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VOTO DO RELATOR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto, por meio de advogado,
pelo Senhor Carlos Roberto Casteglione Dias, Prefeito do município de
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Cachoeiro de Itapemirim – E.S, no exercício de 2016, em face do Acórdão TC
1527/2018, proferido pela Primeira Câmara desta Corte nos autos do Processo TC
2520/2017, cuja parte dispositiva foi lavrada com o seguinte teor:
“(...)
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da
Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Julgar irregulares as contas do senhor Carlos Roberto Casteglioni
Dias - Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim no exercício de 2016,
pela prática de atos ilegais, apontadas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.7, 3.1.9,
3.1.10, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9,
3.3.10, 3.3.11, 3.4.1, 3.4.2, 3.6.2.1,

da Instrução Técnica Conclusiva

1694/2018, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea d da Lei
Complementar Estadual 621/2012, observando que este julgamento não
produzirá efeitos para os fins de inelegibilidade, nos termos do art. 1º,
I, g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar nº
135, 4 de junho de 2010), em relação ao senhor Carlos Roberto
Casteglioni Dias - Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por
força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do
Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, em razão da manutenção das
seguintes irregularidades:
Item 3.1.1 Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados. Base Legal:
artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964;
Item 3.1.2 Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar processados. Base Legal:
artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964;
Item 3.1.7 Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial
em relação ao saldo do exercício anterior da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa. Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964;
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Item 3.1.9 Divergência entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e
o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial. Base Legal:
artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964;
Item 3.1.10 Divergência entre os totais dos saldos devedores e dos saldos
credores. Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964;
Item 3.2.1 Divergência entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo
bancário evidenciados no Termo de Verificação das Disponibilidades;
Item 3.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis
e o valor dos inventários de bens. Fundamentação legal: arts. 94 a 96 da Lei
4.320/64;
Item 3.3.1 Não realização de ajustes para perda dos créditos inscritos em
dívida ativa;
Item 3.3.2 Ausência de avaliação/mensuração de instrumentos financeiros;
Item 3.3.3 Ausência de reconhecimento de investimento em empresa
pública municipal;
Item 3.3.4 Ausência de registro da depreciação dos bens imóveis;
Item 3.3.5 Ausência de registro da depreciação dos bens móveis;
Item 3.3.6 Divergência no resultado no exercício;
Item 3.3.7 Divergências no saldo inicial e na movimentação do almoxarifado
de materiais de consumo;
Item 3.3.8 Divergência no saldo inicial e na movimentação do almoxarifado
de materiais permanentes;
Item 3.3.9 Realização de despesa sem empenho e sem cobertura
contratual, com inscrição insuficiente de restos a pagar;
Item 3.3.10. Não realização do Aporte ao Regime Próprio de Previdência do
Município;
Item 3.3.11 Ausência de controle das contribuições previdenciárias dos
servidores cedidos;
Item 3.4.1 Divergência na liquidação e pagamento da contribuição patronal
e retida dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS). Fundamentação legal: art. 40, 149 e 195, inciso I e II, da
Constituição Federal;
Item 3.4.2 Divergência na liquidação e pagamento da contribuição patronal
e retida dos servidores vinculados Regime Geral de Previdência Social
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(RGPS). Fundamentação legal: Arts. 40, 149 e 195, inciso I e II da
Constituição Federal;
Item 3.6.2.1 Baixo desempenho na cobrança de créditos inscritos em dívida
ativa. Fundamentação legal: arts. 1º, § 1º, 12 e 13 da Lei Complementar
101/2000.
1.2 Aplicar multa ao senhor Carlos Roberto Casteglione Dias no valor
de R$3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 135, II da Lei
Complementar 621/2012 e art. 389, I do RITCEES;
1.3 Acolher as justificativas e afastar a irregularidade atribuída ao Senhor
Victor da Silva Coelho, relativa ao envio com atraso, da prestação de contas
anual.
1.4 Determinar ao atual Controlador-Geral do Município de Cachoeiro de
Itapemirim, conforme requerimento do Ministério Público de Contas, que:
1.4.1. instaure Tomada de Contas Especial, para apuração e
quantificação do dano, bem como identificação dos responsáveis, a
fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o
recolhimento

em

atraso

das

parcelas

devidas

referentes

às

contribuições previdenciárias, e o ressarcimento aos cofres públicos,
com fulcro no artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012
(Lei Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade
solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução
Normativa TC nº 32/2014, 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 IN;
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. 5º da IN TC 32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo,
providencie sua devolução ao erário do município, nos termos dos arts. 152
e ss. do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos
constantes da IN nº 32/2014;
1.5 Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação do julgamento,
por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do
Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, sob a forma de parecer prévio,
recomendando a desaprovação das contas pela Câmara Municipal,
para fins de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, g da Lei
Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho
de 2010);
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1.6 Encaminhar os autos ao Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas, nos termos do art. 461 do Regimento Interno, a fim de que seja
remetida aos órgãos competentes a documentação necessária para a
realização da cobrança, caso não comprovado o recolhimento do débito e
da multa imputados no prazo previsto no art. 454, I do Regimento Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara.
(...)”.

Certificado o prazo recursal, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Controle
Externo de Recursos e Consultas – NRC para instrução, que, nos termos da
Instrução Técnica de Recurso 0185/2019-7, manifestou-se pelo CONHECIMENTO
PARCIAL e no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL do presente Recurso.
O Ministério Publico de Contas, manifestou-se por meio do Parecer

Ministerial

5278/2019-9, anuindo à proposta da àrea técnica.
Consoante

Decisão 03435/2019-2-Plenário,

o

julgamento destes autos foi

sobrestado até ulterior definição da competência dos Tribunais de Contas de
julgarem contas sob responsabilidade de prefeitos municipais, bem como os
procedimentos serem seguidos.
Com a aprovação da Decisão Plenária 15/2020-4, disponibilizada no Diário Oficial
Eletrônico em 17 de setembro de 2020, considerando-se publicada em 18/09/2020,
a qual dispõe sobre as deliberações em que o Prefeito figura como ordenador de
despesas, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, foi
superado o sobrestamento.
Em decorrência, por se tratar de Recurso de Reconsideração de Prestação Anual de
Contas (PCA) de Prefeito na condição de Ordenador de despesa, cuja combinação
com a fase processual da PCA do prefeito na condição de Chefe do Executivo
(TC2523/2017), também em fase recursal (TC 2875/2019), enquadrava os presentes
autos na HIPÓTESE 6, conforme previsto no Anexo Único da Decisão Plenária TC
15/2020, foi determinada a alteração da natureza do presente processo para
"processo de fiscalização" (despacho 63072/2020-4),
Após, retornaram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de voto
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2. FUNDAMENTAÇÃO
Por meio da Decisão Plenária nº 15, de 15 de setembro de 2020 - Dispõe sobre as
Deliberações nos Processos em que o Prefeito figura como Ordenador de Despesas,
no âmbito deste Tribunal de Contas, o colegiado desta Corte de Contas assim
estabeleceu:
“[...]
2º. O processo de prestação de contas anual prestadas por Prefeito, seja na
condição de chefe de Poder Executivo municipal, seja como ordenador de
despesas, que esteja em tramitação na ocasião em que esta Decisão
Plenária entrar em vigor, receberá, do Conselheiro Relator ou da unidade
técnica competente para a sua instrução, conforme o caso, o
encaminhamento previsto, segundo a sua fase de tramitação, no Anexo
Único desta deliberação”.

Assim, considerando que conforme despacho 36072/2020-4, verificada a sua fase
de tramitação, estes autos se amoldam à HIPÓTESE 06 DO ANEXO ÚNICO DA
DECISÃO PLENÁRIA TC-15/2020 e em decorrência de tal fato tiveram sua natureza
alterada, divirjo da proposta de encaminhamento trazida pelo corpo técnico de
julgamento das contas, por entender que cabe a este relator o processamento
destes autos segundo os tramites do processo de fiscalização, sendo sua
apreciação regida, no que couber, pelo que dispõe o art. 207 do RITCEES.
Da mesmo forma, posto que estes autos tratam de recurso de reconsideração
interposto contra decisão tomada em processo de contas, cuja natureza foi alterada,
para processo de fiscalização1, nos termos do art. 408 do TCEES

o recurso

adequado é o pedido de reexame. Assim, visando preservar o presente ato
processual que em seu conteúdo atingiu sua finalidade, entendo necessário
determinar a alteração da espécie do Recurso ora avaliado, para Pedido de
Reexame, nos termos do art. 408 do RITCEES.
2.1.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Consoante Instrução Técnica de Recurso 0185/2019-7, a seguir reproduzida, o
presente recurso deve ser parcialmente conhecido, tendo em vista o não
conhecimento das teses apresentadas no que tange, ante a ausência de
requisito extrínseco de admissibilidade recursal, atinente à regularidade formal;
consubstanciado na ausência de apontamento específico e fundamentado na
1

Em conformidade com a Decisão Plenário 15/2020
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Petição de Recurso 00059/2019-1 do presente Processo em relação aos itens
aos itens 3.1.1; 3.1.2; 3.1.9; 3.1.10; 3.2.1; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5 e 3.3.6 do
RT 825/2017:
Em sede de admissibilidade, verifica-se que a parte possui interesse e
legitimidade processual.
Quanto ao cabimento, o Recurso de Reconsideração é cabível contra
decisões definitivas ou terminativas em processos de prestação ou tomada
2
de contas, nos termos do art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012 .
No caso, o presente Recurso de Reconsideração foi interposto contra o
Acórdão TC-1527/2018 que julgou irregulares as contas do senhor Carlos
Roberto Casteglione Dias, Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim no
exercício de 2016, assim, perfeitamente cabível.
Consoante Despacho TC 14308/2019-5 da Secretaria-Geral das Sessões, a
notificação do Acórdão TC-1527/2018, prolatado no processo TC
2520/2017, foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal no
dia 18/02/2019, considerando-se publicada no dia 19/02/2019, nos termos
dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual
621/2012 c/c art. 5º da Resolução TC 262/2013.
3

Diante das disposições contidas no artigo 405 , parágrafo 2º do RITCEES, a
seguir transcritas, interposto o presente recurso de reconsideração em
21/03/2019, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO.
4

No que tange à regularidade formal , requisito extrínseco de
admissibilidade, é importante ressaltar que a peça contestatória (Petição
Recurso 00059/2019-1/Peça Complementar 06723/2019-3) não indicou
adequadamente as razões recursais do Recorrente, bem como os pretensos
erros in judicando ou in procedendo consignados no Acórdão TC
1527/2018, prolatado nos autos do Proc. TC- 2520/2017.
Consoante verificado na petição recursal, no que tange aos itens 3.1.1;
3.1.2; 3.1.9; 3.1.10; 3.2.1; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5 e 3.3.6 do RT
825/2017, consignados no Acórdão atacado, limitou-se o Recorrente a
declarar que ocorreram lançamentos contábeis efetuados de forma
incorreta, correspondentes a impropriedades de caráter puramente
formal e passíveis de correções, sobre os quais não teria como
justificar por não ter obtido acesso aos dados da Contabilidade
Municipal.
Verificou-se que relativamente aos itens supramencionados foram
apresentadas argumentações extremamente sintéticas no que se
2

Art. 164. De decisão definitiva ou terminativa em processo de prestação ou tomada de contas, cabe
recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário, podendo ser
formulado uma só vez e por escrito, pelo responsável, pelo interessado ou pelo Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias, contados na forma prevista nesta Lei
Complementar. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE 9.1.2019) Disponível em:
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/LC-621-2012-Lei-Org%C3%A2nicaTCEES-Atualizada-2.pdf. Acesso em 08/05/2019.
3
Art. 405. Da decisão definitiva ou terminativa em processo de prestação ou tomada de contas,
caberá recurso de reconsideração ao Plenário, podendo ser formulado uma só vez e por escrito.
(Redação dada pela Emenda Regimental nº 010, de 26.3.2019). (...)
§ 2º O recurso de reconsideração poderá ser interposto pelo responsável, pelo interessado, pelo
sucessor ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, no prazo de trinta dias, contados na forma
prevista na Lei Orgânica do Tribunal.
4
A regularidade formal consiste na necessidade de o recorrente atender a todos os requisitos
especificados na lei para aquele determinado tipo de recurso.
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refere
à
fundamentação,
as
quais
estiveram,
também,
desacompanhadas de documentos ou demonstrativos contábeis que
elucidassem as ponderações do Recorrente, consoante comprovado
textualmente pelos seguintes excertos da petição recursal:
Itens do RT 825/2017:
3.1.1) Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados. Base
Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“Como apresentar documentos se o ex-Gestor teve seu acesso à
Contabilidade Municipal negado, sendo-lhes disponibilizados tão
somente aquelas peças que, conforme é sabido, estão incorretas e
demandam correção?
Causa espécie, por outro lado, a área técnica da Corte não ter observado
que o valor trazido no Balanço Orçamentário é exatamente a metade
daquele apresentado no Balanço Financeiro, indicando um lançamento
feito de forma incorreta, de caráter puramente formal e passível de
correção.
A „irregularidade‟ presta-se, tão somente, a comprovar que houve erros
na contabilização de valores, cujo aspecto formal não traduz a
correção das Contas, sendo perfeitamente possível promover suas
correções.”
3.1.2) Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar processados. Base Legal:
artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“Como apresentar documentos se o ex-Gestor teve seu acesso à
Contabilidade Municipal negado, sendo-lhes disponibilizados tão
somente aquelas peças que, conforme é sabido, estão incorretas e
demandam correção?
Observe-se, por outro lado, que o valor trazido no Balanço Orçamentário
é quase que o mesmo daquele apresentado no Balanço Financeiro,
indicando um provável lançamento feito de forma incorreta, de caráter
puramente formal e passível de correção.
A „irregularidade‟ presta-se, tão somente, a comprovar que houve erros na
contabilização de valores, cujo aspecto formal não traduz a correção
das Contas, sendo perfeitamente possível promover suas correções”.
3.1.9) Divergência entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e
o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial. Base
Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964.
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“O valor da divergência verificada no Exercício de 2015 foi considerado
perfeitamente tolerável em resultados que envolvem o Balanço Patrimonial
e respectivas Variações Patrimoniais, o que se comprova pela aprovação
das Contas do Prefeito nesse Exercício.
O que causa profunda estranheza é a existência de uma ‘divergência’
que representa DEZ VEZES o valor apurado no Exercício anterior,
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demonstrando uma clara inconsistência contábil, motivada por erro de
lançamento ou de operação do Sistema Contábil.”
3.1.10)
Divergência entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores. Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964.
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“A transposição de valores incorretos, existentes em uma das peças
documentais, conduz à propagação do erro em outros demonstrativos,
levando a números astronômicos que retratam divergências cuja
natureza é claramente formal.
Seria impossível que os valores indicados nesses demonstrativos, de
caráter divergente, pudessem ter caráter material refletindo uma
condição concreta nas Contas do Município, considerando-se que os
números são astronômicos, considerado o Orçamento Municipal.”
3.2.1) Divergência entre o saldo contábil das disponibilidades e o
saldo bancário evidenciados no Termo de Verificação das
Disponibilidades (Item 3.2.1 do RT 825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“Trata-se, evidentemente, de inconsistência de natureza formal.”
3.3.1) Não realização de ajustes para perda dos créditos inscritos em
dívida ativa (Item 3.3.1 do RT 825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“São ajustes que teriam sido feitos caso o ex-Prefeito tivesse tido a
possibilidade de acessar o Sistema Contábil da Prefeitura, logo depois
de emitida a Instrução Técnica Inicial, e promover as correções
devidas. Ou que poderiam ter sido feitos, de ofício, pela própria
Administração que assumiu em início de 2017, posto que refletiam
correções meramente contábeis.
Trata-se de deslize formal, sem condão de macular as contas.”
3.3.2) Ausência de avaliação/mensuração de instrumentos financeiros
(Item 3.3.2 do RT 825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“São ajustes que teriam sido feitos caso o ex-Prefeito tivesse tido a
possibilidade de acessar o Sistema Contábil da Prefeitura, logo depois
de emitida a Instrução Técnica Inicial, e promover as correções
devidas. Ou que poderiam ter sido feitos, de ofício, pela própria
Administração que assumiu em início de 2017, posto que refletiam
correções meramente contábeis.
Trata-se de deslize formal, sem condão de macular as contas”.
3.3.3) Ausência de reconhecimento de investimento em empresa
pública municipal (Item 3.3.3 do RT 825/2017).
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JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“São ajustes que teriam sido feitos caso o ex-Prefeito tivesse tido a
possibilidade de acessar o Sistema Contábil da Prefeitura, logo depois
de emitida a Instrução Técnica Inicial, e promover as correções
devidas. Ou que poderiam ter sido feitos, de ofício, pela própria
Administração que assumiu em início de 2017, posto que refletiam
correções meramente contábeis.
Trata-se de deslize formal, sem condão de macular as contas”.
3.3.4) Ausência de registro da depreciação dos bens imóveis.
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“São ajustes que teriam sido feitos caso o ex-Prefeito tivesse tido a
possibilidade de acessar o Sistema Contábil da Prefeitura, logo depois
de emitida a Instrução Técnica Inicial, e promover as correções
devidas. Ou que poderiam ter sido feitos, de ofício, pela própria
Administração que assumiu em início de 2017, posto que refletiam
correções meramente contábeis.
Trata-se de deslize formal, sem condão de macular as contas”.
3.3.5) Ausência de registro da depreciação dos bens móveis.
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“São ajustes que teriam sido feitos caso o ex-Prefeito tivesse tido a
possibilidade de acessar o Sistema Contábil da Prefeitura, logo depois
de emitida a Instrução Técnica Inicial, e promover as correções
devidas. Ou que poderiam ter sido feitos, de ofício, pela própria
Administração que assumiu em início de 2017, posto que refletiam
correções meramente contábeis.
Trata-se de deslize formal, sem condão de macular as contas.
3.3.6) Divergência no resultado no exercício.
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“Verifica-se, novamente, a inserção de „irregularidade‟ decorrente de
incorreção nos lançamentos contábeis, matéria já abordada ao se tratar
do Patrimônio Líquido e Verificação Contábil.
Trata-se, como nos demais casos, de deslize meramente formal, sem
reflexos nas Contas do Município”.
Enfatiza-se, por oportuno, que não foram encaminhados documentos
ou
demonstrativos
contábeis,
na
presente
ocasião,
que
complementassem ou que elucidassem pontos das argumentações
trazidas pelo Recorrente.
Vale destacar que na Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar
Estadual LC 621/2012), consta especificamente disposta no Parágrafo
Único de seu art. 152, a previsão de ocorrência da preclusão consumativa
quando da interposição de recurso, a saber:
“Art. 152. [...]
Parágrafo único. A interposição de recurso, ainda que venha a não ser
conhecido, gera preclusão consumativa”. (g.n.)
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Pelo princípio da preclusão consumativa, uma vez praticado o ato, o
recorrente não mais poderá alterá-lo ou complementá-lo, sendo que no
ordenamento desta Corte de Contas inexiste previsão normativa para a
juntada de novos elementos após a interposição do recurso.
A preclusão consumativa justifica-se pela necessidade de se assegurar a
razoável duração do processo, cujos atos se encadeiam de modo lógico e
progressivo, impondo-se a observância dos procedimentos preestabelecidos
nas normas processuais e repelindo-se a criação de procedimentos de
exceção quando da apreciação do feito.
Assim, tendo o recorrente deixado de juntar a documentação que
entendesse pertinente em suas razões recursais, não pode ele juntá-las em
momento processual posterior, visto que se operou a preclusão
consumativa.
Dando prosseguimento à instrução dos presentes autos, é importante,
ainda, trazer a esta peça as considerações do Professor Flávio Cheim
5
Jorge , acerca da necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão
recorrida expondo o seu pretenso desacerto:
“[...]
Além disso, também exige-se que as partes indiquem os fundamentos
de fato e de direito e o pedido de nova decisão. No que tange ao pedido
de nova decisão, insta ressaltar que é medida de extrema importância e
que compromete, inclusive, a admissibilidade do recurso.
É que o mérito do recurso, isto é, o seu objeto, corresponde à anulação ou à
reforma da decisão recorrida. Inexistindo pedido de reforma ou anulação da
decisão, não há que se falar na existência de mérito recursal, razão pela
qual o mesmo não pode ser admitido; pela falta de regularidade formal.
Quanto aos fundamentos de fato e de direito que devem ser demonstrados
pelo recorrente, parece evidente que o recorrente deve indicar
exatamente quais são os errores in judicando e/ou errores in
procedendo que maculam a decisão. E mais, deverá, ainda, demonstrar
porque a decisão está errada, e, consequentemente, a necessidade de
sua reforma ou anulação.
[...]
A ausência de fundamentação do recurso conduz a sua não admissão,
pela falta desse requisito essencial ao exame de seu mérito. A
inexistência desse requisito, ao contrário do que se poderia pensar, não
acarreta a nulidade do recurso, mas, simplesmente, impede que seja
julgado no mérito.
Somente após devidamente preenchidos os requisitos da
fundamentação e do pedido de nova decisão é que o órgão julgador
poderá adentrar no mérito do recurso.
Por tais motivos, a jurisprudência tem sido muito rigorosa quanto à
necessidade de fundamentação dos recursos. Se o recorrente
simplesmente faz a demonstração de sua insatisfação com a sentença
(elemento volitivo), mas não alinha as razões para tal conclusão
(elemento descritivo), os tribunais de um modo geral não conhecem do
recurso. O extinto 1º TACivSP, no que tange ao recurso de apelação, já
chegou inclusive a editar súmula no sentido de que a ausência das razões
de reforma da sentença enseja o não conhecimento da apelação (grifos
nossos).
5

JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 6. ed, São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 198-200.
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Consoante exposto, a necessidade do recurso atender à regularidade
formal está intimamente ligada ao “princípio da dialeticidade”, sendo que a
6
violação deste, nas palavras do Professor Flávio Cheim Jorge “[...] fará com
que o recurso não seja admitido por falta de regularidade formal”.
7

O princípio da dialeticidade recursal se baseia, genericamente , no disposto
na parte final do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015), a seguir transcrito:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)” (g.n)
Acerca do princípio da dialeticidade, ou seja, sobre a necessidade do
recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
8
leciona o professor José Miguel Garcia Medina que:
[...] o relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art.
932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A
primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se
tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo
havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam
manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal (a respeito dos
requisitos dos recursos, cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015). Cf., no
entanto, comentário a seguir (g.n).
9

Também, Luiz Guilherme Marinoni enfrenta o tema trazendo a seguinte
lição:
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando
esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que
viabilizam o seu conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se
inserem as espécies recurso prejudicado e recurso sem impugnação
específica – rigorosamente, portanto, bastaria alusão à inadmissibilidade.
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse
recursal, haja vista a perda de seu objeto – enquadrando-se, portanto, no
caso de inadmissibilidade (ausência de requisito intrínseco de
admissibilidade recursal). Recurso sem impugnação específica é aquele
que não enfrenta os fundamentos invocados pela decisão recorrida
(ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal)”. (g.n).
É possível inferir que a dialeticidade recursal consiste no desdobramento do
pressuposto da regularidade formal, impondo-se ao recorrente a
necessidade de impugnar, de modo específico, os fundamentos da decisão
combatida. Desta forma, é possível afirmar, ainda, que o recurso não pode
ter caráter genérico, dissociado dos fundamentos da decisão impugnada, ou
seja, não é aceitável que o recorrente se limite a pleitear a emissão de nova
decisão ao órgão julgador sem que indique os motivos específicos da
6

Op. Cit, 2013, p. 238.
Em verdade o princípio da dialeticidade recursal encontra-se presentificado no NCPC,
especificamente, em todas as espécies recursais, vejamos: apelação (art. 1.010, III); agravo de
instrumento (art. 1.016, III); agravo interno (art. 1.021, § 1º); embargos de declaração (art. 1.023);
recurso ordinário (art. 1.028); recursos especial e extraordinário (art. 1.029, III); agravo em recurso
especial e extraordinário (art. 1.042, caput) e embargos de divergência (art. 1.043, incisos c/c § 4º).
8
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 2ª Ed.
São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6754-4
9
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. O novo código de
processo civil [livro eletrônico]. – São Paulo: RT, 2015. Epub. ISBN 978-85-203-6024-8.
7
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impugnação da decisão recorrida. Conforme anota o professor Nelson Nery
10
Jr , em razão da dialeticidade:
“[...] exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela
qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial
impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de
fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele
cogitada”. (g.n).
Vale registrar que a necessidade de se impugnar especificamente a
decisão recorrida visando a sua reforma ou anulação encontra-se
pacificada nesta Corte de Contas, conforme se extrai do julgado ora
colacionado, publicado no Informativo nº 53 desta Corte:
“A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida é causa de não conhecimento recursal.
O presente feito cuida de Pedido de Reexame em face de Acórdão que não
conheceu de Denúncia formulada pelo recorrente. Analisando as razões
recursais, o relator verificou que o recorrente limitou-se a reiterar as
argumentações expendidas na denúncia, não tecendo impugnação
específica quanto à conclusão da decisão. Registrou que “o recorrente
não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, que em sede
recursal é trazida no princípio da dialeticidade”. Destacou ainda que “no
novo Código de Processo Civil o não conhecimento do recurso por
ausência de impugnação específica à decisão vem positivado no art.
932”, incumbindo ao relator o não conhecimento do recurso, sendo
aplicável subsidiariamente a este caso concreto. No mesmo sentido,
mencionou também o artigo 162 do RITCEES, que prevê o não
conhecimento da peça recursal no caso de ausência de impugnação
específica, inclusive por decisão preliminar do Relator, ad referendum da
respectiva Câmara ou Plenário, caso em que o recurso sequer necessita ser
encaminhado ao Ministério Público para manifestação, conforme artigo 404,
I, do RITCEES. Diante do exposto, verificou não ser o caso de notificação
de qualquer responsável para apresentação de contrarrazões, diante do não
preenchimento dos requisitos de admissibilidade. O Plenário, à
unanimidade, acompanhou o relator. Acórdão TC- 1261/2016-Plenário, TC
7122/2016, relator Conselheiro José Almeida Antônio Pimentel, publicado
em 20/03/2016 (Informativo nº 53 do TCEES)”.
Em decorrência das razões fáticas e jurídicas supramencionadas, opina-se
pelo CONHECIMENTO PARCIAL do Recurso de Reconsideração
interposto, não se conhecendo das teses apresentadas no que tange
aos itens 3.1.1; 3.1.2; 3.1.9; 3.1.10; 3.2.1; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5 e
3.3.6 do RT 825/2017, ante a ausência de requisito extrínseco de
admissibilidade recursal consignada na Petição de Recurso 00059/20191 do presente Processo.

2.2. Mérito
O recorrente impetrou o presente Recurso incorformado com o julgamento unânime
do Colegiado da 1ª Câmara nos autos do processo TC 05174/2017-7 que, por meio
do Acórdão 01527/2018-9 e nos termos do voto do Relator, Eminente Conselheiro
10

Apud DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Direito Processual Civil, vol. 3, 11 ed.,
Salvador: Jus Podium, 2013, p. 69.
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Sebastião Carlos Ranna de Macedo, acompanhou o posicionamento do corpo
técnico e ministerial e, além de outras providências, julgou irregulares as contas de
do Sr. Carlos Roberto Castiglione Dias, na condição de ordenador de despesas
aplicando-lhe multa, referente ao exercício de 2016.
Quanto ao mérito, ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de

decidir a

fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recurso 00185/2019-7, a seguir
transcrita:
[...]
IRREGULARIDADES APONTADAS:
Considerando que os três apontamentos seguintes se reportaram a
impropriedades afetas ao controle físico (inventários) e ao registro contábil de
bens patrimoniais (Bens Móveis, Bens Imóveis e Bens de Almoxarifado), os
quais por força de alterações na legislação vigente, a partir de 2014,
requerem outro tipo de apreciação, depreendeu-se pela análise conjunta que
se faz nos seguintes termos:
III.2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e
o valor dos inventários de bens. Fundamentação legal: arts. 94 a 96 da
Lei 4.320/64 (Item 3.2.2 do RT 825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“A própria Instrução Técnica reconhece a ocorrência de falhas na
contabilização, nas conciliações ou no inventário como razão de ser
das divergências verificadas, indicando a existência de erro formal
causador das mesmas.
Os números divergentes entre o Balanço Patrimonial – de caráter
contábil – e o Inventário – de natureza física – são tão gritantes que
não deixam qualquer margem a dúvidas quanto à sua não validade
no que tange ao aspecto material, sendo descabido imaginar que o
Inventário de bens móveis – por exemplo – de um Município como
Cachoeiro de Itapemirim traduzisse pouco mais de dois milhões de
reais enquanto o registro contábil desses mesmos bens apresente
valor superior a quarenta milhões de reais.
Há uma divergência de caráter formal, passível de correção – desde
que se atue nesse sentido, não havendo qualquer reflexo nas
Contas do Município”.

III.2.2 Divergências no saldo inicial e na movimentação do almoxarifado
de materiais de consumo (Item 3.3.7 do RT 825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“Não há uma simultaneidade entre o ingresso do item no
almoxarifado e seu registro contábil, havendo um intervalo entre
esses dois momentos, durante o qual haverá, necessariamente, uma
divergência entre os registros.
Também, no momento da saída do item, a baixa contábil irá se
verificar posteriormente, em tempo variável, durante o qual o
diferencial entre os registros ocorrerá.
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Esse fato é notório e conhecido do próprio Controlador, o que já
coloca seu „Parecer‟ sob o crivo da parcialidade.
Saliente-se, ainda, que eventual incompatibilidade entre os registros
não afirma, materialmente, uma discrepância entre o estoque físico e
o registro contábil mas, tão somente, um erro passível de correção
formal. O valor registrado é, claramente, absurdo e demonstra um
equívoco de registro”.

III.2.3 Divergência no saldo inicial e na movimentação do almoxarifado
de materiais permanentes (Item 3.3.8 do RT 825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“Não entendemos essa „irregularidade‟.
O Registro Contábil aponta o valor de R$22.457.523,44 que
traduz a exata soma do Inventário Contábil (13.850.242,51 +
8.607.280,93) representativa da adição do Saldo Anterior com
o Total das Entradas.
Não há qualquer diferença entre o Registro Contábil e o
Inventário Físico, refletindo essa „irregularidade‟ mais uma
das imputações equivocadas desse „Parecer do Controle
Interno”.
ANÁLISE:
De acordo com as alegações trazidas pelo Recorrente quanto aos três
apontamentos supracitados, depreendeu-se, em síntese que este confirmou a
existência de inconformidades entre os saldos apurados pela contabilidade e
os verificados por meio dos inventários, tendo aduzido, porém, que “eventual
incompatibilidade entre os registros não afirma, materialmente, uma
discrepância, mas, tão somente, um erro passível de correção formal”.
Cabe registrar que não foram enviados documentos comprobatórios no
presente recurso das medidas tomadas e/ou peças contábeis, as quais
evidenciassem a retificação dos registros contábeis relativos ao Almoxarifado
e aos Bens Móveis e Imóveis; nem mesmo foram apresentados informações
e/ou relatórios comprobatórios de providências adotadas em 2016 ou em
exercícios subsequentes no sentido de corrigir o descompasso observado no
controle patrimonial do Município.
Em que pese o exposto, cabe ressaltar que relativamente aos procedimentos
contábeis e patrimoniais, ocorreram, a partir de 2014, alterações na
legislação vigente que regulamentaram os prazos-limites para preparação de
sistemas e a obrigatoriedade dos registros contábeis. De acordo com a
Resolução TC 258, de 7 de maio de 2013, os Municípios estavam autorizados
a levantar toda situação patrimonial e as devidas reavaliações até
31/12/2014, já em 18 de novembro de 2014, foi editada a Resolução TC
280/14, a qual normatizou que os Procedimentos Contábeis Patrimoniais do
MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) fossem
implementados integralmente até o final do exercício de 2015. Ambas as
Resoluções foram revogadas pela Instrução Normativa TC 036, de 23 de
fevereiro de 2016, onde restou configurado que os municípios teriam prazoslimites para preparação de sistemas e outras providências de implantação e
obrigatoriedade dos registros contábeis, conforme a tabela seguinte:
Tabela 01 - Reprodução parcial do Anexo Único da IN TC 036/2016 - Prazos
para preparação de sistemas e outras providências de implantação e registro
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Prazos-limites
Procedimentos

Contábeis

para

preparação de sistemas e

Patrimoniais (de acordo com as

outras

providências

regras das NBC TSP e do MCASP

implantação (até)

de

Obrigatoriedade
registros

e

evidenciação

e

imóveis;

dos

bens

respectiva

móveis

Estado

Municípios

Estado

31/12/2016

31/12/2018

01/01/2017

31/12/2019

31/12/2020

01/01/2020

31/12/2019

31/12/2020

01/01/2020

Imediato

31/12/2016

01/01/2016

Imediato

31/12/2016

01/01/2016

Imediato

31/12/2016

Imediato

Imediato

31/12/2016

Imediato

depreciação,

amortização ou exaustão; reavaliação e

(a

partir de)

vigentes) *

7. Reconhecimento, mensuração

dos

contábeis

redução ao valor recuperável (exceto

Município
s

01/01/201
9

bens do patrimônio cultural e de
infraestrutura).
8. Reconhecimento, mensuração
evidenciação

dos

bens

e
de

infraestrutura; respectiva depreciação,
amortização ou exaustão; reavaliação e

01/01/202
1

redução ao valor recuperável.
9. Reconhecimento, mensuração

e

evidenciação dos bens do patrimônio
cultural;

respectiva

depreciação,

amortização ou exaustão; reavaliação e
redução ao valor recuperável (quando

01/01/202
1

passível de registro segundo IPSAS,
NBC TSP e MCASP).
15. Reconhecimento, mensuração e
evidenciação de softwares, marcas,
patentes,

licenças

classificados

como

e

congêneres,
intangíveis

e

01/01/201
7

eventuais amortização, reavaliação e
redução ao valor recuperável.
16.

Outros

ativos

intangíveis

e

eventuais amortização e redução a
valor recuperável.

01/01/201
7

17. Reconhecimento, mensuração e
evidenciação

dos

investimentos

permanentes, e respetivos ajustes para

01/01/201
7

perdas e redução ao valor recuperável.
18. Reconhecimento, mensuração e
evidenciação dos estoques.

01/01/201
7

* Fonte: Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PlPCP, Anexo à Portaria
STN 548/2015 (com as devidas adequações em relação aos prazos).

Diante do apresentado, entende-se, salvo melhor juízo, que no caso em tela
existe configurada uma situação de “regularidade com ressalvas”, pois a
avaliação do cumprimento dos procedimentos contábeis-patrimoniais, de
acordo com as regras vigentes e, sobretudo por força da Instrução Normativa
TC 036/2016, somente poderá ocorrer por ocasião da análise da Prestação
de Contas Anual referente ao exercício de 2016, no caso do reconhecimento,
mensuração e evidenciação dos Bens em Almoxarifado (Estoques) e em
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exercícios seguintes, quanto às regularizações relativas aos Bens Móveis e
Imóveis.
Entende-se, também, que as movimentações patrimoniais ocorridas dentro do
período da prestação de contas anual deverão ser objeto de notas
explicativas, caso não coincida com o inventário e os respectivos registros
contábeis. Nos termos do art. 96 da Lei 4.320/64, o levantamento geral dos
bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade
administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade.
Insta registrar que embora o prazo-limite relativo ao reconhecimento, a
mensuração e a evidenciação dos estoques tenha se encerrado em
31/12/2016 (o que significa que a preparação de sistemas e outras
providências de implantação deveriam estar efetivamente finalizadas em
2016), o Anexo à Portaria STN 548/2015 esclarece que a obrigatoriedade dos
registros contábeis se iniciaria em 01/01/2017. Desta forma, salvo melhor
juízo, entende-se que a avaliação quanto ao controle patrimonial deste tipo de
bens só poderá se efetivar a partir da prestação de contas anual do exercício
subsequente ao que ora se analisa.
Face a todo o exposto, considerando-se o fato de que o apontamento não
tem o condão de macular as contas prestadas do exercício de 2016, propõese o afastamento dos indicativos de irregularidade apontados nos itens
3.2.2, 3.3.7 e 3.3.8 do RT 825/2017.
III.2.4 Realização de despesa sem empenho e sem cobertura contratual,
com inscrição insuficiente de restos a pagar (Item 3.3.9 do RT 825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:

“É lamentável o que traz o Relatório.
Uma contratação que envolve 42.000 toneladas de lixo (coleta e
destinação final) para o período de um ano, ao término de sua
execução registra uma variação a maior de 18,45 toneladas nessa
coleta e destinação, ser considerado ato irregular, pela falta de
Contrato que suportasse tal „excedente‟.
Qualquer Aditivo destinado a suprir tal „excedente‟ teria custo muito
maior que o próprio valor pago pelo „excesso‟.
A quantidade contratada na coleta/destinação de resíduos sólidos
representa uma estimativa, decorrente dos volumes verificados nos
anos anteriores, podendo haver uma pequena variação, a menor ou
a maior, durante a execução, sendo a liquidação/pagamento dos
serviços vinculada à tonelagem coletada/destinada.
Não se contratou um valor fixo mensal para a coleta, estando o
mesmo relacionado diretamente aos quantitativos executados.
Não se pode levar a sério, minimamente, um „Relatório de
Controladoria‟ que sequer lê o Contrato que diz ter sido
descumprido.
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ANÁLISE:
Consoante descrito no Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle
Interno (arquivo digital RELUCI – peça 33375/2017-1 - Processo TC
2520/2017), no que tange ao pagamento de fatura do mês de dezembro de
2016, teria sido identificada a realização de despesas sem empenho e sem
cobertura contratual. A afirmação, segundo o relatado, teria tomado por base
os processos municipais 1294437 e 1294438, referentes à coleta e
destinação final de resíduos sólidos do Município, tendo sido aduzido por
aquele relatório, ainda, que não havia suficiência de recursos para a inscrição
das referidas despesas em “Restos a Pagar”.
Nas argumentações trazidas pelo Recorrente constatou-se que este
caracterizou como “lamentável” o entendimento do órgão municipal de
Controle Interno, no que tange ao seu posicionamento de que seria
necessária cobertura contratual para a extrapolação dos limites máximos de
coleta e destinação de resíduos sólidos, tendo ponderado que “qualquer
aditivo destinado a suprir tal „excedente‟ teria custo muito maior que o próprio
valor pago pelo „excesso”.
Em que pese a irrelevância quantitativa da extrapolação ocorrida,
correspondente a menos de 0,09% da quantidade contratada (36,9 toneladas
em relação a 42.000 toneladas contratadas), bem como a real existência de
um custo intrínseco para a realização de um aditivo contratual (o qual
poderia ter sido evitado na fase de planejamento da contratação,
considerando-se o histórico apurado em exercícios anteriores); entende-se,
sob o ponto de vista técnico-contábil, que houve grave infração à norma legal
e regulamentar de natureza contábil, financeira e orçamentária em função do
não empenho legal das despesas referenciadas, agravada pela inexistência
de disponibilidades suficientes para a inscrição destas em “Restos a Pagar”.
Constatou-se que não foram trazidos aos presentes autos documentos
comprobatórios que esclarecessem a situação apontada e, ainda, que
desconstituíssem o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle
Interno, comprovando o empenho das despesas, a existência de
disponibilidades para sua inscrição em Restos a Pagar e a não ocorrência de
possível prejuízo ao Erário Municipal em decorrência da variação entre a
quantidade executada e a quantidade contratada.
Diante da análise empreendida, conclui-se que as argumentações
apresentadas nos presentes autos são insuficientes para elidir a
ocorrência da irregularidade apontada na exordial, relativa ao item 3.3.9
do RT 825/2017, razão pela qual opina-se pela manutenção dos termos
respectivos contidos no Acórdão TC 1527/2018, prolatado nos autos do
Proc. TC- 2520/2017.
III.2.5 Não realização do Aporte ao Regime Próprio de Previdência do
Município (Item 3.3.10 do RT 825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“Extrai-se do próprio Relatório do Controle Interno:
3.5. Parcelamento de Débitos Previdenciários
No que se refere aos parcelamentos de débitos
previdenciários, a análise técnico-contábil limitou-se a
avaliar se existem dívidas previdenciárias registradas
no passivo permanente da unidade gestora, e se
essas dívida estão sendo pagas, tendo por base o
estoque da dívida evidenciado no balanço patrimonial
do exercício anterior, a movimentação no exercício e
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o estoque da dívida no encerramento do exercício de
referência da PCA.
Com base nos valores demonstrados no Balanço
Patrimonial do exercício anterior, na Demonstração
das Variações Patrimoniais, no Demonstrativo da
Dívida Fundada e no Balanço Patrimonial do
exercício em análise, avaliou-se o comportamento da
dívida
decorrente
de
parcelamentos
previdenciários, do qual se constata que a
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
vem efetuando o pagamento do débito.
É a própria peça da Controladoria que afirma ter havido
Parcelamento do débito do Município para com a Previdência
e que o pagamento desse parcelamento vem sendo feito
normalmente.
O Parcelamento dos aportes não recolhidos à Previdência é
um mecanismo legal e largamente utilizado pelos Municípios,
constituindo-se em saneador da intempestividade/não
recolhimento das Contribuições ao Ente Previdenciário.
Não há irregularidade a registrar.
ANÁLISE:
Inicialmente, entende-se oportuno transcrever os termos do item 3.3.10 do RT
825/2017, no sentido de que seja possível um posterior confronto com as
argumentações apresentadas pelo Recorrente e a devida análise da situação
fática:
“3.3.10 Não realização do Aporte ao Regime Próprio de
Previdência do Município
De acordo com o Relatório Controle Interno, foi verificado
ausência de realização de aporte ao RPPS, resultando em
descumprimento a Lei Municipal 6.910/2013, conforme item
6.3.

