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O RELATOR EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA:
1.

DO RELATÓRIO:

Trata-se de Pedido de Revisão, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e
pedido de sustentação oral, apresentado pelo senhor ROMEU LOPES DE SOUZA,
Vereador do Município de Bom Jesus do Norte, responsável pelas contas do
exercício de 2013, em face do Acórdão TC 285/2018, proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do Proc. TC 8979/2016, que manteve os termos do Acórdão TC
677/2016 – Primeira Câmara, proferido nos autos do Proc.TC 3243/2014, que julgou
irregular a Prestação de Contas Anual de Ordenador da Câmara Municipal de Bom
Jesus do Norte, exercício 2013, e condenou o ora Requerente ao pagamento da
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Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO
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Assinado por
ODILSON SOUZA
BARBOSA JUNIOR
14/07/2021 17:26

Classificação: Pedido de Revisão

Após

autuação,

o

Gabinete

do

Conselheiro

Relator, conforme

Despacho

13067/2020-6, solicitou esclarecimentos à Secretaria Geral das Sessões (SGS)
acerca do prazo para interposição do recurso. Em resposta, a SGS prestou as
informações pertinentes por meio do Despacho 13092/2020-4
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multa de R$ 15.000,00, a ser atualizada em conformidade com os art. 135 §3º e 138
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Em seguida foi prolatada a Decisão Monocrática 303/2020-8, ratificada pela
Decisão 596/2020-1, que conheceu o pedido de revisão, bem como concedeu-lhe
efeito suspensivo.
Ato contínuo, diante da matéria eminentemente contábil tratada nas peças, seguiram
os autos ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade – NContas que elaborou a
Manifestação Técnica 2774/2020-2, que concluiu pela improcedência do presente
Pedido de Revisão e pela manutenção do teor do Acórdão TC 285/2018 – Plenário,
que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte,
referentes ao exercício de 2013, bem como pela aplicação de multa ao responsável,
posicionamento esse também encampado pelo Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas – NRC, conforme Instrução Técnica de Pedido de Revisão
00023/2020-7.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º 02888/2020-7, de lavra do
Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu a proposta contida na
Instrução Técnica de Pedido de Revisão 00023/2020-7.
Em seguida o Sr. Leonardo da Silva Lopes, representante do responsável, realizou
sustentação oral na 45º Sessão Plenária Virtual realizada no dia 26/11/2020,
conforme Notas Taquigráficas 00247/2020-8, e apresentou memorial de defesa e
documentos

(arquivos

Petição

Intercorrente

01150/2020-9,

e

Peças

Complementares 333329 e 33330/2020).
Sendo assim, baixaram os autos no NContas que, após análise dos argumentos e
dos documentos apresentados em sede de defesa oral, elaborou a Manifestaçao
Técnica de Defesa Oral 00049/2021-1 e opinou pelo provimento parcial, bem
como pela manutenção do teor do Acórdão TC 285/2018 – Plenário, que julgou
irregulares as contas da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, referentes ao
exercício

de

2013, bem como

pela

aplicação de multa ao responsável,

posicionamento esse também encampado pelo Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas – NRC, conforme Manifestação Técnica de Defesa Oral
00051/2021-7.
Por

último,

manifestou-se

o

Parquet

de

Contas,

conforme

Manifestação

00088/2021-1, de lavra do Procurador Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, por
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anuir a propositura técnica evidenciada na Manifestação Técnica de Defesa
Oral 00051/2021-7
É o Relatório.