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: 62CDC-8FECD-3E46D

ACÓRDÃO TC-431/2021
hm/fbc

Desta forma, sugere-se CITAR o. Sr. Carlos
Roberto Casteglione Dias para apresentar os
documentos e razões de justificativas que julgar
necessários”.
Com o objetivo de esclarecer a situação fática, o Recorrente inferiu que o
“próprio Relatório do Controle Interno”, em seu item 3.5, teria trazido
informações de que o Município de Cachoeiro de Itapemirim efetuou
parcelamento dos aportes estabelecidos pela Lei Municipal 6910/2013, tendo
assinalado da seguinte forma: “(...) é a própria peça da Controladoria que
afirma ter havido Parcelamento do débito do Município para com a
Previdência e que o pagamento desse parcelamento vem sendo feito
normalmente”.
Insta esclarecer que as alegações supramencionadas, de fato, basearam-se
no item 3.5 do Relatório Técnico 825/2017 desta Corte de Contas, não tendo
representado uma contra-argumentação ao disposto no Relatório do Órgão
Central do Sistema de Controle Interno (arquivo digital RELUCI – peça
33375/2017-1 - Processo TC 2520/2017). Transcreve-se a seguir o item
referenciado:
“3.5. Parcelamento de Débitos Previdenciários
No que se refere aos parcelamentos de débitos
previdenciários, a análise técnico-contábil limitou-se a avaliar
se existem dívidas previdenciárias registradas no passivo
permanente da unidade gestora, e se essas dívida estão
sendo pagas, tendo por base o estoque da dívida evidenciado
no balanço patrimonial do exercício anterior, a movimentação
no exercício e o estoque da dívida no encerramento do
exercício de referência da PCA.
Com base nos valores demonstrados no Balanço Patrimonial
do exercício anterior, na Demonstração das Variações
Patrimoniais, no Demonstrativo da Dívida Fundada e no
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Balanço Patrimonial do exercício em análise, avaliou-se o
comportamento da dívida decorrente de parcelamentos
previdenciários, do qual se constata que a Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim vem efetuando o
pagamento do débito. (...)”.
Dando prosseguimento às suas argumentações, o Recorrente destacou que
“o parcelamento dos aportes não recolhidos à Previdência é um mecanismo
legal e largamente utilizado pelos Municípios, constituindo-se em saneador da
intempestividade/não recolhimento das Contribuições ao Ente Previdenciário”.
Em que pese procederem as alegações de que o Município de Cachoeiro de
Itapemirim efetuou parcelamento de débitos previdenciários no exercício de
2016, consoante se comprovou pela Tabela 17 (item 3.5 do RT 825/2017), a
seguir transcrita, não foram localizados documentos nos presentes autos e
nem mesmo nos autos TC 2520/2017 que permitissem afirmar que tenha
ocorrido parcelamento de aportes (montantes e competências respectivas) e,
ainda, confirmar que estivessem incluídos no saldo de parcelamentos
apurado. As informações registradas no arquivo digital RELUCI e no RT
825/2017 (item 3.5) não trazem detalhamento quanto ao tipo de débitos
parcelados, ou seja, não esclarecem se estes referiram-se à contribuições
patronais não recolhidas tempestivamente ou se referentes a aportes, por
exemplo.
Tabela 17 do RT 85/2017: Movimentação de débitos previdenciários
Em R$ 1,00
Saldo anterior de parcelamentos previdenciários

10.598.900,27

221410101000000 – INSS Débito parcelado Lei 11.960/2009

4.904.528,71

221410102000000 – INSS Débito parcelado Lei 10.522/2002

0,00

221420101000000 – RPPS – Débito parcelado Lei 4.501/1998

5.694.371,56

Pagamentos da dívida no exercício

5.598.609,25

221410101000000 – INSS Débito parcelado Lei 11.960/2009

4.563.562,22

221410102000000 – INSS Débito parcelado Lei 10.522/2002

0,00

221420101000000 – RPPS – Débito parcelado Lei 4.501/1998

1.035.047,03

Reconhecimento

de

dívidas

no

exercício

(novos

parcelamentos)
221410101000000 – INSS Débito parcelado Lei 11.960/2009

3.237.011,03
0,00

221410102000000 – INSS Débito parcelado Lei 10.522/2002

393.039,79

221420101000000 – RPPS – Débito parcelado Lei 4.501/1998

2.843.971,24

Saldo de parcelamentos previdenciários para o próximo

8.237.302,05

exercício
221410101000000 – INSS Débito parcelado Lei 11.960/2009

340.966,49

221410102000000 – INSS Débito parcelado Lei 10.522/2002

393.039,79

221420101000000 – RPPS – Débito parcelado Lei 4.501/1998

7.503.295,77

Fonte: Processo TC 02520/2017 - Prestação de Contas Anual/2016
Observou-se, também, que a Área Técnica deste Tribunal esclareceu que
avaliou somente o comportamento da dívida no item 3.5 do RT 825/2017,
embasando-se, para tanto, na existência de dívidas previdenciárias
registradas no Passivo Permanente da Unidade Gestora e, quanto ao
recolhimento, tão somente no estoque da dívida evidenciado no balanço
patrimonial do exercício anterior, na movimentação no exercício e no estoque
da dívida no encerramento do exercício de referência da PCA.
Face à situação apresentada e com o objetivo de melhor subsidiar as
decisões das instâncias superiores desta Corte, entende-se necessário trazer
a esta Instrução Técnica de Recurso o Voto do Conselheiro Relator do
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processo de Recurso de Reconsideração TC 5120/2018, interposto pelo
gestor responsável pelo município de Água Doce do Norte no exercício de
2015. O Voto do Relator, proferido na Sessão Plenária realizada em
11/12/2018, foi acolhido por unanimidade pelos Conselheiros deste Egrégio
Tribunal por meio do Parecer Prévio TC 132/2018, sendo nele evidenciado o
seguinte posicionamento:
“(...)
Assim, assiste razão à área técnica que o parcelamento
previdenciário não elide a ocorrência identificada, e neste
sentido, considerando o caráter obrigatório das contribuições
previdenciárias normatizadas no artigo 195 da CF/1988,
entendo que no caso concreto, a ausência do recolhimento de
contribuição previdenciária se configurou como erro grosseiro,
conforme disposto no item II.4 deste voto, razão pela qual
mantenho o indicativo de irregularidade.
(...)
Diante da ocorrência, o Plenário desta Corte de Contas proferiu a seguinte
determinação ao gestor daquele município:
“(...)
1.4.1 Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração
e quantificação do dano, bem como identificação dos
responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos encargos
financeiros incidentes sobre o recolhimento em atraso das
parcelas devidas referentes às contribuições previdenciárias,
e o ressarcimento aos cofres públicos, com fulcro no artigo
83, §1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em
responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados
exigidos pela Instrução Normativa TC nº 32/2014, 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 IN;
(...)”.
Relativamente ao pagamento de juros e multa em face das contribuições
previdenciárias não pagas ou recolhidas em atraso, constatou-se que em
Sessão Plenária realizada em 09/10/2018 o Plenário desta Corte Contas,
através de determinação contida no Acórdão TC 1375/2018, posicionou-se da
seguinte forma:
“(...)
1.2 Determinar [...] com fulcro no artigo 43, inciso IV da Lei
Complementar 621/2012, para que adotem [imediatamente]
as medidas administrativas necessárias para a caracterização
ou elisão do dano em função dos juros e multas incidentes
sobres os valores relativos à Contribuições Previdenciárias
não pagas ou recolhidas, a partir do vencimento, até sua
regularização [mediante pagamento e/ou parcelamento],
ocorridas a partir do exercício de 2009 junto ao Instituto de
Previdência dos Servidores da Serra – IPS, observados os
princípios constitucionais e administrativos, no prazo de até
120 (cento e vinte) dias, a contar de sua notificação, nos
termos do artigo 2º da Instrução Normativa TCEES nº
32/2014;
(...)”.
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Observou-se nos julgados, portanto, que mesmo nos casos de parcelamento
da dívida previdenciária, esta Corte de Contas empregou o entendimento de
que cabe responsabilização do gestor responsável em face do pagamento de
multa e demais encargos, ocasionados pela ausência do recolhimento
tempestivo das obrigações previdenciárias do ente. Por simetria, depreendese, salvo melhor juízo, que o mesmo posicionamento é perfeitamente
aplicável no que tange à não realização dos aportes ao Regime Próprio de
Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, estabelecidos pela Lei
Municipal 6910/2013 em seu, artigo 15, § 7º, a seguir transcrito:
“Art. 15 A contribuição previdenciária ao regime de
previdência municipal será devida ao RPPS de Cachoeiro de
Itapemirim e administrada pelo IPACI, nos seguintes
percentuais:
I - pelos servidores públicos titulares de cargo efetivo ativos,
com alíquota de 11% (onze por cento), calculada sobre as
parcelas remuneratórias que compõem a base de cálculo da
contribuição previdenciária;
II - pelos servidores inativos e os pensionistas, com alíquota
de 11% (onze por cento) incidente sobre a parcela dos
proventos e das pensões que supere o limite máximo
estabelecido para os benefícios do Regime Geral de
Previdência Social;
III - Pelo Poder Executivo, incluídas suas autarquias e
fundações e, pelo Poder Legislativo, com alíquota de 15,90%
(quinze vírgula noventa por cento), calculada sobre a
remuneração, dos servidores ativos previstos no inciso I deste
artigo. (Redação dada pela Lei nº 7644/2018)
§ 1º (...).
§ 7º O Município de Cachoeiro de Itapemirim, através dos
patrocinadores do IPACI: Prefeitura, Câmara dos Vereadores,
autarquias e fundações, em adição a sua Contribuição
Previdenciária, prevista no inciso III deste artigo, é o
responsável, obrigatoriamente, pela realização de aportes
mensais ao IPACI, com o objetivo de manter o equilíbrio
financeiro e atuarial do RPPS, sendo cobradas, em caso de
atraso no repasse do aporte, correção de valores, juros e
multa, nos mesmos termos do § 2º do artigo 22 desta
Lei. (Redação dada pela Lei nº 7644/2018)”.
Cabe mencionar que a Lei Municipal 6910/2013 também menciona em seu §
13, a seguir transcrito, que em caso de não repasse nas datas e condições
previstas no art. 15 daquele diploma, serão aplicadas as disposições do § 2º,
do art. 22, o qual transcreve-se igualmente a seguir:
“Art. 15 (..)
§ 13. Caso os aportes não sejam repassados nas datas e
condições previstas neste artigo serão aplicadas as
disposições do § 2º, do art. 22 desta Lei.
(...)”.
“Art. 22 O desconto e o recolhimento ou repasse das
contribuições previdenciárias previstas nesta Lei será de
responsabilidade do dirigente máximo do Ente ou Órgão que
efetuar o pagamento da remuneração, subsídio ou provento
do servidor.
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§ 1º. O recolhimento ou repasse das contribuições
previdenciárias, previsto nesta Lei, ocorrerá até o vigésimo
quinto dia do mês subsequente, contados da data em que
ocorrer o desconto correspondente ao servidor titular de
cargo efetivo.
§ 2º. O atraso no recolhimento das contribuições
previdenciárias, bem como demais débitos, implicará na
correção dos valores pela variação do IPCA-E – Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial do
período, ou por índice que vier a substituí-lo no Município na
cobrança de seus tributos, acrescidos de juros no percentual
de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês e multa, no
percentual de 2% (dois por cento) sobre cada competência
paga em atraso. (...)”.
Por entender-se que não restou comprovada a realização dos aportes
devidos ao RPPS municipal e considerando-se, ainda, que mesmo que tenha
ocorrido o parcelamento de aportes devidos constatou-se descumprimento ao
disposto na Legislação Municipal com a consequente geração de encargos
desnecessários ao Erário Municipal pela ausência de recolhimento
tempestivo (juros e multas); conclui-se, salvo melhor juízo, que as
argumentações apresentadas nos presentes autos são insuficientes
para elidir a ocorrência da irregularidade apontada na exordial (RT
825/2017).
Pelas razões expostas na análise empreendida, portanto, opina-se pela
manutenção dos termos respectivos ao item 3.3.10 do RT 825/2017,
contidos no Acórdão TC 1527/2018, prolatado nos autos do Proc. TC2520/2017.
III.2.6 Ausência de controle das contribuições previdenciárias dos
servidores cedidos (Item 3.3.11 do RT 825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“O Relatório do Controle Interno não indica quem são e em
quais locais se encontram esses „Servidores Cedidos‟ durante
o exercício de 2016, nem durante qual período os mesmos ali
estiveram para que se possa verificar essa „ausência de
controle‟.
Retorna-se à questão inicial.
O Controle Interno, ao fazer a análise da Prestação de
Contas, antes de ser encaminhada ao Tribunal de Contas,
deve identificar todos os problemas existentes E TOMAR AS
PROVIDÊNCIAS PARA SUA CORREÇÃO JUNTO AO
SETOR NECESSÁRIO, evitando remeter à Corte de Contas
uma Prestação de Contas que, CONFORME JÁ SABE OU
SUPÕE SABER, há incorreções passíveis de serem sanadas.
Isso não foi feito, demonstrando ser essa „análise do Controle
Interno‟ e seu Relatório um mero instrumento para buscar
erros na Prestação de Contas e informá-los ao Tribunal.
Pior, sequer permitiram ao ex-Gestor, apesar de seu pedido
formal, que lhe fosse autorizado acessar o Sistema Contábil
do Município para melhor identificar tais „erros‟ e promover
sua correção – o que deveria ter sido feito pela Administração
que remeteu a Prestação de Contas, caso agisse de forma
minimamente responsável e imparcial.
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Trata-se de irregularidade formal – caso exista – passível de
correção e que não afetam as Contas do Município”.
ANÁLISE:
Verificou-se quanto ao presente item, em síntese, que o Recorrente teceu
considerações críticas ao conteúdo do Relatório do Órgão Central do Sistema
de Controle Interno (arquivo digital RELUCI – peça 33375/2017-1 - Processo
TC 2520/2017), bem como às ações as quais, em seu entendimento,
deveriam ter sido tomadas por aquele órgão ao tomar ciência das
irregularidades relatadas.
Constatou-se que o Recorrente se limitou a aduzir que, “caso exista” a
irregularidade, esta seria “passível de correção e não afeta as Contas do
Município”.
Contudo, verificou-se que o Recorrente não promoveu o acostamento de
peças contábeis-financeiras ou documentos comprobatórios aos presentes
autos que esclarecessem o apontamento combatido e que demonstrassem a
regularidade imposta pela Legislação vigente quanto ao recolhimento das
contribuições previdenciárias dos servidores cedidos, nos termos do Relatório
do Órgão Central do Sistema de Controle Interno (arquivo digital RELUCI –
peça 33375/2017-1 - Processo TC 2520/2017.
Diante da análise empreendida, conclui-se que as argumentações
apresentadas nos presentes autos são insuficientes para elidir a
ocorrência da irregularidade apontada na exordial, relativa ao item 3.3.11
do RT 825/2017, razão pela qual opina-se pela manutenção dos termos
respectivos contidos no Acórdão TC 1527/2018, prolatado nos autos do
Proc. TC- 2520/2017.

III.2.7 Divergência na liquidação e pagamento da contribuição patronal e
retida dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS). Fundamentação legal: art. 40, 149 e 195, inciso I e II, da
Constituição Federal (Item 3.4.1 do RT 825/2017).
III.2.8 Divergência na liquidação e pagamento da contribuição patronal e
retida dos servidores vinculados Regime Geral de Previdência Social
(RGPS). Fundamentação legal: Arts. 40, 149 e 195, inciso I e II da
Constituição Federal (Item 3.4.2 do RT 825/2017).
Com relação aos dois apontamentos supramencionados (itens 3.4.1 e 3.4.2
do RT 825/2017), optou-se, para fins de análise, por realizar-se uma
apreciação conjunta, uma vez que ambos estiveram relacionados à apuração
de incompatibilidade entre os relatórios de Folhas de Pagamento (arquivos
digitais FOLRPP e FOLRGP) e os demais demonstrativos contábeis,
integrantes do Processo TC 2520/2017, tendo o Recorrente apresentado
idênticas alegações para ambas ocorrências, transcritas a seguir:
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“Os registros trazidos nos Relatórios FOLRPP e
FOLRPG anteriormente enviados pela atual
Administração e dos quais foram extraídos os
valores constantes das Tabelas 15 e 16 do
Relatório Técnico, estão incorretos.
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Estamos enviando as folhas de pagamento INSS
e o extrato dos pagamentos IPACI na sua forma
correta, bem como uma Planilha com o resumo
desses valores”.
ANÁLISE:
As argumentações trazidas pelo Recorrente quanto aos itens
supramencionados, constituíram-se, exclusivamente, na afirmação de que os
valores constantes das tabelas 15 e 16 do Relatório Técnico RT 825/2017, os
quais foram extraídos dos arquivos digitais FOLRPP e FOLRGP dos autos da
Prestação de Contas Anual, estavam incorretos, motivo pelo qual, o
Recorrente encaminhou nesta ocasião novos documentos relativos às folhas
de pagamento mensais, extratos de contas extra-orçamentárias e de
empenhos por credor, bem como planilhas-resumo dos valores presentes na
documentação. Os documentos em comento estiveram representados nos
presentes autos pelas seguintes Peças Complementares:
1) Folhas de Pagamento mensais – Contribuições da Unidade
Gestora: 6732/2019-2; 6733/2019-7; 6734/2019-1; 6735/2019-6;
6736/2019-1; 6737/2019-5; 6738/2019-1; 6739/2019-4; 6740/2019-7;
6741/2019-1; 6742/2019-6 e 6743/2019-1.
2) Folhas de Pagamento mensais – Contribuições dos Servidores:
6744/2019-5; 6745/2019-1; 6746/2019-4; 6747/2019-9; 6748/2019-3;
6749/2019-8; 6750/2019-1; 6751/2019-5; 6752/2019-1; 6753/201941; 6754/2019-9; 6755/2019-3; 6756/2019-8; 6757/2019-2;
6758/2019-9; 6759/2019-1; 6760/2019-4; 6761/2019-9; 6762/2019-3;
6763/2019-8; 6764/2019-2; 6765/2019-7; 6766/2019-1; 6767/2019-6;
6768/2019-1; 6769/2019-5; 6770/2019-8 e 6771/2019-2.
3) Extratos de
6729/2019-1.