VOTO
2. DA FUNDAMENTAÇÃO:
Cabe informar que o Acórdão atacado, assim decidiu, litteris:
[...]
ACÓRDÃO TC- 285/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Desconsiderar os argumentos apresentados pelo recorrente em sede de
sustentação oral, porquanto inovam indevidamente nos fundamentos jurídicos
coligidos por ocasião da interposição recursal;
1.2. Conhecer do presente Recurso de Reconsideração para, no mérito, negarlhe provimento, mantendo-se incólume o teor do Acórdão TC 677/2016 Primeira
Câmara, dando-se ciência aos interessados;
1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator, vencidos conselheiros Sérgio
Borges e Marco Antonio, que votaram pelo provimento ao recurso para julgar
regular com ressalva e determinação.
3. Data da Sessão: 27/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos
Ranna de Macedo (relator), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (em substituição) e João
Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 29/05/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Inconformado com o sobredito Acórdão, o responsável, interpôs o presente Pedido
de Revisão, alegando, em síntese, o seguinte, litteris:
[...]
V - DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
De acordo com a regra geral constante do § 6º do art. 171 da Lei
Complementar n. 621/2012, aplicam-se ao pedido de revisão, no que
couber, as disposições gerais relativas aos recursos.
O pedido de reexame, recurso sem efeito suspensivo, previsto no art. 166
da Lei Complementar n. 621/2012, admite a atribuição e efeito suspensivo
no caso que da decisão resulte grave lesão ou lesão de difícil reparação.
Valendo de tais orientações quanto à atribuição de efeito suspensivo,
no que diz respeito à constatação de grave lesão, a decisão
rescindenda está a impor ao Recorrente a rejeição de suas contas e a
penalidade de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), já
inscrita em dívida ativa, Certidão de Dívida Ativa n. 3807/2019, como
demonstra a consulta em anexo (doc. 08).
Por outro lado, o nome do Recorrente se encontra inscrito na lista de
responsáveis que tiveram contas julgadas irregulares (doc. 09),
informação esta que será encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral
do Estado do Espírito Santo, nos termos do disposto no art. 467 do
RITCEES, situação que traz evidente prejuízo ao Recorrente .
Conforme pontuado ao longo do presente recurso, a decisão rescindenda
não desconsiderou no cálculo dos gastos com folha de pagamento os
encargos sociais e contribuições previdenciárias, bem como verbas de
natureza indenizatória. Tais premissas constam de consultas do próprio
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TCEES, a saber, Consulta TC-023/2013, que remete aos termos da
Consulta TC-002/2004 e TC-042/2000.
Dessa forma, verifica-se que as razões recursais deduzidas pelo Recorrente
são de forte plausibilidade e de objetiva constatação. Observa-se que
tomando a despesa total com pessoal, e deduzindo-se as contribuições
previdenciárias e os encargos sociais, chega-se a um valor inferior ao que
foi apurado nos autos da PCA.
Nos termos do art. 70 da Lei Complementar n. 621/2012, que autoriza a
aplicação subsidiária do CPC aos processos no TCEES, o efeito suspensivo
ora pleiteado fundamenta-se tanto em termos de evidência como de
urgência (CPC, arts. 300 e 311): é clara e incontroversa a não
desconsideração dos encargos sociais e contribuições previdenciárias do
cálculo do limite da folha de pagamento, e o dano ou o ris co de dano são
patentes, tendo em vista a inscrição em dívida ativa da multa aplicada ao
Recorrente e a sua inclusão na lista de responsáveis julgados com contas
irregulares.
Constata-se, dessa forma, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC,
quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O TCEES tem
entendido pela atribuição de efeito suspensivo a pedido de revisão presente
a possibilidade de lesão grave e/ou de difícil reparação, ante o risco de
ineficácia da decisão ao final do processo, como demonstram os julgados
abaixo colacionados:
(...)
Ressalta-se que o último julgado acima colacionado, Decisão 00513/2020-7,
espelha exatamente a situação do Recorrente, que também tem seu nome
atualmente incluído na lista de responsáveis julgados com cont as
irregulares.
Portanto, valendo-se da norma contida no art. 171, § 6º da Lei
Complementar n. 621/2012, e em precedentes do próprio TCEES, pede-se
a atribuição e efeito suspensivo ao presente pedido de revisão, para
suspender a cobrança da multa bem como excluir o nome do Recorrente da
lista de responsáveis julgados com contas irregulares.

V – REQUERIMENTOS
ANTE TODO O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos fáticos e
jurídicos acima alinhados, REQUER o Recorrente :
(A) A autuação do presente pedido de revisão e a sua distribuição, nos
termos regimentais;
(B) A concessão de efeito suspensivo ao pedido de revisão, até a
tramitação e julgamento final do recurso, para suspender a cobrança
da multa bem como excluir o nome do Recorrente da lista de
responsáveis julgados com contas irregulares;
(C) A concessão do direito de defesa oral (LC 621/2012, art. 61,
parágrafo primeiro) no momento que anteceda ao julgamento, devendo
os advogados serem previamente intimados pelo Diário Oficial quando
da designação da referida pauta de julgamento, sob pena de nulidade;
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(D) O provimento do recurso para correção de todos os erros apurados
(RITCEES, art. 421, § 8º), nos termos da fundamentação da presente
peça recursal, notadamente para corrigir o cálculo dos gastos com
folha de pagamento (CRFB, art. 29-A, § 1º), aprovando-se, por
consequência, as contas do Recorrente, afastando-se a multa então
aplicada;
(E) Por fim, reitera o Recorrente e pede, nos termos do art. 272, § 5º do
CPC/2015 e do § 9º do art. 359 do RITCEES, que as intimações de
todos os atos processuais sejam publicadas no Diário Oficial em nome
de ambos advogados, ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO,
OAB/ES 15.786 e GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA, OAB/ES 16.046, sob
pena de nulidade. – g.n.

Em seguida foi prolatada a Decisão Monocrática 303/2020-8, ratificada pela
Decisão 596/2020-1, que conheceu o pedido de revisão, bem como concedeu-lhe
efeito suspensivo, conforme transcrito:
(...)
1. DECISÃO TC-0596/2020:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC nº 01970/2020-3,
DECIDEM os Senhores Conselheiros deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas
pelo Relator, por:
1.1. RATIFICAR os termos da Decisão Monocrática nº 00303/2020-8, na forma
dos artigos 416 e 426, da Resolução TC nº 261/2013 - Regimento Interno;
1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados;
1.3. ENCAMINHAR os autos ao Ministério Público de Contas para as providências
supervenientes, tendo em vista que a multa se encontra inscrita em dívida ativa.
1.4. REMETER os autos ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
– NRC, com fundamento no artigo 424, da Resolução TC nº 261/2013 (RITCEES),
para análise e manifestação;
1.5. Após, ENVIAR à Secretaria Geral das Sessões – SGS, para as providências
supervenientes.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/04/2020 - 3ª Sessão Extraordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (vice-presidente no exercício da
presidência), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator), Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo
Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Procurador Geral: Luis Henrique
Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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Vice-presidente no exercício da presidência

Ato contínuo, diante da matéria eminentemente contábil tratada nas peças, seguiram
os autos ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade – NContas que elaborou a
Manifestação Técnica 2774/2020-2 e assim se posicionou:
3

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Quanto ao mérito, após análise dos argumentos fáticos e jurídicos apresentados,
consubstanciada na revisão da apuração dos gastos com folha de pagamento,
opina-se:


pela improcedência do presente Pedido de Revisão;


pela manutenção do teor do Acórdão TC 285/2018 – Plenário, que
julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte,
referentes ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do senhor Romeu
Lopes de Souza, nos termos do artigo 84, inciso III, alínea d, da Lei
Complementar Estadual 621/2012;

por conseguinte, com fulcro no inciso IV, do art. 87 da LC 621/2012 e
art. 389, inciso I, do RITCEES, pela aplicação de multa de R$15.000,00 ao
Sr. Romeu Lopes de Souza, a ser atualizada em conformidade com os
artigos 135 §3º e 138 da LC 621/2012.
Finalmente, que sejam remetidos os autos ao NRC - Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas, na forma regimental.