Contas

Extra-Orçamentárias:

6728/2019-6

e

4) Extrato de Empenhos por Credor: 6730/2019-3 e 6731/2019-8.
5) Planilhas- Resumo: 6726/2019-7 e 6727/2019-1.
Com base nas informações trazidas pelas peças acima elencadas, efetuou-se
um recálculo dos dados anteriormente apresentados nas Tabelas 15 e 16 do
RT 825/2017, cujos resultados são apresentados a seguir:

Tabela 15 do RT 825/2017 (Recálculo): Contribuições Previdenciárias – unidade
Gestora
Regime de

Em R$ 1,00

Empenhado

Liquidado

Pago

Folha de Pgto

a

(A)

(B)

(C)

(D)

RPPS

9.303.362,91

9.303.362,91

8.837.360,96

RGPS

8.503.603,72

8.503.603,64

Totais

17.806.966,63

17.806.956,55

previdênci

%
Registrado

% Pago
C/DX10

B/DX100

0

9.454.734,03

98,40 %

93,47 %

8.469.668,96

12.958.659,29

65,62 %

65,36 %

17.307.029,92

22.413.393,32

79,45 %

77,22 %

Fonte: Processo TC 02520/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 e TC 2874/2019
(Recurso de Reconsideração).
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Tabela 16 do RT 825/207 (Recálculo): Contribuições Previdenciárias – Servidor
Em R$ 1,00
Regime

de

Inscrições

previdência

(A)

RPPS

7.480.722,21

Baixas

Folha de Pgto

% Registrado

% Recolhido

(B)

(C)

(A/Cx100)

(B/Cx100)

6.693.882,79

8.804.870,41

84,96 %

76,02 %

102,56 %

97,44 %

91,05 %

83,43 %

RGPS

4.776.001,16

4.537.288,68

4.656.699,51

Totais

12.256.723,37

11.231.171,47

13.461.569,92

Fonte: Processo TC 02520/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 e TC
2874/2019 (Recurso de Reconsideração).
Cabe mencionar que, relativamente aos valores apresentados nas colunas A,
B e C das tabelas demonstradas, optou-se pela manutenção dos dados
apurados no RT 825/2017, haja vista que estes foram extraídos das diversas
11
peças/demonstrativos contábeis que compuseram a Prestação de Contas
Anual, devidamente analisados e confrontados no Processo TC 2520/2017.
Tal procedimento respaldou-se, também, no fato de que as informações
trazidas pelas Peças Complementares 6730/2019-3 e 6731/2019-8 (resumos
dos dados da documentação) não guardaram consonância com os montantes
apresentados nas peças/demonstrativos contábeis integrantes da Prestação
de Contas Anual (Processo TC 2520/2017), no que tange aos valores
empenhados, liquidados e pagos, consoante verificado nas tabelas seguintes:
Movimento Orçamentário Credor INSS
Empenhado

Liquidado

18.088.638,18

Pago

18.069.573,6
5

Empenhado a Liquidar

18.035.230,
73

19.064

Liquidado a Pagar
34.342,92

,53

Fonte: Peça Complementar 6730/2019-3

Movimento Orçamentário Credor INSS
Empenhado

Liquidado

11.659.825,04

Pago

11.659.825,0
4

Empenhado a Liquidar

Liquidado a Pagar

0,00

466.108,59

11.193.716,
45

Fonte: Peça Complementar 6731/2019-8
Da análise empreendida, em relação às contribuições previdenciárias
patronais devidas ao RPPS e ao RGPS, concluiu-se que permaneceram as
divergências quanto aos montantes liquidados, registrados pela
contabilidade municipal e os apurados nas Folhas de Pagamento. Os
valores
apurados
nas
folhas
de
pagamento
corresponderam,
respectivamente, a 98,40% do montante liquidado registrado e 65,62% do
montante liquidado registrado.
Quanto aos montantes de contribuições patronais recolhidos ao RPPS, a
contabilidade demonstrou o pagamento de 93,47% dos valores apurados nas
folhas de pagamento (índice aceitável para fins de análise de contas por esta
Corte), contudo, relativamente ao recolhimento de contribuições
patronais ao RGPS, a contabilidade registrou o pagamento de 65,36% dos
valores apurados nas folhas de pagamento, fato que indica o
11

Demonstrativo da dívida fundada, demonstrativo da dívida flutuante, balancete da execução
orçamentária da despesa, demonstrativo das despesas liquidadas e recolhidas de contribuições
previdenciárias, dentre outras peças apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 34/2015.
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descumprimento aos artigos 40, 149 e 195, inciso I e II, da Constituição
da República Federativa do Brasil.
Em relação às contribuições previdenciárias dos servidores devidas ao RPPS
e ao RGPS, concluiu-se igualmente que permaneceram as divergências
quanto aos montantes registrados pela contabilidade municipal e os
apurados nas Folhas de Pagamento. Os valores apurados nas folhas de
pagamento corresponderam, respectivamente, a 84,96% do montante de
inscrições registrado e 102,56% do montante liquidado registrado.
Quanto aos montantes de contribuições previdenciárias dos servidores
recolhidos ao RGPS, a contabilidade demonstrou o pagamento de 97,44%
dos valores apurados nas folhas de pagamento (índice aceitável para fins de
análise de contas por esta Corte), contudo, relativamente ao recolhimento
de contribuições previdenciárias dos servidores ao RPPS, a contabilidade
registrou o pagamento de 76,02% dos valores apurados nas folhas de
pagamento, fato que indica o descumprimento aos artigos 40, 149 e 195,
inciso I e II, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Diante do exposto, conclui-se que as argumentações e documentações
apresentadas nos presentes autos são insuficientes para elidir as
ocorrências das irregularidades apontadas na exordial, relativas aos
itens 3.4.1 e 3.4.2 do RT 825/2017, razão pela qual opina-se pela
manutenção dos termos respectivos contidos no Acórdão TC 1527/2018,
prolatado nos autos do Proc. TC- 2520/2017.
III.2.9 Baixo desempenho na cobrança de créditos inscritos em dívida
ativa. Fundamentação legal: arts. 1º, § 1º, 12 e 13 da Lei Complementar
101/2000 (Item 3.6.2.1 do RT 825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“Como afirmar que „há evidências de que os créditos não
estão sendo objeto de cobrança‟?
As baixas por recebimento no Exercício foram superiores a
vinte e um milhões de reais, representativos de quase 30%
do total da Dívida Inscrita.
Apenas a título de ilustração, vamos reproduzir trecho de
12
reportagem do Jornal GazetaOnLine em 11.08.2015:
De 2012 para cá Estado recebeu 18% do que lhe deviam
A Procuradoria Geral do Estado (PGE) tentou recuperar
R$135,4 milhões em débitos em dívida ativa no Espírito
Santo e conseguiu reaver para os cofres públicos R$25,3
milhões de 2012 até o fim de julho deste ano. O montante
equivale a 18% do total das dívidas dessa modalidade.
Embora o percentual seja menor que um quinto dos débitos
que deveriam estar à disposição do Estado para
investimentos públicos a PGE considera os números
excelentes.
Há uma evidente limitação para a eficácia da cobrança, seja
administrativa ou judicial, de débitos inscritos em Dívida Ativa.
Mecanismos como os REFIS são utilizados, ou renúncias a
parcelas dos débitos são feitas para buscar captar um
recurso que, concretamente, está perdido, posto que
inúmeras vezes o devedor não possui bens ou meios de
adimplir sua dívida.
12

In https://www.gazetaonline.com.br/noticias/politica/2015/08/de-2012-para-ca-estado-recebeudevolta-18-do-que-lhe-deviam-1013905500.html acessado em 11.02.2019

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: 62CDC-8FECD-3E46D

ACÓRDÃO TC-431/2021
hm/fbc

Casos como débitos de baixo valor, onde o custo do
Processo Judicial será maior que o incerto ganho ao final da
causa, também inibem os procedimentos.
A tudo isso se alia a crise sofrida pelo País, e por todos os
Estados e
Municípios, que afetou gravemente a capacidade de
pagamento do contribuinte – seja ele pessoa física ou jurídica
– tornando descabida uma Ação de Cobrança Judicial que
poderia levar à falência empresas que ainda estavam em
funcionamento.
A cobrança da Dívida Ativa no exercício de 2016, no
Município de Cachoeiro de Itapemirim, foi efetiva e trouxe
resultados superiores àqueles obtidos pela maioria dos Entes
Federados.
Não houve essa „irregularidade‟.
ANÁLISE:
Segundo apurado no Relatório Técnico RT 825/2017, com base no
Demonstrativo da Dívida Ativa (arquivo digital DEMDAT - Processo TC
2520/2017), foram extraídas algumas informações que subsidiaram as
análises relativas à cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa. Da
análise em tela, concluiu-se que o percentual de recebimento em relação ao
Saldo Final de Dívida Ativa correspondeu a 29,74% (vinte e nove vírgula
setenta e quatro por cento) no exercício de 2016, consoante demonstrado
pela Tabela 21 daquele relatório, transcrita a seguir:
Tabela 21 do RT 825/2017: Informações complementares sobre a Dívida
Ativa
Em R$ 1,00
Inscrições no Exercício (a)
Saldo Final no Exercício (b)
Baixas por recebimento no Exercício (c)
Percentual de recebimento em relação às inscrições no
Percentual
de recebimento em relação ao saldo final (c/b)
exercício (c/a)

0,00
73.146.230,15
21.757.063,21
0,00%
29,74%

Fonte: Processo TC 02520/2017 - Prestação de Contas Anual/2016
Diante do exposto, concluiu a Área Técnica desta Corte de Contas que havia
evidências de que os créditos não estariam sendo objeto de cobrança
administrativa e/ou judicial.
Na presente ocasião, consoante o entendimento trazido aos autos pelo
Recorrente, suscitou-se que não seria possível afirmar que havia evidências
de que os créditos da Dívida Ativa não estavam sendo objeto de cobrança,
haja vista que “as baixas por recebimento no Exercício foram superiores a
vinte e um milhões de reais, representativos de quase 30% do total da Dívida
Inscrita”.
Além disso, registrou o Recorrente que a cobrança em 2016 foi “efetiva e
trouxe resultados superiores àqueles obtidos pela maioria dos Entes
Federados”. No sentido de comprovar tal afirmativa, verificou-se que o
Recorrente procedeu à uma comparação entre o percentual de créditos de
Dívida Ativa recuperados pelo Município (30% do total da Dívida Inscrita) e o
percentual recuperado pelo Estado do Espírito Santo (18% do total das
dívidas dessa modalidade no período de 2012 a julho de 2015), baseando a
mencionada comparação em informações extraídas de trecho de reportagem
publicado pelo jornal “Gazeta Online” em onze de agosto de dois mil e
quinze.
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Constatou-se, ainda, que o Recorrente discorreu sobre a crise econômica que
afetou gravemente a capacidade de pagamento dos contribuintes, fato que
em seu entendimento “tornaria “descabida uma Ação de Cobrança Judicial
que poderia levar à falência empresas que ainda estavam em
funcionamento”. Verificou-se, também, que o Recorrente aduziu quanto a
outras dificuldades limitadoras da eficácia da cobrança dos créditos da Dívida
Ativa, nos seguintes termos:
“(...)
Há uma evidente limitação para a eficácia da cobrança, seja
administrativa ou judicial, de débitos inscritos em Dívida Ativa.
Mecanismos como os REFIS são utilizados, ou renúncias a
parcelas dos débitos são feitas para buscar captar um recurso
que, concretamente, está perdido, posto que inúmeras vezes
o devedor não possui bens ou meios de adimplir sua dívida.
Casos como débitos de baixo valor, onde o custo do Processo
Judicial será maior que o incerto ganho ao final da causa,
também inibem os procedimentos. (...)”.
Vale mencionar que na petição recursal não foram apresentados documentos
comprobatórios das medidas tomadas e/ou peças contábeis, os quais
evidenciassem que os créditos estão sendo objeto de cobrança administrativa
e/ou judicial.
Em que pese a ausência documental supramencionada, entende-se sob o
ponto de vista técnico-contábil que procederam as alegações trazidas pelo
Recorrente, sobretudo com relação à relevância do índice de recuperação
quando comparado ao mesmo indicador estadual. Tendo-se em vista,
especialmente, que não ocorreram novas inscrições no exercício, consoante
apurado na Tabela 21 do RT 825/2017 supra, é possível afirmar que as
baixas repercutiram em um proeminente decréscimo do saldo total da Dívida
Ativa em termos nominais (cerca de 21,8 milhões de reais).
Ressalta-se que em consulta ao sítio eletrônico do Município de Cachoeiro de
Itapemirim, nesta data, verificou-se que por meio da Lei Municipal n° 7421,
13
de 12 de julho de 2016 , este redefiniu a cobrança e o protesto extrajudicial
dos créditos da Fazenda Pública Municipal, inscritos na Dívida Ativa, entre
outras providências de natureza tributária adotadas. Entende-se, portanto,
que a aprovação da lei mencionada correspondeu ao atendimento à
Deliberação Conjunta TCEES/MPCES/TJES, de 25/09/2015, no que tange à
normatização da cobrança administrativa prevista na Lei Estadual 9.876 de
12 de junho de 2012.
Insta registrar, complementarmente, que em relação ao exercício
subsequente ao desta análise, o Relatório Técnico RT 240/2018 (Processo
TC 3258/2018) consignou que a dívida ativa municipal no exercício de 2017
foi objeto de cobrança administrativa e/ou judicial, consoante excerto
apresentado a seguir:
“(...)
3.7.2 Cobrança administrativa e/ou judicial da dívida ativa
Com base no Demonstrativo da Dívida Ativa, foram extraídas algumas
informações que subsidiam as análises relativas à cobrança dos créditos
inscritos em dívida ativa:
Tabela 22 Informações complementares sobre a Dívida Ativa

13

Disponível em:
http://legislacaocompilada.com.br/pmcachoeiro/Arquivo/Documents/legislacao/html/L74212016.html.
Acesso em 29/07/2019.
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Inscrições no Exercício (a)

27.878.061,81

Saldo Final no Exercício (b)

268.573.009,87

Baixas por recebimento no Exercício (c)

9.181.640,10

Percentual de recebimento em relação às 32,94%
inscrições
(c/a) em relação ao 3,42%
Percentual no
deexercício
recebimento
saldo
final
(c/b)
Fonte: Processo TC 03258/2018-5 - Prestação de Contas Anual/2017
Considerando-se a tabela anterior e os documentos que compõem esta
prestação de contas, em especial os arquivos DEMDATA, constata-se que a
dívida ativa está sendo objeto de cobrança administrativa e/ou judicial”.

Face a todo o apresentado, entende-se, salvo melhor juízo, que o
apontamento em tela, de per si, não têm o condão de macular as contas
apresentadas, considerando-se a literalidade da Instrução Normativa TC nº
036/2016 e as providências tributárias implementadas a partir da Lei
Municipal n° 7421, de 12 de julho de 2016, motivos pelos quais, propõe-se o
afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 3.6.2.1 do
RT 825/2017.

Ante o exposto, acompanhando parcialmente 14 a área técnica e o Ministério Público
Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1. DETERMINAR a alteração da espécie do presente recurso para PEDIDO DE
REEXAME, nos termos do art. 408 do RITCEES;
2. CONHECER PARCIALMENTE o presente recurso tendo em vista o não
conhecimento das teses apresentadas no que tange aos itens 3.1.1; 3.1.2;
3.1.9; 3.1.10; 3.2.1; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5 e 3.3.6 do RT 825/2017;
3. NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente Recurso, reformandose o ACORDÃO TC 01527/2018-9 com fim de ACOLHER PARCIALMENTE AS
RAZÕES RECURSAIS para afastar as irregularidades apontadas nos itens 3.2.2;
3.3.7; 3.3.8 e 3.6.2.1 do RT 825/2017, consoante análise empreendida nos itens
III.2.3 e III.2.9 da Instrução Técnica de Recurso 185/2019-7
4. DEIXAR DE ENVIAR, após o trânsito em julgado, a comunicação do
julgamento, sob a forma de parecer prévio, recomendando a desaprovação
14

Não julgamento das contas e a conversão dos autos em pedido de reexame.
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das contas pela Câmara Municipal, para fins de inelegibilidade, nos termos
do art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar nº
135, 4 de junho de 2010;
5. MANTER INCÓLUME os demais itens do Acordão recorrido TC 01527/2018-7
6. Dar ciência aos interessados;
7. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

VOTO VISTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Carlos
Roberto Casteglione Dias, prefeito, no exercício de 2016, do Município de Cachoeiro
de Itapemirim – ES, em face do Acórdão TC 1527/2018 – Primeira Câmara,
proferido nos autos do processo TC nº 2520/2017, relativo a Prestação de Contas de
Ordenador, exercício de 2016.
O Acórdão TC 1527/2018, traz na parte dispositiva o seguinte teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas
pelo Relator, em:
1.1 Julgar irregulares as contas do senhor Carlos Roberto
Casteglioni Dias - Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim no
exercício de 2016, pela prática de atos ilegais, apontadas nos itens
3.1.1, 3.1.2, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.10, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.4.1, 3.4.2, 3.6.2.1,
da Instrução Técnica Conclusiva 1694/2018, com amparo no artigo
84, inciso III, alínea d da Lei Complementar Estadual 621/2012,
observando que este julgamento não produzirá efeitos para os
fins de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, g da Lei
Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar nº 135,
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4 de junho de 2010), em relação ao senhor Carlos Roberto
Casteglioni Dias - Prefeito Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal
na decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, em razão
da manutenção das seguintes irregularidades:
Item 3.1.1 Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados. Base
Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964;
Item 3.1.2 Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar processados. Base
Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964;
Item 3.1.7 Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta Caixa
e Equivalentes de Caixa. Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da
Lei 4.320/1964;
Item 3.1.9 Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial. Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei
4.320/1964;
Item 3.1.10 Divergência entre os totais dos saldos devedores e dos
saldos credores. Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964;
Item 3.2.1 Divergência entre o saldo contábil das disponibilidades e o
saldo bancário evidenciados no Termo de Verificação das
Disponibilidades;
Item 3.2.2 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens. Fundamentação legal:
arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64;
Item 3.3.1 Não realização de ajustes para perda dos créditos
inscritos em dívida ativa;
Item 3.3.2 Ausência de avaliação/mensuração de instrumentos
financeiros;
Item 3.3.3 Ausência de reconhecimento de investimento em empresa
pública municipal;
Item 3.3.4 Ausência de registro da depreciação dos bens imóveis;
Item 3.3.5 Ausência de registro da depreciação dos bens móveis;
Item 3.3.6 Divergência no resultado no exercício;
Item 3.3.7 Divergências no saldo inicial e na movimentação do
almoxarifado de materiais de consumo;
Item 3.3.8 Divergência no saldo inicial e na movimentação do
almoxarifado de materiais permanentes;
Item 3.3.9 Realização de despesa sem empenho e sem cobertura
contratual, com inscrição insuficiente de restos a pagar;
Item 3.3.10. Não realização do Aporte ao Regime Próprio de
Previdência do Município;
Item 3.3.11 Ausência de controle das contribuições previdenciárias
dos servidores cedidos;
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Item 3.4.1 Divergência na liquidação e pagamento da contribuição
patronal e retida dos servidores vinculados ao Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS). Fundamentação legal: art. 40, 149 e 195,
inciso I e II, da Constituição Federal;
Item 3.4.2 Divergência na liquidação e pagamento da contribuição
patronal e retida dos servidores vinculados Regime Geral de
Previdência Social (RGPS). Fundamentação legal: Arts. 40, 149 e
195, inciso I e II da Constituição Federal;
Item 3.6.2.1 Baixo desempenho na cobrança de créditos inscritos em
dívida ativa. Fundamentação legal: arts. 1º, § 1º, 12 e 13 da Lei
Complementar 101/2000.
1.2 Aplicar multa ao senhor Carlos Roberto Casteglione Dias no
valor de R$3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 135, II da
Lei Complementar 621/2012 e art. 389, I do RITCEES;
1.3 Acolher as justificativas e afastar a irregularidade atribuída ao
Senhor Victor da Silva Coelho, relativa ao envio com atraso, da
prestação de contas anual.
1.4 Determinar ao atual Controlador-Geral do Município de
Cachoeiro de Itapemirim, conforme requerimento do Ministério
Público de Contas, que:
1.4.1. instaure Tomada de Contas Especial, para apuração e
quantificação do dano, bem como identificação dos
responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos encargos
financeiros incidentes sobre o recolhimento em atraso das
parcelas devidas referentes às contribuições previdenciárias, e
o ressarcimento aos cofres públicos, com fulcro no artigo 83,
§1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária,
informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução
Normativa TC nº 32/2014, 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 IN;
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. 5º da IN TC 32/2014 e, acaso
confirmado o prejuízo, providencie sua devolução ao erário do
município, nos termos dos arts. 152 e ss. do Regimento Interno do
Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
1.5 Enviar, após o trânsito em julgado, a comunicação do
julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal
na decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, sob a forma
de parecer prévio, recomendando a desaprovação das contas
pela Câmara Municipal, para fins de inelegibilidade, nos termos
do art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei
Complementar nº 135, 4 de junho de 2010);
1.6 Encaminhar os autos ao Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas, nos termos do art. 461 do Regimento Interno, a fim de
que seja remetida aos órgãos competentes a documentação
necessária para a realização da cobrança, caso não comprovado o
recolhimento do débito e da multa imputados no prazo previsto no
art. 454, I do Regimento Interno.
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2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2018 – 37ª Sessão Ordinária da Primeira
Câmara.
(...).