No mesmo sentido se manifestou o Núcelo de Controle Externo de Recursos e

Consultas – NRC, conforme Instrução Técnica de Pedido de Revisão 00023/20207, que assim concluiu:
4. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, com base na

Manifestação Técnica 2774/2020-2, exarada

pelo NCONTAS, sugere-se que o presente Pedido de Revisão seja

julgado

IMPROCEDENTE, mantendo-se incólume o Acórdão TC 285/2018.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, nos termos do 02888/2020-7
anuiu o posicionamento da Área Técnica, segundo Instrução Técnica de Pedido de
Revisão 00023/2020-7.
Entretanto, após realização de sustentação oral e apresentação de memorial de
defesa e documentos, assim se manifestou o NContas, conforme Manifestação
Técnica de Defesa Oral – MTDO 00049/2021-1:
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1

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Quanto ao mérito, após análise dos argumentos fáticos e jurídicos apresentados,
com base na legislação vigente à época dos fatos, consubstanciada na revisão da
apuração dos gastos com folha de pagamento, opina-se:


pela procedência parcial do presente Pedido de Revisão;


pela manutenção do teor do Acórdão TC 285/2018 – Plenário, que
julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte,
referentes ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do senhor Romeu
Lopes de Souza, nos termos do artigo 84, inciso III, alínea d, da Lei
Complementar Estadual 621/2012;

por conseguinte, com fulcro no inciso IV, do art. 87 da LC 621/2012 e
art. 389, inciso I, do RITCEES, pela aplicação de multa de R$15.000,00 ao
Sr. Romeu Lopes de Souza, a ser atualizada em conformidade com os
artigos 135 §3º e 138 da LC 621/2012.
Finalmente, que sejam remetidos os autos ao NRC - Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas, na forma regimental.

O mesmo entendimento foi adotado pelo NRC que assim se manifestou, segundo
Manifestação Técnica de Defesa Oral – MTDO 00051/2021-7:
4. CONCLUSÃO
Com base nos elementos aqui expostos, quanto ao mérito, opina-se, nos termos
da Manifestação Técnica de Defesa Oral 49/2021-1, exarada pelo NCONTAS,
pela PROCEDENCIA PARCIAL do presente Pedido de Revisão, em razão da
dedução na folha de pagamento dos valores pagos a título de 1/3 de férias (R$
6.124,78).
Não obstante, sugere-se a manutenção do teor do Acórdão TC 285/2018 –
Plenário, que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Bom Jesus do
Norte, referentes ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do senhor Romeu
Lopes
de
Souza, nos termos do artigo 84, inciso III, alínea d, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, bem como, com fulcro no inciso IV, do art. 87
da LC 621/2012 e art. 389, inciso I, do RITCEES, aplicou multa de R$15.000,00
ao Sr. Romeu Lopes de Souza, a ser atualizada em conformidade com os artigos
135 §3º e 138 da LC 621/2012.

Por derradeiro, o Douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luís
Henrique Anastácio da Silva, também encampou o posicionamento técnico exposto
na MTDO 00051/2021-7, conforme Manifestação 00088/2021-1.
Isto posto, passa-se a análise se presentes estão os requisitos de admissibilidade do
recurso interposto.
2.2.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
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Da análise dos autos, verifica-se que o presente Pedido de Revisão foi
conhecido, através da Decisão Monocrática nº 0303/2020-8 e ratificado pela
Decisão 596/2020-1, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual entendo que deve ser mantido o conhecimento do recurso intentado,
conforme antes decidido.
Ultrapassada esta fase, passo à análise do mérito recursal.

2.3.

DO MÉRITO RECURSAL

Passo a análise do mérito quanto à irregularidade mantida pela área técnica.
Despesa total com folha de pagamento superior ao limite constitucionalmente
estabelecido (item I.1 da ICC 239/2015 e 4.2.1 do RTC 120/2015)
Inobservância ao artigo 29-A, § 1º da Constituição Federal de 1988.
Transcrevo abaixo a análise efetuada na Manifestação Técnica 2774/2020-2:
DO PEDIDO DE REVISÃO (Item III.1 da Petição Inicial 310/2020, Evento
02):
O

Acórdão

Acórdão

TC-285/2018

TC-677/2016

-

-

Plenário,

Primeira

que

Câmara,

manteve
reputou

os termos
que

a

do

Câmara

Municipal de Bom Jesus do Norte teria efetuado despesas com folha
de pagamento no montante de R$ 630.841,06 (seiscentos e trinta mil,
oitocentos e quarenta e um reais e seis centavos), o que representaria
73,87% (setenta e três vírgula oitenta e sete por cento) do total do
duodécimo.
Transcreve-se abaixo a memória de cálculo constante do Acórdão TC677/2016:
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Entende-se que o referido índice não foi descumprido, pois não foram
excluídas do referido cálculo as obrigações patronais, os encargos sociais e
as verbas de natureza indenizatória.
O TCEES firmou o entendimento que encargos sociais e obrigações
patronais não compõem o conceito de folha de pagamento, sendo
necessária a exclusão de tais gastos para aferição do referido índice
constitucional,
relacionadas

devendo-se
ao

computar

pagamento

exclusivamente

da remuneração dos

as

despesas

servidores

e dos

vereadores. É o que se extrai dos termos da Consulta TC-023/2013, que
remete aos termos da Consulta TC-002/2004 e TC-042/2000, conforme
ementa abaixo transcrita:
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 29-A, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPOSSIBILIDADE
SOCIAIS

DAS

COMPOREM

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
O CONCEITO

DE

FOLHA

E
DE

ENCARGOS
PAGAMENTO

PARA AFERIÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE 70% DE GASTOS
DA CÂMARA MUNICIPAL - UMA VEZ DELIMITADOS OS CAMPOS DE
INCIDÊNCIA E APURAÇÃO DOS LIMITES, A FOLHA DE PAGAMENTO
NÃO

INCLUI OUTRAS

EXCLUSIVAMENTE

SENÃO

RELACIONADAS

REMUNERAÇÃO

DOS

VEREADORES,

BEM

PREVIDENCIÁRIOS

DESPESAS

A

AO

SERVIDORES
COMO

E

AQUELAS

PAGAMENTO

DA

DOS SUBSÍDIOS DOS

EXCLUI

OS

ENCARGOS

CARGO DOS VEREADORES, ABSTRAÍDOS OS

GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

E

OS

ENCARGOS

DE

RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. [grifo nosso]

Como evidencia o Relatório Técnico Contábil – RTC n. 120/2015 (doc. 06),
extraído dos autos TC-3243/2014

(PCA 2013), o total

da despesa com

pessoal efetuado pela Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte em 2013
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totalizou R$ 757.354,29 (setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos
e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos):

O cálculo do referido limite é balizado pelo termo “despesa total com
pessoal”, de natureza ampla, que envolve todas as espécies remuneratórias
bem como os encargos sociais e as contribuições recolhidas pelo ente às
entidades

de

previdência,

nos

termos

do

art.

18

da

Lei

de

Responsabilidade Fiscal:
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa
total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federaçã o com os
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos,
funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer
espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e
variáveis, subs ídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões,
inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de
qualquer

natureza, bem

como encargos sociais e contribuições

recolhidas pelo ente às entidades de previdência. [grifo nosso]

Por outro lado, como orientam os termos das Consultas TC-042/2000, TC002/2004 e TC-023/2013, o limite referido no art. 29-A, § 1º da CRFB tem
como baliza o conceito “folha de pagamento”, que é um termo mais restrito,
não englobando os encargos sociais, isto é, os recolhimentos que se
obrigam

as

Câmara Municipais

em

razão da sua condição como

empregadora.
Dessa forma, entende o Recorrente que no cálculo realizado nos autos
da PCA deveria ter sido desconsiderado os encargos sociais pagos pela
Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte.
O

Relatório

consigna

Técnico

Contábil

–

RTC

n.