A Secretaria Geral das Sessões - SGS, certifica a tempestividade do prazo recursal,
nos termos do Despacho 14308/2019-5, logo após os autos foram encaminhados ao
Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas (NCR) para análise, tendo sido
elaborada a Instrução Técnica de Recurso – ITR 0185/2019-7, que se manifestou
pelo CONHECIMENTO PARCIAL, entendendo não ter sido atendido a regularidade
formal no que tange aos itens 3.1.1; 3.1.2; 3.1.9; 3.1.10; 3.2.1; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3;
3.3.4; 3.3.5 e 3.3.6 do RT 825/2017 e no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL, para
afastar as irregularidades apontadas nos itens 3.2.2; 3.3.7; 3.3.8 e 3.6.2.1 do RT
825/2017.
O Ministério Público de Contas, por intermédio o Procurador de Contas, Dr. Luiz
Henrique Anastácio da Silva, por meio do parecer nº 05278/2019-9, anuiu a
proposta apresentada na ITR 0185/2019-7.
O Relator, no voto 05993/2019-3 (evento 118) deliberou por sobrestar os autos,
tendo em vista a incidência do tema referente à definição da competência dos
Tribunais de Contas para julgarem contas sob responsabilidade de prefeitos
municipais, bem como os procedimentos a serem seguidos, sendo confirmada na
Decisão 03435/2019-2-Plenário.
O Plenário desta Corte, cessou o sobrestamento na 25ª sessão ordinária de 2020,
realizada em 15/09/2020, quando da apreciação do Processo TC-04514/2020-4 (que
trata de Ato Normativo - Decisão Plenária), proferindo a Decisão Plenária
00015/2020-4, a qual dispõe sobre as deliberações em que o Prefeito figura como
ordenador de despesas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo. No caso destes autos, a cessação está disposta na certidão 03129/2020-2
(evento 120).
Em consequência, por se tratar de Recurso de Reconsideração de Prestação Anual
de Contas (PCA) de Prefeito na condição de Ordenador de Despesa, cuja
combinação com a fase processual da PCA do prefeito na condição de Chefe do
Executivo (TC2523/2017), também em fase recursal (TC 2875/2019), enquadra-se
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os presentes autos na HIPÓTESE 6, conforme previsto no Anexo Único da Decisão
Plenária TC 15/2020, o que culmina na determinação da alteração da natureza do
presente processo para "processo de fiscalização" (despacho 63072/2020-4).

Assim, foram os autos ao Relator para dar seguimento aos trâmites, ato seguinte foi
proferido seu voto, 1166/2021-8, concluindo pelo CONHECIMENTO PARCIAL e pelo
PROVIMENTO PARCIAL, conforme delineado na parte dispositiva do voto, no
seguinte teor:
1. DETERMINAR a alteração da espécie do presente recurso para
PEDIDO DE REEXAME, nos termos do art. 408 do RITCEES;
2. CONHECER PARCIALMENTE o presente recurso tendo em
vista o não conhecimento das teses apresentadas no que tange
aos itens 3.1.1; 3.1.2; 3.1.9; 3.1.10; 3.2.1; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4;
3.3.5 e 3.3.6 do RT 825/2017;
3. NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente
Recurso, reformando-se o ACORDÃO TC 01527/2018-9 com fim
de ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES RECURSAIS para
afastar as irregularidades apontadas nos itens 3.2.2; 3.3.7; 3.3.8 e
3.6.2.1 do RT 825/2017, consoante análise empreendida nos itens
III.2.3 e III.2.9 da Instrução Técnica de Recurso 185/2019-7
4. DEIXAR DE ENVIAR, após o trânsito em julgado, a
comunicação do julgamento, sob a forma de parecer prévio,
recomendando a desaprovação das contas pela Câmara
Municipal, para fins de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, g
da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar nº
135, 4 de junho de 2010;
5. MANTER INCÓLUME os demais itens do Acordão recorrido
TC 01527/2018-7;
6. Dar ciência aos interessados;
7. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Diante do exposto, pedi vista aos autos para melhor me inteirar da situação.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Acompanho o Relator, entendo que por meio da Decisão Plenária nº 15, de
15/09/2020, que dispõe sobre as deliberações nos processos em que o Prefeito
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figura como Ordenador de Despesas, no âmbito deste Tribunal de Contas, o recurso
de Pedido de Reexame, passa a ser o adequado, preservando, assim, o presente
ato processual que em a sua finalidade foi atingida, determinando, portanto, a
alteração da espécie do Recurso de Reconsideração, ora avaliado, para Pedido de
Reexame, nos termos do art. 408 do RITCEES. Assim, transcrevo os termos do voto
do Relator:
Por meio da Decisão Plenária nº 15, de 15 de setembro de 2020 - Dispõe
sobre as Deliberações nos Processos em que o Prefeito figura como
Ordenador de Despesas, no âmbito deste Tribunal de Contas, o colegiado
desta Corte de Contas assim estabeleceu:
“[...]
2º. O processo de prestação de contas anual prestadas por Prefeito, seja
na condição de chefe de Poder Executivo municipal, seja como ordenador
de despesas, que esteja em tramitação na ocasião em que esta Decisão
Plenária entrar em vigor, receberá, do Conselheiro Relator ou da unidade
técnica competente para a sua instrução, conforme o caso, o
encaminhamento previsto, segundo a sua fase de tramitação, no Anexo
Único desta deliberação”.
Assim, considerando que conforme despacho 36072/2020-4, verificada a
sua fase de tramitação, estes autos se amoldam à HIPÓTESE 06 DO
ANEXO ÚNICO DA DECISÃO PLENÁRIA TC-15/2020 e em decorrência
de tal fato tiveram sua natureza alterada, divirjo da proposta de
encaminhamento trazida pelo corpo técnico de julgamento das
contas, por entender que cabe a este relator o processamento destes
autos segundo os tramites do processo de fiscalização, sendo sua
apreciação regida, no que couber, pelo que dispõe o art. 207 do
RITCEES.
Da mesmo forma, posto que estes autos tratam de recurso de
reconsideração interposto contra decisão tomada em processo de contas,
cuja natureza foi alterada, para processo de fiscalização 15, nos termos do
art. 408 do TCEES o recurso adequado é o pedido de reexame. Assim,
visando preservar o presente ato processual que em seu conteúdo atingiu
sua finalidade, entendo necessário determinar a alteração da espécie do
Recurso ora avaliado, para Pedido de Reexame, nos termos do art. 408
do RITCEES.
Desta feita, passa-se à análise das razões apresentadas pelos Recorrentes.
2.1.

15

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Em conformidade com a Decisão Plenário 15/2020
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Analisando as condições de admissibilidade do recurso, observa-se que a parte é
capaz e possui interesse e legitimidade processual. A tempestividade também fora
observada, conforme certificado no Despacho 14308/2019-5, da Secretaria Geral
das Sessões - SGS. No entanto, conforme disposto na ITR 0185/2019-7, sobreveio a
ausência de regularidade formal em face aos itens 3.1.1; 3.1.2; 3.1.9; 3.1.10; 3.2.1;
3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5 e 3.3.6 do RT 825/2017, não sendo CONHECIDO o
recurso quanto a esses itens, entendimento acompanhado pelo Relator, o que do
mesmo modo, também acompanho, concluindo, portanto pelo CONHECIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.
Assim, reproduzo os termos da ITR0185/2019-7, que aborda sobre o não
conhecimento quantos aos itens mencionados:
Em sede de admissibilidade, verifica-se que a parte possui
interesse e legitimidade processual.

Quanto ao cabimento, o Recurso de Reconsideração é cabível
contra decisões definitivas ou terminativas em processos de
prestação ou tomada de contas, nos termos do art. 164 da Lei
Complementar nº 621/201216.
No caso, o presente Recurso de Reconsideração foi interposto
contra o Acórdão TC-1527/2018 que julgou irregulares as
contas do senhor Carlos Roberto Casteglione Dias, Prefeito
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim no exercício de 2016,
assim, perfeitamente cabível.
Consoante Despacho TC 14308/2019-5 da Secretaria-Geral das
Sessões, a notificação do Acórdão TC-1527/2018, prolatado no
processo TC 2520/2017, foi disponibilizada no Diário Oficial
Eletrônico deste Tribunal no dia 18/02/2019, considerando-se
publicada no dia 19/02/2019, nos termos dos artigos 62 e 66,
parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c art. 5º
da Resolução TC 262/2013.
Diante das disposições contidas no artigo 40517, parágrafo 2º do
16

Art. 164. De decisão definitiva ou terminativa em processo de prestação ou tomada de contas, cabe
recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário, podendo ser
formulado uma só vez e por escrito, pelo responsável, pelo interessado ou pelo Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias, contados na forma prevista nesta Lei
Complementar. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE 9.1.2019) Disponível em:
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/LC-621-2012-Lei-Org%C3%A2nicaTCEES-Atualizada-2.pdf. Acesso em 08/05/2019.
17
Art. 405. Da decisão definitiva ou terminativa em processo de prestação ou tomada de contas,
caberá recurso de reconsideração ao Plenário, podendo ser formulado uma só vez e por escrito.
(Redação dada pela Emenda Regimental nº 010, de 26.3.2019). (...)
§ 2º O recurso de reconsideração poderá ser interposto pelo responsável, pelo interessado, pelo
sucessor ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, no prazo de trinta dias, contados na forma
prevista na Lei Orgânica do Tribunal.
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RITCEES, a seguir transcritas, interposto o presente recurso de
reconsideração em 21/03/2019, tem-se o mesmo como
TEMPESTIVO.
No que tange à regularidade formal18, requisito extrínseco de
admissibilidade, é importante ressaltar que a peça contestatória
(Petição Recurso 00059/2019-1/Peça Complementar 06723/2019-3)
não indicou adequadamente as razões recursais do Recorrente, bem
como os pretensos erros in judicando ou in procedendo consignados
no Acórdão TC 1527/2018, prolatado nos autos do Proc. TC2520/2017.
Consoante verificado na petição recursal, no que tange aos itens
3.1.1; 3.1.2; 3.1.9; 3.1.10; 3.2.1; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5 e
3.3.6 do RT 825/2017, consignados no Acórdão atacado, limitou-se
o Recorrente a declarar que ocorreram lançamentos contábeis
efetuados
de
forma
incorreta,
correspondentes
a
impropriedades de caráter puramente formal e passíveis de
correções, sobre os quais não teria como justificar por não ter
obtido acesso aos dados da Contabilidade Municipal.
Verificou-se que relativamente aos itens supramencionados
foram apresentadas argumentações extremamente sintéticas no
que se refere à fundamentação, as quais estiveram, também,
desacompanhadas de documentos ou demonstrativos contábeis
que elucidassem as ponderações do Recorrente, consoante
comprovado textualmente pelos seguintes excertos da petição
recursal:
Itens do RT 825/2017:
3.1.2) Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados.
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“Como apresentar documentos se o ex-Gestor teve seu acesso à
Contabilidade Municipal negado, sendo-lhes disponibilizados
tão somente aquelas peças que, conforme é sabido, estão
incorretas e demandam correção?
Causa espécie, por outro lado, a área técnica da Corte não ter
observado que o valor trazido no Balanço Orçamentário é
exatamente a metade daquele apresentado no Balanço
Financeiro, indicando um lançamento feito de forma incorreta,
de caráter puramente formal e passível de correção.
A „irregularidade‟ presta-se, tão somente, a comprovar que
houve erros na contabilização de valores, cujo aspecto formal
não traduz a correção das Contas, sendo perfeitamente possível
promover suas correções.”

18

A regularidade formal consiste na necessidade de o recorrente atender a todos os requisitos
especificados na lei para aquele determinado tipo de recurso.
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3.1.3)Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar processados. Base
Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“Como apresentar documentos se o ex-Gestor teve seu acesso à
Contabilidade Municipal negado, sendo-lhes disponibilizados
tão somente aquelas peças que, conforme é sabido, estão
incorretas e demandam correção?
Observe-se, por outro lado, que o valor trazido no Balanço
Orçamentário é quase que o mesmo daquele apresentado no
Balanço Financeiro, indicando um provável lançamento feito de
forma incorreta, de caráter puramente formal e passível de
correção.
A „irregularidade‟ presta-se, tão somente, a comprovar que houve
erros na contabilização de valores, cujo aspecto formal não
traduz a correção das Contas, sendo perfeitamente possível
promover suas correções”.
3.1.11)
Divergência entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial. Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei
4.320/1964.
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“O valor da divergência verificada no Exercício de 2015 foi
considerado perfeitamente tolerável em resultados que envolvem o
Balanço Patrimonial e respectivas Variações Patrimoniais, o que se
comprova pela aprovação das Contas do Prefeito nesse Exercício.
O que causa profunda estranheza é a existência de uma
‘divergência’ que representa DEZ VEZES o valor apurado no
Exercício anterior, demonstrando uma clara inconsistência
contábil, motivada por erro de lançamento ou de operação do
Sistema Contábil.”
3.1.12)
Divergência entre os totais dos saldos devedores e
dos saldos credores. Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei
4.320/1964.
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“A transposição de valores incorretos, existentes em uma das
peças documentais, conduz à propagação do erro em outros
demonstrativos, levando a números astronômicos que retratam
divergências cuja natureza é claramente formal.
Seria impossível que os valores indicados nesses
demonstrativos, de caráter divergente, pudessem ter caráter
material refletindo uma condição concreta nas Contas do

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: 62CDC-8FECD-3E46D

ACÓRDÃO TC-431/2021
hm/fbc

Município, considerando-se que os números são astronômicos,
considerado o Orçamento Municipal.”
3.2.2) Divergência entre o saldo contábil das disponibilidades e
o saldo bancário evidenciados no Termo de Verificação das
Disponibilidades (Item 3.2.1 do RT 825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“Trata-se, evidentemente, de inconsistência de natureza formal.”
3.3.7) Não realização de ajustes para perda dos créditos
inscritos em dívida ativa (Item 3.3.1 do RT 825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“São ajustes que teriam sido feitos caso o ex-Prefeito tivesse
tido a possibilidade de acessar o Sistema Contábil da Prefeitura,
logo depois de emitida a Instrução Técnica Inicial, e promover
as correções devidas. Ou que poderiam ter sido feitos, de ofício,
pela própria Administração que assumiu em início de 2017, posto
que refletiam correções meramente contábeis.
Trata-se de deslize formal, sem condão de macular as contas.”
3.3.8) Ausência de avaliação/mensuração
financeiros (Item 3.3.2 do RT 825/2017).

de

instrumentos

JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“São ajustes que teriam sido feitos caso o ex-Prefeito tivesse
tido a possibilidade de acessar o Sistema Contábil da Prefeitura,
logo depois de emitida a Instrução Técnica Inicial, e promover
as correções devidas. Ou que poderiam ter sido feitos, de ofício,
pela própria Administração que assumiu em início de 2017, posto
que refletiam correções meramente contábeis.
Trata-se de deslize formal, sem condão de macular as contas”.
3.3.9) Ausência de reconhecimento de investimento em empresa
pública municipal (Item 3.3.3 do RT 825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“São ajustes que teriam sido feitos caso o ex-Prefeito tivesse
tido a possibilidade de acessar o Sistema Contábil da Prefeitura,
logo depois de emitida a Instrução Técnica Inicial, e promover
as correções devidas. Ou que poderiam ter sido feitos, de ofício,
pela própria Administração que assumiu em início de 2017, posto
que refletiam correções meramente contábeis.
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Trata-se de deslize formal, sem condão de macular as contas”.
3.3.10)
imóveis.

Ausência de registro da depreciação dos bens

JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“São ajustes que teriam sido feitos caso o ex-Prefeito tivesse
tido a possibilidade de acessar o Sistema Contábil da Prefeitura,
logo depois de emitida a Instrução Técnica Inicial, e promover
as correções devidas. Ou que poderiam ter sido feitos, de ofício,
pela própria Administração que assumiu em início de 2017, posto
que refletiam correções meramente contábeis.
Trata-se de deslize formal, sem condão de macular as contas”.
3.3.11)
móveis.

Ausência de registro da depreciação dos bens

JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“São ajustes que teriam sido feitos caso o ex-Prefeito tivesse
tido a possibilidade de acessar o Sistema Contábil da Prefeitura,
logo depois de emitida a Instrução Técnica Inicial, e promover
as correções devidas. Ou que poderiam ter sido feitos, de ofício,
pela própria Administração que assumiu em início de 2017, posto
que refletiam correções meramente contábeis.
Trata-se de deslize formal, sem condão de macular as contas.
3.3.12)

Divergência no resultado no exercício.

JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“Verifica-se, novamente, a inserção de „irregularidade‟ decorrente
de incorreção nos lançamentos contábeis, matéria já abordada ao
se tratar do Patrimônio Líquido e Verificação Contábil.
Trata-se, como nos demais casos, de deslize meramente formal,
sem reflexos nas Contas do Município”.
Enfatiza-se, por oportuno, que não foram encaminhados
documentos ou demonstrativos contábeis, na presente ocasião,
que complementassem ou que elucidassem pontos das
argumentações trazidas pelo Recorrente.
Vale destacar que na Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar
Estadual LC 621/2012), consta especificamente disposta no
Parágrafo Único de seu art. 152, a previsão de ocorrência da
preclusão consumativa quando da interposição de recurso, a saber:
“Art. 152. [...]
Parágrafo único. A interposição de recurso, ainda que venha a
não ser conhecido, gera preclusão consumativa”. (g.n.)
Pelo princípio da preclusão consumativa, uma vez praticado o ato, o
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recorrente não mais poderá alterá-lo ou complementá-lo, sendo que
no ordenamento desta Corte de Contas inexiste previsão normativa
para a juntada de novos elementos após a interposição do recurso.
A preclusão consumativa justifica-se pela necessidade de se
assegurar a razoável duração do processo, cujos atos se encadeiam
de modo lógico e progressivo, impondo-se a observância dos
procedimentos preestabelecidos nas normas processuais e
repelindo-se a criação de procedimentos de exceção quando da
apreciação do feito.
Assim, tendo o recorrente deixado de juntar a documentação que
entendesse pertinente em suas razões recursais, não pode ele juntálas em momento processual posterior, visto que se operou a
preclusão consumativa.
Dando prosseguimento à instrução dos presentes autos, é
importante, ainda, trazer a esta peça as considerações do Professor
Flávio Cheim Jorge19, acerca da necessidade de impugnação dos
fundamentos da decisão recorrida expondo o seu pretenso
desacerto:
“[...]
Além disso, também exige-se que as partes indiquem os
fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. No
que tange ao pedido de nova decisão, insta ressaltar que é medida
de extrema importância e que compromete, inclusive, a
admissibilidade do recurso.
É que o mérito do recurso, isto é, o seu objeto, corresponde à
anulação ou à reforma da decisão recorrida. Inexistindo pedido de
reforma ou anulação da decisão, não há que se falar na existência de
mérito recursal, razão pela qual o mesmo não pode ser admitido;
pela falta de regularidade formal.
Quanto aos fundamentos de fato e de direito que devem ser
demonstrados pelo recorrente, parece evidente que o recorrente
deve indicar exatamente quais são os errores in judicando e/ou
errores in procedendo que maculam a decisão. E mais, deverá,
ainda, demonstrar porque a decisão está errada, e,
consequentemente, a necessidade de sua reforma ou anulação.
[...]
A ausência de fundamentação do recurso conduz a sua não
admissão, pela falta desse requisito essencial ao exame de seu
mérito. A inexistência desse requisito, ao contrário do que se poderia
pensar, não acarreta a nulidade do recurso, mas, simplesmente,
impede que seja julgado no mérito.
Somente após devidamente preenchidos os requisitos da
fundamentação e do pedido de nova decisão é que o órgão
julgador poderá adentrar no mérito do recurso.
Por tais motivos, a jurisprudência tem sido muito rigorosa quanto
à necessidade de fundamentação dos recursos. Se o recorrente
19

JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 6. ed, São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 198-200.
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simplesmente faz a demonstração de sua insatisfação com a
sentença (elemento volitivo), mas não alinha as razões para tal
conclusão (elemento descritivo), os tribunais de um modo geral
não conhecem do recurso. O extinto 1º TACivSP, no que tange ao
recurso de apelação, já chegou inclusive a editar súmula no sentido
de que a ausência das razões de reforma da sentença enseja o
não conhecimento da apelação (grifos nossos).
Consoante exposto, a necessidade do recurso atender à
regularidade formal está intimamente ligada ao “princípio da
dialeticidade”, sendo que a violação deste, nas palavras do Professor
Flávio Cheim Jorge20 “[...] fará com que o recurso não seja admitido
por falta de regularidade formal”.
O princípio da dialeticidade recursal se baseia, genericamente21, no
disposto na parte final do inciso III do art. 932 do Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), a seguir transcrito:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida; (...)” (g.n)
Acerca do princípio da dialeticidade, ou seja, sobre a necessidade do
recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, leciona o professor José Miguel Garcia Medina22 que:
[...] o relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do
art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida”. A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as
demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará
interesse recursal, e, não tendo havido impugnação específica aos
fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará,
também, regularidade formal (a respeito dos requisitos dos recursos,
cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015). Cf., no entanto, comentário
a seguir (g.n).
Também, Luiz Guilherme Marinoni23 enfrenta o tema trazendo a
seguinte lição:
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso
quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou
extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Inadmissibilidade
é gênero no qual se inserem as espécies recurso prejudicado e
recurso sem impugnação específica – rigorosamente, portanto,
20

Op. Cit, 2013, p. 238.
Em verdade o princípio da dialeticidade recursal encontra-se presentificado no NCPC,
especificamente, em todas as espécies recursais, vejamos: apelação (art. 1.010, III); agravo de
instrumento (art. 1.016, III); agravo interno (art. 1.021, § 1º); embargos de declaração (art. 1.023);
recurso ordinário (art. 1.028); recursos especial e extraordinário (art. 1.029, III); agravo em recurso
especial e extraordinário (art. 1.042, caput) e embargos de divergência (art. 1.043, incisos c/c § 4º).
22
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 2ª Ed.
São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6754-4
23
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. O novo código de
processo civil [livro eletrônico]. – São Paulo: RT, 2015. Epub. ISBN 978-85-203-6024-8.
21
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bastaria alusão à inadmissibilidade. Recurso prejudicado é recurso
no qual a parte já não tem mais interesse recursal, haja vista a perda
de seu objeto – enquadrando-se, portanto, no caso de
inadmissibilidade (ausência de requisito intrínseco de admissibilidade
recursal). Recurso sem impugnação específica é aquele que não
enfrenta os fundamentos invocados pela decisão recorrida
(ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal)”.
(g.n).
É possível inferir que a dialeticidade recursal consiste no
desdobramento do pressuposto da regularidade formal, impondo-se
ao recorrente a necessidade de impugnar, de modo específico, os
fundamentos da decisão combatida. Desta forma, é possível afirmar,
ainda, que o recurso não pode ter caráter genérico, dissociado dos
fundamentos da decisão impugnada, ou seja, não é aceitável que o
recorrente se limite a pleitear a emissão de nova decisão ao órgão
julgador sem que indique os motivos específicos da impugnação da
decisão recorrida. Conforme anota o professor Nelson Nery Jr24, em
razão da dialeticidade:
“[...] exige-se que todo recurso seja formulado por meio de
petição pela qual a parte não apenas manifeste sua
inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos
quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada”. (g.n).
Vale registrar que a necessidade de se impugnar especificamente
a decisão recorrida visando a sua reforma ou anulação encontrase pacificada nesta Corte de Contas, conforme se extrai do julgado
ora colacionado, publicado no Informativo nº 53 desta Corte:
“A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida é causa de não conhecimento recursal.
O presente feito cuida de Pedido de Reexame em face de Acórdão
que não conheceu de Denúncia formulada pelo recorrente.
Analisando as razões recursais, o relator verificou que o
recorrente limitou-se a reiterar as argumentações expendidas na
denúncia, não tecendo impugnação específica quanto à
conclusão da decisão. Registrou que “o recorrente não se
desincumbiu do ônus da impugnação específica, que em sede
recursal é trazida no princípio da dialeticidade”. Destacou ainda
que “no novo Código de Processo Civil o não conhecimento do
recurso por ausência de impugnação específica à decisão vem
positivado no art. 932”, incumbindo ao relator o não
conhecimento do recurso, sendo aplicável subsidiariamente a
este caso concreto. No mesmo sentido, mencionou também o artigo
162 do RITCEES, que prevê o não conhecimento da peça recursal
no caso de ausência de impugnação específica, inclusive por decisão
preliminar do Relator, ad referendum da respectiva Câmara ou
Plenário, caso em que o recurso sequer necessita ser encaminhado
ao Ministério Público para manifestação, conforme artigo 404, I, do
RITCEES. Diante do exposto, verificou não ser o caso de notificação
de qualquer responsável para apresentação de contrarrazões, diante
do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. O Plenário,
24

Apud DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Direito Processual Civil, vol. 3, 11 ed.,
Salvador: Jus Podium, 2013, p. 69.
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à unanimidade, acompanhou o relator. Acórdão TC- 1261/2016Plenário, TC 7122/2016, relator Conselheiro José Almeida Antônio
Pimentel, publicado em 20/03/2016 (Informativo nº 53 do TCEES)”.
Em decorrência das razões fáticas e jurídicas supramencionadas,
opina-se pelo CONHECIMENTO PARCIAL do Recurso de
Reconsideração interposto, não se conhecendo das teses
apresentadas no que tange aos itens 3.1.1; 3.1.2; 3.1.9; 3.1.10;
3.2.1; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5 e 3.3.6 do RT 825/2017, ante a
ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
consignada na Petição de Recurso 00059/2019-1 do presente
Processo.

2.2. DO MÉRITO RECURSAL
Inconformados com julgamento disposto no Acórdão TC-1527/2018-9– Primeira
Câmara (Processo TC 5174/2017-7), que julgou irregulares as contas do Sr. Carlos
Roberto Castiglione Dias, na condição de ordenador de despesas aplicando-lhe
multa, referente ao exercício de 2016, aplicando-lhe multa de R$ 3.000,00 (três mil
reais) interpôs o presente recurso.
Conforme já exposto no item anterior, Dos Pressupostos Recursais, os itens 3.1.1;
3.1.2; 3.1.9; 3.1.10; 3.2.1; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5 e 3.3.6.1 do RT 825/2017,
não sendo CONHECIDO no Recurso por ausência de regularidade formal.
Quanto ao item 3.1.7 do RT 825/2017, qual seja, Divergência entre o Balanço
Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior
da conta Caixa e Equivalentes de Caixa. Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105
da Lei 4.320/1964 (Item 3.1.7 do RT 825/2017), constatou-se que o Recorrente, na
petição recursal, não argumentou relativamente à irregularidade e nem encaminhou
documentação com o objetivo de esclarecer a ocorrência, de modo que também não
será alvo de análise de mérito.
Sendo assim, sobrevieram os itens 3.2.2, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.4.1,
3.4.2, 3.6.2.1 para a análise de mérito.
Analisando detidamente o voto do Relator, que endossou o sugerido pela Área
Técnica, na ITR 0185/2019-7, acompanho integralmente o posicionamento adotado,
e tomo como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de
Recurso 00185/2019-7, a seguir transcrita:
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[...]
IRREGULARIDADES APONTADAS:
Considerando que os três apontamentos seguintes se reportaram a
impropriedades afetas ao controle físico (inventários) e ao registro
contábil de bens patrimoniais (Bens Móveis, Bens Imóveis e Bens de
Almoxarifado), os quais por força de alterações na legislação vigente,
a partir de 2014, requerem outro tipo de apreciação, depreendeu-se
pela análise conjunta que se faz nos seguintes termos:
III.2.1 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens. Fundamentação
legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64 (Item 3.2.2 do RT 825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“A própria Instrução Técnica reconhece a ocorrência de
falhas na contabilização, nas conciliações ou no
inventário como razão de ser das divergências
verificadas, indicando a existência de erro formal
causador das mesmas.
Os números divergentes entre o Balanço Patrimonial –
de caráter contábil – e o Inventário – de natureza física
– são tão gritantes que não deixam qualquer margem a
dúvidas quanto à sua não validade no que tange ao
aspecto material, sendo descabido imaginar que o
Inventário de bens móveis – por exemplo – de um
Município como Cachoeiro de Itapemirim traduzisse
pouco mais de dois milhões de reais enquanto o registro
contábil desses mesmos bens apresente valor superior
a quarenta milhões de reais.
Há uma divergência de caráter formal, passível de
correção – desde que se atue nesse sentido, não
havendo qualquer reflexo nas Contas do Município”.
III.2.2 Divergências no saldo inicial e na movimentação do
almoxarifado de materiais de consumo (Item 3.3.7 do RT
825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“Não há uma simultaneidade entre o ingresso do item
no almoxarifado e seu registro contábil, havendo um
intervalo entre esses dois momentos, durante o qual
haverá, necessariamente, uma divergência entre os
registros.
Também, no momento da saída do item, a baixa
contábil irá se verificar posteriormente, em tempo
variável, durante o qual o diferencial entre os registros
ocorrerá.
Esse fato é notório e conhecido do próprio Controlador,
o que já coloca seu „Parecer‟ sob o crivo da
parcialidade.
Saliente-se, ainda, que eventual incompatibilidade entre
os registros não afirma, materialmente, uma
discrepância entre o estoque físico e o registro contábil
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mas, tão somente, um erro passível de correção formal.
O valor registrado é, claramente, absurdo e demonstra
um equívoco de registro”.
III.2.3 Divergência no saldo inicial e na movimentação do
almoxarifado de materiais permanentes (Item 3.3.8 do RT
825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“Não entendemos essa „irregularidade‟.
O Registro Contábil aponta o valor de R$22.457.523,44
que traduz a exata soma do Inventário Contábil
(13.850.242,51 + 8.607.280,93) representativa da
adição do Saldo Anterior com o Total das Entradas.
Não há qualquer diferença entre o Registro Contábil e o
Inventário Físico, refletindo essa „irregularidade‟ mais
uma das imputações equivocadas desse „Parecer do
Controle Interno”.
ANÁLISE:
De acordo com as alegações trazidas pelo Recorrente quanto aos três
apontamentos supracitados, depreendeu-se, em síntese que este
confirmou a existência de inconformidades entre os saldos apurados
pela contabilidade e os verificados por meio dos inventários, tendo
aduzido, porém, que “eventual incompatibilidade entre os registros não
afirma, materialmente, uma discrepância, mas, tão somente, um erro
passível de correção formal”.
Cabe registrar que não foram enviados documentos comprobatórios
no presente recurso das medidas tomadas e/ou peças contábeis, as
quais evidenciassem a retificação dos registros contábeis relativos ao
Almoxarifado e aos Bens Móveis e Imóveis; nem mesmo foram
apresentados informações e/ou relatórios comprobatórios de
providências adotadas em 2016 ou em exercícios subsequentes no
sentido de corrigir o descompasso observado no controle patrimonial
do Município.
Em que pese o exposto, cabe ressaltar que relativamente aos
procedimentos contábeis e patrimoniais, ocorreram, a partir de 2014,
alterações na legislação vigente que regulamentaram os prazos-limites
para preparação de sistemas e a obrigatoriedade dos registros
contábeis. De acordo com a Resolução TC 258, de 7 de maio de 2013,
os Municípios estavam autorizados a levantar toda situação
patrimonial e as devidas reavaliações até 31/12/2014, já em 18 de
novembro de 2014, foi editada a Resolução TC 280/14, a qual
normatizou que os Procedimentos Contábeis Patrimoniais do MCASP
(Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) fossem
implementados integralmente até o final do exercício de 2015. Ambas
as Resoluções foram revogadas pela Instrução Normativa TC 036, de
23 de fevereiro de 2016, onde restou configurado que os municípios
teriam prazos-limites para preparação de sistemas e outras
providências de implantação e obrigatoriedade dos registros contábeis,
conforme a tabela seguinte:
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Tabela 01 - Reprodução parcial do Anexo Único da IN TC 036/2016 Prazos para preparação de sistemas e outras providências de
implantação e registro
Prazos-limites
para
preparação de sistemas e
outras
providências
de
implantação (até)

Obrigatoriedade
dos
registros contábeis (a
partir de)

Estado

Municípios

Estado

Municípios

7.
Reconhecimento,
mensuração e evidenciação
dos bens móveis e imóveis;
respectiva
depreciação,
amortização ou exaustão;
reavaliação e redução ao valor
recuperável (exceto bens do
patrimônio cultural e de
infraestrutura).

31/12/2016

31/12/2018

01/01/2017

01/01/2019

8.
Reconhecimento,
mensuração e evidenciação
dos bens de infraestrutura;
respectiva
depreciação,
amortização ou exaustão;
reavaliação e redução ao valor
recuperável.

31/12/2019

31/12/2020

01/01/2020

01/01/2021

9.
Reconhecimento,
mensuração e evidenciação
dos bens do patrimônio
cultural;
respectiva
depreciação, amortização ou
exaustão;
reavaliação
e
redução ao valor recuperável
(quando passível de registro
segundo IPSAS, NBC TSP e
MCASP).

31/12/2019

31/12/2020

01/01/2020

01/01/2021

15.
Reconhecimento,
mensuração e evidenciação
de
softwares,
marcas,
patentes,
licenças
e
congêneres,
classificados
como intangíveis e eventuais
amortização, reavaliação e
redução ao valor recuperável.

Imediato

31/12/2016

01/01/2016

01/01/2017

16. Outros ativos intangíveis e
eventuais
amortização
e
redução a valor recuperável.

Imediato

31/12/2016

01/01/2016

01/01/2017

17.
Reconhecimento,
mensuração e evidenciação
dos
investimentos
permanentes, e respetivos
ajustes para perdas e redução
ao valor recuperável.

Imediato

31/12/2016

Imediato

01/01/2017

18.
Reconhecimento,
mensuração e evidenciação
dos estoques.

Imediato

31/12/2016

Imediato

01/01/2017

Procedimentos
Contábeis
Patrimoniais (de acordo
com as regras das NBC TSP
e do MCASP vigentes) *

* Fonte: Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PlPCP, Anexo à
Portaria STN 548/2015 (com as devidas adequações em relação aos prazos).

Diante do apresentado, entende-se, salvo melhor juízo, que no caso
em tela existe configurada uma situação de “regularidade com
ressalvas”, pois a avaliação do cumprimento dos procedimentos
contábeis-patrimoniais, de acordo com as regras vigentes e, sobretudo
por força da Instrução Normativa TC 036/2016, somente poderá
ocorrer por ocasião da análise da Prestação de Contas Anual referente
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ao exercício de 2016, no caso do reconhecimento, mensuração e
evidenciação dos Bens em Almoxarifado (Estoques) e em exercícios
seguintes, quanto às regularizações relativas aos Bens Móveis e
Imóveis.
Entende-se, também, que as movimentações patrimoniais ocorridas
dentro do período da prestação de contas anual deverão ser objeto de
notas explicativas, caso não coincida com o inventário e os respectivos
registros contábeis. Nos termos do art. 96 da Lei 4.320/64, o
levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o
inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da
escrituração sintética na contabilidade.

Insta registrar que embora o prazo-limite relativo ao
reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos estoques
tenha se encerrado em 31/12/2016 (o que significa que a
preparação de sistemas e outras providências de implantação
deveriam estar efetivamente finalizadas em 2016), o Anexo à
Portaria STN 548/2015 esclarece que a obrigatoriedade dos
registros contábeis se iniciaria em 01/01/2017. Desta forma,
salvo melhor juízo, entende-se que a avaliação quanto ao
controle patrimonial deste tipo de bens só poderá se efetivar a
partir da prestação de contas anual do exercício subsequente ao
que ora se analisa.
Face a todo o exposto, considerando-se o fato de que o apontamento
não tem o condão de macular as contas prestadas do exercício de
2016, propõe-se o afastamento dos indicativos de irregularidade
apontados nos itens 3.2.2, 3.3.7 e 3.3.8 do RT 825/2017.
III.2.4 Realização de despesa sem empenho e sem cobertura
contratual, com inscrição insuficiente de restos a pagar (Item 3.3.9
do RT 825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“É lamentável o que traz o Relatório.
Uma contratação que envolve 42.000 toneladas de lixo
(coleta e destinação final) para o período de um ano, ao
término de sua execução registra uma variação a maior
de 18,45 toneladas nessa coleta e destinação, ser
considerado ato irregular, pela falta de Contrato que
suportasse tal „excedente‟.
Qualquer Aditivo destinado a suprir tal „excedente‟ teria
custo muito maior que o próprio valor pago pelo
„excesso‟.
A quantidade contratada na coleta/destinação de
resíduos sólidos representa uma estimativa, decorrente
dos volumes verificados nos anos anteriores, podendo
haver uma pequena variação, a menor ou a maior,
durante a execução, sendo a liquidação/pagamento dos
serviços vinculada à tonelagem coletada/destinada.
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Não se contratou um valor fixo mensal para a coleta,
estando o mesmo relacionado diretamente aos
quantitativos executados.
Não se pode levar a sério, minimamente, um „Relatório
de Controladoria‟ que sequer lê o Contrato que diz ter
sido descumprido.
ANÁLISE:
Consoante descrito no Relatório do Órgão Central do Sistema de
Controle Interno (arquivo digital RELUCI – peça 33375/2017-1 Processo TC 2520/2017), no que tange ao pagamento de fatura do
mês de dezembro de 2016, teria sido identificada a realização de
despesas sem empenho e sem cobertura contratual. A afirmação,
segundo o relatado, teria tomado por base os processos municipais
1294437 e 1294438, referentes à coleta e destinação final de resíduos
sólidos do Município, tendo sido aduzido por aquele relatório, ainda,
que não havia suficiência de recursos para a inscrição das referidas
despesas em “Restos a Pagar”.
Nas argumentações trazidas pelo Recorrente constatou-se que este
caracterizou como “lamentável” o entendimento do órgão municipal de
Controle Interno, no que tange ao seu posicionamento de que seria
necessária cobertura contratual para a extrapolação dos limites
máximos de coleta e destinação de resíduos sólidos, tendo ponderado
que “qualquer aditivo destinado a suprir tal „excedente‟ teria custo
muito maior que o próprio valor pago pelo „excesso”.
Em que pese a irrelevância quantitativa da extrapolação ocorrida,
correspondente a menos de 0,09% da quantidade contratada (36,9
toneladas em relação a 42.000 toneladas contratadas), bem como a
real existência de um custo intrínseco para a realização de um aditivo
contratual (o qual poderia ter sido evitado na fase de planejamento da
contratação, considerando-se o histórico apurado em exercícios
anteriores); entende-se, sob o ponto de vista técnico-contábil, que
houve grave infração à norma legal e regulamentar de natureza
contábil, financeira e orçamentária em função do não empenho legal
das despesas referenciadas, agravada pela inexistência de
disponibilidades suficientes para a inscrição destas em “Restos a
Pagar”.
Constatou-se que não foram trazidos aos presentes autos documentos
comprobatórios que esclarecessem a situação apontada e, ainda, que
desconstituíssem o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle
Interno, comprovando o empenho das despesas, a existência de
disponibilidades para sua inscrição em Restos a Pagar e a não
ocorrência de possível prejuízo ao Erário Municipal em decorrência da
variação entre a quantidade executada e a quantidade contratada.
Diante da análise empreendida, conclui-se que as argumentações
apresentadas nos presentes autos são insuficientes para elidir a
ocorrência da irregularidade apontada na exordial, relativa ao
item 3.3.9 do RT 825/2017, razão pela qual opina-se pela
manutenção dos termos respectivos contidos no Acórdão TC
1527/2018, prolatado nos autos do Proc. TC- 2520/2017.
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III.2.5 Não realização do Aporte ao Regime Próprio de Previdência
do Município (Item 3.3.10 do RT 825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“Extrai-se do próprio Relatório do Controle Interno:
3.5. Parcelamento de Débitos Previdenciários
No que se refere aos parcelamentos de débitos
previdenciários, a análise técnico-contábil
limitou-se a avaliar se existem dívidas
previdenciárias
registradas
no
passivo
permanente da unidade gestora, e se essas
dívida estão sendo pagas, tendo por base o
estoque da dívida evidenciado no balanço
patrimonial
do
exercício
anterior,
a
movimentação no exercício e o estoque da
dívida no encerramento do exercício de
referência da PCA.
Com base nos valores demonstrados no Balanço
Patrimonial
do
exercício
anterior,
na
Demonstração das Variações Patrimoniais, no
Demonstrativo da Dívida Fundada e no Balanço
Patrimonial do exercício em análise, avaliou-se o
comportamento da dívida decorrente de
parcelamentos previdenciários, do qual se
constata que a Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim vem efetuando o
pagamento do débito.
É a própria peça da Controladoria que afirma ter havido
Parcelamento do débito do Município para com a
Previdência e que o pagamento desse parcelamento
vem sendo feito normalmente.
O Parcelamento dos aportes não recolhidos à
Previdência é um mecanismo legal e largamente
utilizado pelos Municípios, constituindo-se em saneador
da intempestividade/não recolhimento das Contribuições
ao Ente Previdenciário.
Não há irregularidade a registrar.
ANÁLISE:
Inicialmente, entende-se oportuno transcrever os termos do item
3.3.10 do RT 825/2017, no sentido de que seja possível um posterior
confronto com as argumentações apresentadas pelo Recorrente e a
devida análise da situação fática:
“3.3.10 Não realização do Aporte ao Regime Próprio
de Previdência do Município
De acordo com o Relatório Controle Interno, foi
verificado ausência de realização de aporte ao RPPS,
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resultando em descumprimento a Lei Municipal
6.910/2013, conforme item 6.3.