120/2015

já referenciado

que foram pagos em encargos sociais a quantia de R$

187.268,92 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e sessent a e oito reais e
noventa e dois centavos):
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Portanto, da despesa total com pessoal (R$ 757.354,29) deve-se abater
o total de encargos sociais e obrigações patronais (R$ 187.268,92),
chegando-se a um total de R$ 570.085,37 (quinhentos e setenta mil, oitenta
e cinco reais e trinta e sete centavos).
algumas

Junta-se em anexo (doc. 07)

das peças integrantes da PCA que foram utilizadas pela equipe

técnica para aferir o total dos encargos sociais, tais como, o demonstrativo
da dívida fundada, demonstrativo da dívida

flutuante,

o

balancete

de

execução da despesa, resumo da folha de pagamento, demonstrativo
das despesas liquidadas e recolhidas de contribuições previdenciárias.
Do referido total (R$ 570.085,37) entende-se ainda que é necessário excluir
verbas que não possuem natureza remuneratória, como 1/3 de Férias (R$
5.896,54), Salário Família (R$ 280,32), Auxílio Alimentação (15.600,00),
1/3 Férias Vencidas (R$ 228,24), chegando-se a um gasto com folha de
pagamento na ordem de R$ 548.080,27 (quinhentos e quarenta e oito mil,
oitenta reais e vinte e sete centavos).
Por fim, ainda vislumbra-se que deve ser excluído do cálculo o total de R$
6.897,19

(seis

mil,

oitocentos

centavos), referente a “Desconto
valor

foi

incluído

como

e noventa e sete reais e dezenove
1º

Parcela

vencimento

13º

Salário”.

O referido

(Código 00403) como desconto

(Código 00404), portanto, não chegou a constituir como remuneração a
servidor da Câmara Municipal.
Tomando

por

base

tal

ordem de ideias, a planilha abaixo expõe o

cálculo realizado pelo Recorrente, com o desconto das parcelas relativas a
encargos

sociais,

contribuições

previdenciárias

e

rubricas

remuneratórias:
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Verifica-se, dessa forma, que o gasto com folha de pagamento foi de
R$ 541.183,08 (quinhentos e quarenta e um mil, cento e oitenta e três reais
e oito centavos). O referido valor representa 63,37% (sessenta e três
vírgula trinta e sente por cento) dos duodécimos recebidos, dentro do
limite do art. 29-A, § 1º da CRFB.
Portanto,

como

já

foi

registrado

acima,

os

cálculos iniciais não

desconsideraram encargos patronais, contribuições previdenciárias e verbas
de natureza indenizatórias, ensejando a um novo cálculo, conforme prevê o
art. 421, § 4º, inciso I do Regimento Interno do TCEES:
Art. 421. Da decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de
contas, caberá pedido de revisão, de natureza jurídica similar à da ação
rescisória.
[...]
§ 4º O pedido de revisão fundar-se-á em:
[...]
I - erro de cálculo nas contas;

Com base em tais considerações é que se pede o provimento do
recurso para reformar a decisão rescindenda e afastar a irregularidade,
aprovando-se

a

prestação

de

contas

sob

responsabilidade

do

Recorrente, afastando-se igualmente a multa imposta.

ANÁLISE DAS ARGUMENTAÇÕES DO PEDIDO DE REVISÃO:
Em resumo, das argumentações apresentadas, depreende-se que o
requerente questiona os cálculos realizados no RTC 120/2015, por ocasião

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

Identificador: 774AA-2B928-39402

ACÓRDÃO T C-842/2021
lc/fbc

da apuração dos limites de gastos com a folha de pagamentos do Poder
Legislativo do Município de Bom Jesus do Norte, exercício de 2013.
Fundamenta em sua defesa que os cálculos não excluíram os encargos
patronais, onerando, assim, os gastos com a folha de pagamentos e, por
conseguinte, concorreram para o apontamento do excesso ao limite
estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal.
Nesse sentido, cumpre esclarecer que os cálculos se balizaram nos dados
registrados nos demonstrativos contábeis da prestação de contas anual
daquela Casa de Leis, referente ao exercício em exame, dos quais
identificou-se o montante de R$ 630.841,06 como gasto com folha de
pagamento (somatório dos valores registrados nos elementos 319011 –
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil, R$626.773,06 e 319016 –
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil, R$4.068,00). Ou seja,
desconsiderou-se o valor registrado como encargos patronais (Elemento
319013 – Obrigações Patronais, R$ 126.513,23), conforme se extrai do
Balancete da Despesa Orçamentária (Evento 09).
Figura 01 – Recorte do Balancete da Despesa Orçamentária da Câmara
de Bom Jesus do Norte – Exercício de 2013

[...]
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[...]

Fonte: Evento 09, TC 1970/2020, e Anexo de Documento 9736/2016, TC 3243/2014 –
Prestação de Contas Anual de Ordenador 2013.

Cabe salientar que, a defesa informa como total de encargos patronais o
valor de R$ 187.268,92, o qual parece somar a parte patronal
(R$126.513,23) e a parte do servidor (R$ 60.755,66), que seria um
equívoco, uma vez que a câmara é órgão repassador da contribuição
retida de servidor.
Com relação à exclusão de possíveis verbas indenizatórias consideradas
nos cálculos, os argumentos apresentados não merecem prosperar, uma
vez que somente as despesas registradas nos elementos 319011 e
319016 fizeram parte do cômputo inicial, conforme já demonstrado,
inclusive férias e 13º salário, que representam verbas de natureza
remuneratória.
Nessa linha, ressalta-se que a despesa com auxílio alimentação não
compôs o gasto com folha de pagamento, estando registrado no elemento
339046, no valor de R$15.600,00. Tampouco o valor de R$ 280,32,
referente a benefício previdenciário de Salário Família, por não ser
classificada como despesa da câmara, não compondo, portanto, o gasto
com a folha de pagamento.
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Por todo o exposto, não há elementos suficientes e/ou capazes de ensejar
quaisquer modificações nos cálculos realizados na inicial, mantendo-se o
demonstrado na tabela 10 do RTC 120/2015, conforme ratificado a seguir:

Constata-se, assim, que a Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte
efetuou despesas com folha de pagamento no montante de R$
630.841,06, representando 73,87% do total do duodécimo recebido no
exercício de 2013, estando, portanto, acima do limite constitucionalmente
estabelecido.

Razão

pela

qual

se

opina

pela

manutenção

da

irregularidade.

Transcrevo também a análise realizada na Manifestação Técnica de Defesa Oral
00049/2021-1:
(...)
DA SUSTENTAÇÃO ORAL (Petição Intercorrente 1150/2020, Evento
42):
(...)
4. Como argumentado pelo Recorrente em sua petição recursal, a decisão
rescindenda rejeitou as contas sob responsabilidade do Recorrente e ainda
lhe aplicou multa balizada em um erro de cálculo nas contas (LC 621/2012,
art. 171 inciso I). Os cálculos contidos nos autos da PCA não levaram em
consideração a necessidade de se proceder à exclusão das obrigações
patronais, dos encargos previdenciários a cargo dos vereadores e
servidores e de verbas de natureza indenizatória para a aferição do índice
constitucional, contrariando os termos das Consultas TC-023/2013, TC002/2004 e TC-042/2000 do TCEES.
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5. Em primeiro lugar, o posicionamento técnico que instrui os presentes
autos alega que somente as contribuições previdenciárias patronais
deveriam ser descontadas, e não a contribuição previdenciária retida do
servidor:
“Cabe salientar que, a defesa informa como total de encargos patronais o
valor

de

R$

187.268,92,

o

qual

parece

somar

a

parte

patronal

(R$126.513,23) e a parte do servidor (R$ 60.755,66), que seria um
equívoco, uma vez que a câmara é órgão repassador da contribuição retida
de servidor.”

6. O Recorrente, respeitosamente, diverge de tal posicionamento da
equipe de auditoria, pois vai contra os termos consultas anteriormente
citadas.
7. O entendimento consolidado por meio das referidas consultas é claro ao
estipular que encargos sociais e obrigações patronais não compõem o
conceito de folha de pagamento, sendo necessária a exclusão de tais
gastos para aferição do referido índice constitucional, devendo-se
computar exclusivamente as despesas relacionadas ao pagamento da
remuneração dos servidores e dos vereadores:
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 29-A, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- IMPOSSIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E ENCARGOS
SOCIAIS COMPOREM O CONCEITO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA
AFERIÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE 70% DE GASTOS DA
CÂMARA MUNICIPAL - UMA VEZ DELIMITADOS OS CAMPOS DE
INCIDÊNCIA E APURAÇÃO DOS LIMITES, A FOLHA DE PAGAMENTO
NÃO