Desta forma, sugere-se CITAR o. Sr. Carlos
Roberto Casteglione Dias para apresentar os
documentos e razões de justificativas que
julgar necessários”.
Com o objetivo de esclarecer a situação fática, o Recorrente inferiu
que o “próprio Relatório do Controle Interno”, em seu item 3.5, teria
trazido informações de que o Município de Cachoeiro de Itapemirim
efetuou parcelamento dos aportes estabelecidos pela Lei Municipal
6910/2013, tendo assinalado da seguinte forma: “(...) é a própria peça
da Controladoria que afirma ter havido Parcelamento do débito do
Município para com a Previdência e que o pagamento desse
parcelamento vem sendo feito normalmente”.
Insta esclarecer que as alegações supramencionadas, de fato,
basearam-se no item 3.5 do Relatório Técnico 825/2017 desta Corte
de Contas, não tendo representado uma contra-argumentação ao
disposto no Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno
(arquivo digital RELUCI – peça 33375/2017-1 - Processo TC
2520/2017). Transcreve-se a seguir o item referenciado:
“3.5. Parcelamento de Débitos Previdenciários
No que se refere aos parcelamentos de débitos
previdenciários, a análise técnico-contábil limitou-se a
avaliar se existem dívidas previdenciárias registradas no
passivo permanente da unidade gestora, e se essas
dívida estão sendo pagas, tendo por base o estoque da
dívida evidenciado no balanço patrimonial do exercício
anterior, a movimentação no exercício e o estoque da
dívida no encerramento do exercício de referência da
PCA.
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Com base nos valores demonstrados no Balanço
Patrimonial do exercício anterior, na Demonstração das
Variações Patrimoniais, no Demonstrativo da Dívida
Fundada e no Balanço Patrimonial do exercício em
análise, avaliou-se o comportamento da dívida
decorrente de parcelamentos previdenciários, do
qual se constata que a Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim vem efetuando o
pagamento do débito. (...)”.
Dando prosseguimento às suas argumentações, o Recorrente
destacou que “o parcelamento dos aportes não recolhidos à
Previdência é um mecanismo legal e largamente utilizado pelos
Municípios, constituindo-se em saneador da intempestividade/não
recolhimento das Contribuições ao Ente Previdenciário”.
Em que pese procederem as alegações de que o Município de
Cachoeiro de Itapemirim efetuou parcelamento de débitos
previdenciários no exercício de 2016, consoante se comprovou pela
Tabela 17 (item 3.5 do RT 825/2017), a seguir transcrita, não foram
localizados documentos nos presentes autos e nem mesmo nos autos
TC 2520/2017 que permitissem afirmar que tenha ocorrido
parcelamento de aportes (montantes e competências respectivas) e,
ainda, confirmar que estivessem incluídos no saldo de parcelamentos
apurado. As informações registradas no arquivo digital RELUCI e no
RT 825/2017 (item 3.5) não trazem detalhamento quanto ao tipo de
débitos parcelados, ou seja, não esclarecem se estes referiram-se à
contribuições patronais não recolhidas tempestivamente ou se
referentes a aportes, por exemplo.
Tabela 17 do RT 85/2017: Movimentação de débitos previdenciários
Em R$ 1,00
Saldo anterior de parcelamentos previdenciários

10.598.900,27

221410101000000 – INSS Débito parcelado Lei 11.960/2009

4.904.528,71

221410102000000 – INSS Débito parcelado Lei 10.522/2002

0,00

221420101000000 – RPPS – Débito parcelado Lei 4.501/1998

5.694.371,56

Pagamentos da dívida no exercício

5.598.609,25

221410101000000 – INSS Débito parcelado Lei 11.960/2009

4.563.562,22

221410102000000 – INSS Débito parcelado Lei 10.522/2002

0,00

221420101000000 – RPPS – Débito parcelado Lei 4.501/1998

1.035.047,03

Reconhecimento de dívidas no exercício (novos parcelamentos)

3.237.011,03

221410101000000 – INSS Débito parcelado Lei 11.960/2009

0,00

221410102000000 – INSS Débito parcelado Lei 10.522/2002

393.039,79

221420101000000 – RPPS – Débito parcelado Lei 4.501/1998

2.843.971,24

Saldo de parcelamentos previdenciários para o próximo exercício

8.237.302,05

221410101000000 – INSS Débito parcelado Lei 11.960/2009

340.966,49

221410102000000 – INSS Débito parcelado Lei 10.522/2002

393.039,79

221420101000000 – RPPS – Débito parcelado Lei 4.501/1998

7.503.295,77

Fonte: Processo TC 02520/2017 - Prestação de Contas Anual/2016
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Observou-se, também, que a Área Técnica deste Tribunal esclareceu
que avaliou somente o comportamento da dívida no item 3.5 do RT
825/2017, embasando-se, para tanto, na existência de dívidas
previdenciárias registradas no Passivo Permanente da Unidade
Gestora e, quanto ao recolhimento, tão somente no estoque da dívida
evidenciado no balanço patrimonial do exercício anterior, na
movimentação no exercício e no estoque da dívida no encerramento
do exercício de referência da PCA.
Face à situação apresentada e com o objetivo de melhor subsidiar as
decisões das instâncias superiores desta Corte, entende-se
necessário trazer a esta Instrução Técnica de Recurso o Voto do
Conselheiro Relator do processo de Recurso de Reconsideração TC
5120/2018, interposto pelo gestor responsável pelo município de Água
Doce do Norte no exercício de 2015. O Voto do Relator, proferido na
Sessão Plenária realizada em 11/12/2018, foi acolhido por
unanimidade pelos Conselheiros deste Egrégio Tribunal por meio do
Parecer Prévio TC 132/2018, sendo nele evidenciado o seguinte
posicionamento:
“(...)
Assim, assiste razão à área técnica que o parcelamento
previdenciário não elide a ocorrência identificada, e
neste sentido, considerando o caráter obrigatório das
contribuições previdenciárias normatizadas no artigo
195 da CF/1988, entendo que no caso concreto, a
ausência do recolhimento de contribuição previdenciária
se configurou como erro grosseiro, conforme disposto
no item II.4 deste voto, razão pela qual mantenho o
indicativo de irregularidade.
(...)
Diante da ocorrência, o Plenário desta Corte de Contas proferiu a
seguinte determinação ao gestor daquele município:
“(...)
1.4.1 Instaure Tomada de Contas Especial, para
apuração e quantificação do dano, bem como
identificação dos responsáveis, a fim de apurar a
totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o
recolhimento em atraso das parcelas devidas referentes
às contribuições previdenciárias, e o ressarcimento aos
cofres públicos, com fulcro no artigo 83, §1º, da Lei
Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade
solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela
Instrução Normativa TC nº 32/2014, 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 IN;
(...)”.
Relativamente ao pagamento de juros e multa em face das
contribuições previdenciárias não pagas ou recolhidas em atraso,
constatou-se que em Sessão Plenária realizada em 09/10/2018 o
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Plenário desta Corte Contas, através de determinação contida no
Acórdão TC 1375/2018, posicionou-se da seguinte forma:
“(...)
1.2 Determinar [...] com fulcro no artigo 43, inciso IV da
Lei Complementar 621/2012, para que adotem
[imediatamente] as medidas administrativas necessárias
para a caracterização ou elisão do dano em função dos
juros e multas incidentes sobres os valores relativos à
Contribuições Previdenciárias não pagas ou recolhidas,
a partir do vencimento, até sua regularização [mediante
pagamento e/ou parcelamento], ocorridas a partir do
exercício de 2009 junto ao Instituto de Previdência dos
Servidores da Serra – IPS, observados os princípios
constitucionais e administrativos, no prazo de até 120
(cento e vinte) dias, a contar de sua notificação, nos
termos do artigo 2º da Instrução Normativa TCEES nº
32/2014;
(...)”.
Observou-se nos julgados, portanto, que mesmo nos casos de
parcelamento da dívida previdenciária, esta Corte de Contas
empregou o entendimento de que cabe responsabilização do gestor
responsável em face do pagamento de multa e demais encargos,
ocasionados pela ausência do recolhimento tempestivo das
obrigações previdenciárias do ente. Por simetria, depreende-se, salvo
melhor juízo, que o mesmo posicionamento é perfeitamente aplicável
no que tange à não realização dos aportes ao Regime Próprio de
Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, estabelecidos
pela Lei Municipal 6910/2013 em seu, artigo 15, § 7º, a seguir
transcrito:
“Art. 15 A contribuição previdenciária ao regime de
previdência municipal será devida ao RPPS de
Cachoeiro de Itapemirim e administrada pelo IPACI, nos
seguintes percentuais:
I - pelos servidores públicos titulares de cargo efetivo
ativos, com alíquota de 11% (onze por cento), calculada
sobre as parcelas remuneratórias que compõem a base
de cálculo da contribuição previdenciária;
II - pelos servidores inativos e os pensionistas, com
alíquota de 11% (onze por cento) incidente sobre a
parcela dos proventos e das pensões que supere o
limite máximo estabelecido para os benefícios do
Regime Geral de Previdência Social;
III - Pelo Poder Executivo, incluídas suas autarquias e
fundações e, pelo Poder Legislativo, com alíquota de
15,90% (quinze vírgula noventa por cento), calculada
sobre a remuneração, dos servidores ativos previstos no
inciso I deste artigo. (Redação dada pela Lei nº
7644/2018)
§ 1º (...).
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§ 7º O Município de Cachoeiro de Itapemirim, através
dos patrocinadores do IPACI: Prefeitura, Câmara dos
Vereadores, autarquias e fundações, em adição a sua
Contribuição Previdenciária, prevista no inciso III deste
artigo, é o responsável, obrigatoriamente, pela
realização de aportes mensais ao IPACI, com o objetivo
de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do
RPPS, sendo cobradas, em caso de atraso no repasse
do aporte, correção de valores, juros e multa, nos
mesmos termos do § 2º do artigo 22 desta
Lei. (Redação dada pela Lei nº 7644/2018)”.
Cabe mencionar que a Lei Municipal 6910/2013 também menciona em
seu § 13, a seguir transcrito, que em caso de não repasse nas datas e
condições previstas no art. 15 daquele diploma, serão aplicadas as
disposições do § 2º, do art. 22, o qual transcreve-se igualmente a
seguir:
“Art. 15 (..)
§ 13. Caso os aportes não sejam repassados nas datas
e condições previstas neste artigo serão aplicadas as
disposições do § 2º, do art. 22 desta Lei.
(...)”.
“Art. 22 O desconto e o recolhimento ou repasse das
contribuições previdenciárias previstas nesta Lei será de
responsabilidade do dirigente máximo do Ente ou Órgão
que efetuar o pagamento da remuneração, subsídio ou
provento do servidor.
§ 1º. O recolhimento ou repasse das contribuições
previdenciárias, previsto nesta Lei, ocorrerá até o
vigésimo quinto dia do mês subsequente, contados da
data em que ocorrer o desconto correspondente ao
servidor titular de cargo efetivo.
§ 2º. O atraso no recolhimento das contribuições
previdenciárias, bem como demais débitos, implicará na
correção dos valores pela variação do IPCA-E – Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial do
período, ou por índice que vier a substituí-lo no
Município na cobrança de seus tributos, acrescidos de
juros no percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por
cento) ao mês e multa, no percentual de 2% (dois por
cento) sobre cada competência paga em atraso. (...)”.
Por entender-se que não restou comprovada a realização dos aportes
devidos ao RPPS municipal e considerando-se, ainda, que mesmo que
tenha ocorrido o parcelamento de aportes devidos constatou-se
descumprimento ao disposto na Legislação Municipal com a
consequente geração de encargos desnecessários ao Erário Municipal
pela ausência de recolhimento tempestivo (juros e multas); conclui-se,
salvo melhor juízo, que as argumentações apresentadas nos
presentes autos são insuficientes para elidir a ocorrência da
irregularidade apontada na exordial (RT 825/2017).
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Pelas razões expostas na análise empreendida, portanto, opina-se
pela manutenção dos termos respectivos ao item 3.3.10 do RT
825/2017, contidos no Acórdão TC 1527/2018, prolatado nos autos
do Proc. TC- 2520/2017.
III.2.6 Ausência de controle das contribuições previdenciárias dos
servidores cedidos (Item 3.3.11 do RT 825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“O Relatório do Controle Interno não indica quem são e
em quais locais se encontram esses „Servidores
Cedidos‟ durante o exercício de 2016, nem durante qual
período os mesmos ali estiveram para que se possa
verificar essa „ausência de controle‟.
Retorna-se à questão inicial.
O Controle Interno, ao fazer a análise da Prestação de
Contas, antes de ser encaminhada ao Tribunal de
Contas, deve identificar todos os problemas existentes
E TOMAR AS PROVIDÊNCIAS PARA SUA
CORREÇÃO JUNTO AO SETOR NECESSÁRIO,
evitando remeter à Corte de Contas uma Prestação de
Contas que, CONFORME JÁ SABE OU SUPÕE
SABER, há incorreções passíveis de serem sanadas.
Isso não foi feito, demonstrando ser essa „análise do
Controle Interno‟ e seu Relatório um mero instrumento
para buscar erros na Prestação de Contas e informá-los
ao Tribunal.
Pior, sequer permitiram ao ex-Gestor, apesar de seu
pedido formal, que lhe fosse autorizado acessar o
Sistema Contábil do Município para melhor identificar
tais „erros‟ e promover sua correção – o que deveria ter
sido feito pela Administração que remeteu a Prestação
de Contas, caso agisse de forma minimamente
responsável e imparcial.
Trata-se de irregularidade formal – caso exista –
passível de correção e que não afetam as Contas do
Município”.
ANÁLISE:
Verificou-se quanto ao presente item, em síntese, que o Recorrente
teceu considerações críticas ao conteúdo do Relatório do Órgão
Central do Sistema de Controle Interno (arquivo digital RELUCI – peça
33375/2017-1 - Processo TC 2520/2017), bem como às ações as
quais, em seu entendimento, deveriam ter sido tomadas por aquele
órgão ao tomar ciência das irregularidades relatadas.
Constatou-se que o Recorrente se limitou a aduzir que, “caso exista” a
irregularidade, esta seria “passível de correção e não afeta as Contas
do Município”.
Contudo, verificou-se que o Recorrente não promoveu o acostamento
de peças contábeis-financeiras ou documentos comprobatórios aos
presentes autos que esclarecessem o apontamento combatido e que
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demonstrassem a regularidade imposta pela Legislação vigente
quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias dos
servidores cedidos, nos termos do Relatório do Órgão Central do
Sistema de Controle Interno (arquivo digital RELUCI – peça
33375/2017-1 - Processo TC 2520/2017.
Diante da análise empreendida, conclui-se que as argumentações
apresentadas nos presentes autos são insuficientes para elidir a
ocorrência da irregularidade apontada na exordial, relativa ao
item 3.3.11 do RT 825/2017, razão pela qual opina-se pela
manutenção dos termos respectivos contidos no Acórdão TC
1527/2018, prolatado nos autos do Proc. TC- 2520/2017.
III.2.7 Divergência na liquidação e pagamento da contribuição
patronal e retida dos servidores vinculados ao Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS). Fundamentação legal: art. 40, 149 e
195, inciso I e II, da Constituição Federal (Item 3.4.1 do RT
825/2017).
III.2.8 Divergência na liquidação e pagamento da contribuição
patronal e retida dos servidores vinculados Regime Geral de
Previdência Social (RGPS). Fundamentação legal: Arts. 40, 149 e
195, inciso I e II da Constituição Federal (Item 3.4.2 do RT
825/2017).
Com relação aos dois apontamentos supramencionados (itens 3.4.1 e
3.4.2 do RT 825/2017), optou-se, para fins de análise, por realizar-se
uma apreciação conjunta, uma vez que ambos estiveram relacionados
à apuração de incompatibilidade entre os relatórios de Folhas de
Pagamento (arquivos digitais FOLRPP e FOLRGP) e os demais
demonstrativos contábeis, integrantes do Processo TC 2520/2017,
tendo o Recorrente apresentado idênticas alegações para ambas
ocorrências, transcritas a seguir:
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“Os registros trazidos nos Relatórios FOLRPP e FOLRPG
anteriormente enviados pela atual Administração e dos
quais foram extraídos os valores constantes das Tabelas
15 e 16 do Relatório Técnico, estão incorretos.
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Estamos enviando as folhas de pagamento INSS e o
extrato dos pagamentos IPACI na sua forma correta, bem
como uma Planilha com o resumo desses valores”.
ANÁLISE:
As argumentações trazidas pelo Recorrente quanto aos itens
supramencionados, constituíram-se, exclusivamente, na afirmação de
que os valores constantes das tabelas 15 e 16 do Relatório Técnico
RT 825/2017, os quais foram extraídos dos arquivos digitais FOLRPP
e FOLRGP dos autos da Prestação de Contas Anual, estavam
incorretos, motivo pelo qual, o Recorrente encaminhou nesta ocasião
novos documentos relativos às folhas de pagamento mensais, extratos
de contas extra-orçamentárias e de empenhos por credor, bem como
planilhas-resumo dos valores presentes na documentação. Os
documentos em comento estiveram representados nos presentes
autos pelas seguintes Peças Complementares:
6) Folhas de Pagamento mensais – Contribuições da Unidade
Gestora: 6732/2019-2; 6733/2019-7; 6734/2019-1; 6735/20196; 6736/2019-1; 6737/2019-5; 6738/2019-1; 6739/2019-4;
6740/2019-7; 6741/2019-1; 6742/2019-6 e 6743/2019-1.
7) Folhas de Pagamento mensais – Contribuições dos
Servidores:
6744/2019-5;
6745/2019-1;
6746/2019-4;
6747/2019-9;
6748/2019-3;
6749/2019-8; 6750/2019-1;
6751/2019-5; 6752/2019-1; 6753/2019-41; 6754/2019-9;
6755/2019-3;
6756/2019-8;
6757/2019-2; 6758/2019-9;
6759/2019-1;
6760/2019-4;
6761/2019-9; 6762/2019-3;
6763/2019-8;
6764/2019-2;
6765/2019-7; 6766/2019-1;
6767/2019-6; 6768/2019-1; 6769/2019-5; 6770/2019-8 e
6771/2019-2.
8) Extratos de Contas Extra-Orçamentárias: 6728/2019-6 e
6729/2019-1.
9) Extrato de Empenhos por Credor: 6730/2019-3 e 6731/20198.
10) Planilhas- Resumo: 6726/2019-7 e 6727/2019-1.
Com base nas informações trazidas pelas peças acima elencadas,
efetuou-se um recálculo dos dados anteriormente apresentados nas
Tabelas 15 e 16 do RT 825/2017, cujos resultados são apresentados a
seguir:
Tabela 15 do RT 825/2017
Previdenciárias – unidade Gestora

(Recálculo): Contribuições
Em R$ 1,00

Regime de
previdência

Empenhado

Liquidado

Pago

Folha de Pgto

% Registrado

% Pago

(A)

(B)

(C)

(D)

B/DX100

C/DX100

RPPS

9.303.362,91

9.303.362,91

8.837.360,96

9.454.734,03

98,40 %

93,47 %

RGPS

8.503.603,72

8.503.603,64

8.469.668,96

12.958.659,29

65,62 %

65,36 %

Totais

17.806.966,63

17.806.956,55

17.307.029,92

22.413.393,32

79,45 %

77,22 %

Fonte: Processo TC 02520/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 e
TC 2874/2019 (Recurso de Reconsideração).
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Tabela 16 do RT 825/207 (Recálculo): Contribuições Previdenciárias
– Servidor
Em R$ 1,00
%
Recolhido

Inscrições

Baixas

Folha de Pgto

(A)

(B)

(C)

% Registrado
(A/Cx100)

RPPS

7.480.722,21

6.693.882,79

8.804.870,41

84,96 %

76,02 %

RGPS

4.776.001,16

4.537.288,68

4.656.699,51

102,56 %

97,44 %

Totais

12.256.723,37

11.231.171,47

13.461.569,92

91,05 %

83,43 %

Regime
previdência

de

(B/Cx100)

Fonte: Processo TC 02520/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 e
TC 2874/2019 (Recurso de Reconsideração).
Cabe mencionar que, relativamente aos valores apresentados nas
colunas A, B e C das tabelas demonstradas, optou-se pela
manutenção dos dados apurados no RT 825/2017, haja vista que
estes foram extraídos das diversas peças/demonstrativos contábeis25
que compuseram a Prestação de Contas Anual, devidamente
analisados e confrontados no Processo TC 2520/2017. Tal
procedimento respaldou-se, também, no fato de que as informações
trazidas pelas Peças Complementares 6730/2019-3 e 6731/2019-8
(resumos dos dados da documentação) não guardaram consonância
com os montantes apresentados nas peças/demonstrativos contábeis
integrantes da Prestação de Contas Anual (Processo TC 2520/2017),
no que tange aos valores empenhados, liquidados e pagos, consoante
verificado nas tabelas seguintes:
Movimento Orçamentário Credor INSS
Empenhado
18.088.638,18

Liquidado

Pago

18.069.573,
65

Empenhado a Liquidar

18.035.230,73

Liquidado
Pagar

19.064,53

34.342,92

Fonte: Peça Complementar 6730/2019-3

Movimento Orçamentário Credor INSS
Empenhado
11.659.825,04

Liquidado
11.659.825,
04

Pago

Empenhado
Liquidar

11.193.7
16,45

a

Liquidado
Pagar

0,0
0

a

466.108,
59

Fonte: Peça Complementar 6731/2019-8
Da análise empreendida, em relação às contribuições previdenciárias
patronais devidas ao RPPS e ao RGPS, concluiu-se que
permaneceram as divergências quanto aos montantes liquidados,
registrados pela contabilidade municipal e os apurados nas
Folhas de Pagamento. Os valores apurados nas folhas de
pagamento corresponderam, respectivamente, a 98,40% do montante
liquidado registrado e 65,62% do montante liquidado registrado.
Quanto aos montantes de contribuições patronais recolhidos ao RPPS,
a contabilidade demonstrou o pagamento de 93,47% dos valores
25

Demonstrativo da dívida fundada, demonstrativo da dívida flutuante, balancete da execução
orçamentária da despesa, demonstrativo das despesas liquidadas e recolhidas de contribuições
previdenciárias, dentre outras peças apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 34/2015.
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apurados nas folhas de pagamento (índice aceitável para fins de
análise de contas por esta Corte), contudo, relativamente ao
recolhimento de contribuições patronais ao RGPS, a contabilidade
registrou o pagamento de 65,36% dos valores apurados nas folhas
de pagamento, fato que indica o descumprimento aos artigos 40,
149 e 195, inciso I e II, da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Em relação às contribuições previdenciárias dos servidores devidas ao
RPPS e ao RGPS, concluiu-se igualmente que permaneceram as
divergências
quanto
aos
montantes
registrados
pela
contabilidade municipal e os apurados nas Folhas de Pagamento.
Os valores apurados nas folhas de pagamento corresponderam,
respectivamente, a 84,96% do montante de inscrições registrado e
102,56% do montante liquidado registrado.
Quanto aos montantes de contribuições previdenciárias dos servidores
recolhidos ao RGPS, a contabilidade demonstrou o pagamento de
97,44% dos valores apurados nas folhas de pagamento (índice
aceitável para fins de análise de contas por esta Corte), contudo,
relativamente ao recolhimento de contribuições previdenciárias
dos servidores ao RPPS, a contabilidade registrou o pagamento de
76,02% dos valores apurados nas folhas de pagamento, fato que
indica o descumprimento aos artigos 40, 149 e 195, inciso I e II, da
Constituição da República Federativa do Brasil.
Diante do exposto, conclui-se que as argumentações e
documentações apresentadas nos presentes autos são
insuficientes para elidir as ocorrências das irregularidades
apontadas na exordial, relativas aos itens 3.4.1 e 3.4.2 do RT
825/2017, razão pela qual opina-se pela manutenção dos termos
respectivos contidos no Acórdão TC 1527/2018, prolatado nos
autos do Proc. TC- 2520/2017.
III.2.9 Baixo desempenho na cobrança de créditos inscritos em
dívida ativa. Fundamentação legal: arts. 1º, § 1º, 12 e 13 da Lei
Complementar 101/2000 (Item 3.6.2.1 do RT 825/2017).
JUSTIFICATIVAS DO RECORRENTE:
“Como afirmar que „há evidências de que os créditos
não estão sendo objeto de cobrança‟?
As baixas por recebimento no Exercício foram
superiores a vinte e um milhões de reais,
representativos de quase 30% do total da Dívida
Inscrita.
Apenas a título de ilustração, vamos reproduzir trecho
de reportagem do Jornal GazetaOnLine26 em
11.08.2015:
De 2012 para cá Estado recebeu 18% do que lhe
deviam
A Procuradoria Geral do Estado (PGE) tentou
recuperar R$135,4 milhões em débitos em dívida ativa
26

In https://www.gazetaonline.com.br/noticias/politica/2015/08/de-2012-para-ca-estado-recebeudevolta-18-do-que-lhe-deviam-1013905500.html acessado em 11.02.2019
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no Espírito Santo e conseguiu reaver para os cofres
públicos R$25,3 milhões de 2012 até o fim de julho
deste ano. O montante equivale a 18% do total das
dívidas dessa modalidade.
Embora o percentual seja menor que um quinto dos
débitos que deveriam estar à disposição do Estado para
investimentos públicos a PGE considera os números
excelentes.
Há uma evidente limitação para a eficácia da cobrança,
seja administrativa ou judicial, de débitos inscritos em
Dívida Ativa.
Mecanismos como os REFIS são utilizados, ou
renúncias a parcelas dos débitos são feitas para buscar
captar um recurso que, concretamente, está perdido,
posto que inúmeras vezes o devedor não possui bens
ou meios de adimplir sua dívida.
Casos como débitos de baixo valor, onde o custo do
Processo Judicial será maior que o incerto ganho ao
final da causa, também inibem os procedimentos.
A tudo isso se alia a crise sofrida pelo País, e por todos
os Estados e
Municípios, que afetou gravemente a capacidade de
pagamento do contribuinte – seja ele pessoa física ou
jurídica – tornando descabida uma Ação de Cobrança
Judicial que poderia levar à falência empresas que
ainda estavam em funcionamento.
A cobrança da Dívida Ativa no exercício de 2016, no
Município de Cachoeiro de Itapemirim, foi efetiva e
trouxe resultados superiores àqueles obtidos pela
maioria dos Entes Federados.
Não houve essa „irregularidade‟.
ANÁLISE:
Segundo apurado no Relatório Técnico RT 825/2017, com base no
Demonstrativo da Dívida Ativa (arquivo digital DEMDAT - Processo TC
2520/2017), foram extraídas algumas informações que subsidiaram as
análises relativas à cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa. Da
análise em tela, concluiu-se que o percentual de recebimento em
relação ao Saldo Final de Dívida Ativa correspondeu a 29,74% (vinte e
nove vírgula setenta e quatro por cento) no exercício de 2016,
consoante demonstrado pela Tabela 21 daquele relatório, transcrita a
seguir:
Tabela 21 do RT 825/2017: Informações complementares sobre a
Dívida Ativa
Em R$ 1,00
Inscrições no Exercício (a)
Saldo Final no Exercício (b)
Baixas por recebimento no Exercício (c)
Percentual de recebimento em relação às inscrições no
exercício
Percentual(c/a)
de recebimento em relação ao saldo final
(c/b)
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Fonte: Processo TC 02520/2017 - Prestação de Contas Anual/2016
Diante do exposto, concluiu a Área Técnica desta Corte de Contas que
havia evidências de que os créditos não estariam sendo objeto de
cobrança administrativa e/ou judicial.
Na presente ocasião, consoante o entendimento trazido aos autos pelo
Recorrente, suscitou-se que não seria possível afirmar que havia
evidências de que os créditos da Dívida Ativa não estavam sendo
objeto de cobrança, haja vista que “as baixas por recebimento no
Exercício foram superiores a vinte e um milhões de reais,
representativos de quase 30% do total da Dívida Inscrita”.
Além disso, registrou o Recorrente que a cobrança em 2016 foi “efetiva
e trouxe resultados superiores àqueles obtidos pela maioria dos Entes
Federados”. No sentido de comprovar tal afirmativa, verificou-se que o
Recorrente procedeu à uma comparação entre o percentual de
créditos de Dívida Ativa recuperados pelo Município (30% do total da
Dívida Inscrita) e o percentual recuperado pelo Estado do Espírito
Santo (18% do total das dívidas dessa modalidade no período de 2012
a julho de 2015), baseando a mencionada comparação em
informações extraídas de trecho de reportagem publicado pelo jornal
“Gazeta Online” em onze de agosto de dois mil e quinze.
Constatou-se, ainda, que o Recorrente discorreu sobre a crise
econômica que afetou gravemente a capacidade de pagamento dos
contribuintes, fato que em seu entendimento “tornaria “descabida uma
Ação de Cobrança Judicial que poderia levar à falência empresas que
ainda estavam em funcionamento”. Verificou-se, também, que o
Recorrente aduziu quanto a outras dificuldades limitadoras da eficácia
da cobrança dos créditos da Dívida Ativa, nos seguintes termos:
“(...)
Há uma evidente limitação para a eficácia da cobrança,
seja administrativa ou judicial, de débitos inscritos em
Dívida Ativa.
Mecanismos como os REFIS são utilizados, ou
renúncias a parcelas dos débitos são feitas para buscar
captar um recurso que, concretamente, está perdido,
posto que inúmeras vezes o devedor não possui bens
ou meios de adimplir sua dívida.
Casos como débitos de baixo valor, onde o custo do
Processo Judicial será maior que o incerto ganho ao
final da causa, também inibem os procedimentos. (...)”.
Vale mencionar que na petição recursal não foram apresentados
documentos comprobatórios das medidas tomadas e/ou peças
contábeis, os quais evidenciassem que os créditos estão sendo objeto
de cobrança administrativa e/ou judicial.
Em que pese a ausência documental supramencionada, entende-se
sob o ponto de vista técnico-contábil que procederam as alegações
trazidas pelo Recorrente, sobretudo com relação à relevância do
índice de recuperação quando comparado ao mesmo indicador
estadual. Tendo-se em vista, especialmente, que não ocorreram
novas inscrições no exercício, consoante apurado na Tabela 21 do RT
825/2017 supra, é possível afirmar que as baixas repercutiram em um
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proeminente decréscimo do saldo total da Dívida Ativa em termos
nominais (cerca de 21,8 milhões de reais).
Ressalta-se que em consulta ao sítio eletrônico do Município de
Cachoeiro de Itapemirim, nesta data, verificou-se que por meio da Lei
Municipal n° 7421, de 12 de julho de 201627, este redefiniu a cobrança
e o protesto extrajudicial dos créditos da Fazenda Pública Municipal,
inscritos na Dívida Ativa, entre outras providências de natureza
tributária adotadas. Entende-se, portanto, que a aprovação da lei
mencionada correspondeu ao atendimento à Deliberação Conjunta
TCEES/MPCES/TJES, de 25/09/2015, no que tange à normatização
da cobrança administrativa prevista na Lei Estadual 9.876 de 12 de
junho de 2012.
Insta registrar, complementarmente, que em relação ao exercício
subsequente ao desta análise, o Relatório Técnico RT 240/2018
(Processo TC 3258/2018) consignou que a dívida ativa municipal no
exercício de 2017 foi objeto de cobrança administrativa e/ou judicial,
consoante excerto apresentado a seguir:
“(...)
3.7.2 Cobrança administrativa e/ou judicial da dívida ativa
Com base no Demonstrativo da Dívida Ativa, foram extraídas
algumas informações que subsidiam as análises relativas à
cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa:
Tabela 22 Informações complementares sobre a Dívida Ativa
Inscrições no Exercício (a)
Saldo Final no Exercício (b)
Baixas por recebimento no Exercício (c)
Percentual de recebimento em
relação
às inscrições
no exercício
Percentual
de recebimento
em
(c/a)
relação
ao
saldo
final
(c/b)
Fonte: Processo TC 03258/2018-5 Anual/2017

27.878.061,81
268.573.009,87
9.181.640,10
32,94%
3,42%
Prestação de

Contas

Considerando-se a tabela anterior e os documentos que compõem
esta prestação de contas, em especial os arquivos DEMDATA,
constata-se que a dívida ativa está sendo objeto de cobrança
administrativa e/ou judicial”.

Face a todo o apresentado, entende-se, salvo melhor juízo, que o
apontamento em tela, de per si, não têm o condão de macular as
contas apresentadas, considerando-se a literalidade da Instrução
Normativa TC nº 036/2016 e as providências tributárias
implementadas a partir da Lei Municipal n° 7421, de 12 de julho de
2016, motivos pelos quais, propõe-se o afastamento do indicativo de
irregularidade apontado no item 3.6.2.1 do RT 825/2017.

Assim, acompanhando o posicionamento e técnico e consequente o do Relator, faço
apenas a ressalva quanto a divergência inaugurada pelo Relator com a Área

27

Disponível em:
http://legislacaocompilada.com.br/pmcachoeiro/Arquivo/Documents/legislacao/html/L74212016.html.
Acesso em 29/07/2019.
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Técnica. Em seu voto o Relator diverge da equipe técnica quanto a sugestão pelo
julgamento das Contas, por seguir pela conversão dos autos em Pedido de
Reexame. Importante elucidar que não seria uma divergência, na medida que
quando da emissão e juntada da ITR 0185/2019-7 (evento 109), em 30/07/2019 pela
Área Técnica, ainda não havia a Decisão Plenária nº 15, de 15 de setembro de
2020, que dispõe sobre as Deliberações nos Processos em que o Prefeito figura
como Ordenador de Despesas, no âmbito deste Tribunal de Contas, de maneira que
não havia como seguir no mesmo caminho proferido pelo Relator, tendo este
corrigido o curso processual, dada a nova Decisão desta Corte.
Por fim, em que pese ter sido acolhido parcialmente as razões recursais, afastando
quatro irregularidades, quais sejam, as apontadas nos itens 3.2.2; 3.3.7; 3.3.8 e
3.6.2.1 do RT 825/2017, consoante análise empreendida nos itens III.2.3 e III.2.9 da
Instrução Técnica de Recurso 185/2019-7, o voto do Relator não altera o valor da
multa aplicada no acórdão objurgado, o que julgo necessário, razões que divirjo do
Relator, tão somente nesse ponto.
Ante o exposto, acompanho a Área Técnica e o Ministério Público Especial de
Contas quanto a análise dos pressupostos recursais e mérito, acompanho
parcialmente o Relator, divergindo apenas quanto ao valor da multa, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1. DETERMINAR a alteração da espécie do presente recurso para PEDIDO DE
REEXAME, nos termos do art. 408 do RITCEES;
2. CONHECER PARCIALMENTE o presente recurso tendo em vista o não
conhecimento das teses apresentadas no que tange aos itens 3.1.1; 3.1.2;
3.1.9; 3.1.10; 3.2.1; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5 e 3.3.6 do RT 825/2017;
3. NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente Recurso,
reformando-se o ACORDÃO TC 01527/2018-9 com fim de ACOLHER
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PARCIALMENTE AS RAZÕES RECURSAIS para afastar as irregularidades
apontadas nos itens 3.2.2; 3.3.7; 3.3.8 e 3.6.2.1 do RT 825/2017, consoante
análise empreendida nos itens III.2.3 e III.2.9 da Instrução Técnica de
Recurso 185/2019-7
4. REDUZIR a multa aplicada para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
5. DEIXAR DE ENVIAR, após o trânsito em julgado, a comunicação do
julgamento, sob a forma de parecer prévio, recomendando a desaprovação
das contas pela Câmara Municipal, para fins de inelegibilidade, nos termos do
art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar nº
135, 4 de junho de 2010;
6. MANTER INCÓLUME os demais itens do Acordão recorrido TC 01527/20187;
7. Dar ciência aos interessados;
8. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro

1. ACÓRDÃO TC-431/2021:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo voto vista do Conselheiro Domingos Augusto Taufner, em:
1.1.

DETERMINAR a alteração da espécie do presente recurso para PEDIDO
DE REEXAME, nos termos do art. 408 do RITCEES;

1.2.

CONHECER PARCIALMENTE o presente recurso tendo em vista o não
conhecimento das teses apresentadas no que tange aos itens 3.1.1; 3.1.2;
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3.1.9; 3.1.10; 3.2.1; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5 e 3.3.6 do RT
825/2017;
1.3.

NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente Recurso,
reformando-se o ACORDÃO TC 01527/2018-9 com fim de ACOLHER
PARCIALMENTE

AS

RAZÕES

RECURSAIS

para

afastar

as

irregularidades apontadas nos itens 3.2.2; 3.3.7; 3.3.8 e 3.6.2.1 do RT
825/2017, consoante análise empreendida nos itens III.2.3 e III.2.9 da
Instrução Técnica de Recurso 185/2019-7
1.4.

REDUZIR a multa aplicada para R$ 2.000,00 (dois mil reais)

1.5.

DEIXAR DE ENVIAR, após o trânsito em julgado, a comunicação do
julgamento,

sob

a

forma

de

parecer

prévio,

recomendando

a

desaprovação das contas pela Câmara Municipal, para fins de
inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90
(alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010;
1.6.

MANTER INCÓLUME os demais itens do Acordão recorrido TC
01527/2018-7;

1.7.

Dar ciência aos interessados;

1.8.

Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

2. Unânime, nos termos do voto vista do conselheiro Domingos Augusto Taufner,
encampado pelo relator. Sem divergência, por suspeição, absteve-se de votar o
conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo.

3. Data da Sessão: 20/04/2021 - 18ª Sessão Ordinária do Plenário
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Presidente), Sérgio
Manoel Nader Borges (relator), Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
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5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do
débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno
deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se
previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das Sessões
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