INCLUI

OUTRAS

EXCLUSIVAMENTE
REMUNERAÇÃO
VEREADORES,

DESPESAS

RELACIONADAS

DOS

SERVIDORES

BEM

COMO

SENÃO

AO
E

DOS

EXCLUI

AQUELAS

PAGAMENTO

DA

SUBSÍDIOS

DOS

OS

ENCARGOS

PREVIDENCIÁRIOS A CARGO DOS VEREADORES, ABSTRAÍDOS OS
GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS E OS ENCARGOS DE
RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. [grifo nosso]

8. Adentrando com mais detalhe nos termos da Consulta TC-023/2013,
observa-se que claramente que não somente as contribuições patronais
devem ser excluídas do cálculo da folha de pagamento, como também os
encargos sociais:
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“Isto porque concluíram referidos pareceres pela impossibilidade das
obrigações patronais e encargos sociais comporem o conceito de
folha de pagamento, para aferição do limite constitucional de setenta por
cento de gastos da Câmara Municipal, nos termos do artigo 29-A, parágrafo
1º da Constituição Federal.” [grifo nosso]

9. A referida consulta deixou expresso que para fins de apuração do limite
do art. 29-A, § 1º da CRFB, somente serão computadas as despesas
exclusivamente relacionadas ao pagamento da remuneração dos
servidores e dos subsídios dos vereadores, excluindo ainda os encargos
previdenciários a cargo dos vereadores:
“Isto porque, uma vez delimitados os campos de incidência e apuração dos
limites, pode-se concluir que, para efeito do disposto no §1º, do art. 29-A, da
CF/88, folha de pagamento não inclui outras despesas senã o aquelas
exclusivamente relacionadas ao pagamento da remuneração dos
servidores e dos subsídios dos Vereadores, bem como exclui os
encargos previdenciários a cargo dos Vereadores, abstraídos os gastos
com inativos e pensionistas (art. 29-A, caput, da CF/88), e os encargos de
responsabilidade da Câmara Municipal.” [grifo nosso]

10. Não há campo de dúvida: quais são os encargos previdenciários a
cargo dos vereadores? São exatamente aqueles que são descontados dos
vereadores, devido a sua condição de segurados da Previdência Social.
11. Portanto, o entendimento contido na manifestação técnica recursal não
é compatível com o que é estabelecido pelas consultas do TCEES
relativas ao tema, razão pela qual devem prevalecer os cálculos
apresentados pelo Recorrente, procedendo-se ao desconto integral das
contribuições previdenciárias: tanto as patronais e as retidas dos
servidores e dos vereadores.
12. Para deixar claro: as contribuições previdenciárias, tanto patronais
como retidas dos servidores e vereadores, entram no cálculo da “despesa
total com pessoal”, de natureza mais ampla, que envolve todas as
espécies remuneratórias bem como os encargos sociais e as contribuições
recolhidas pelo ente às entidades de previdência, nos termos do art. 18 da
Lei de Responsabilidade Fiscal:
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Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa
total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos,
funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com
quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens,
fixas

e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e

pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens
pessoais

de

qualquer

natureza,

bem

como

encargos sociais e

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência . [grifo
nosso]

13. Por outro lado, as contribuições previdenciárias (patronais e a cargo
dos vereadores e servidores), não entram no conceito de “folha de
pagamento” como orientam as Consultas TC-042/2000, TC-002/2004 e
TC-023/2013, pois o limite referido no art. 29-A, § 1º da CRFB tem como
baliza o conceito “folha de pagamento” e não “despesa total com pessoal”,
aquele um termo mais restrito, não englobando as contribuições
previdenciárias, sejam elas patronais ou retidas dos servidores e dos
vereadores.
14. A segunda alegação contida na manifestação técnica elaborada nos
presentes autos para o não provimento do pedido de revisão seria o fato
de os cálculos que balizaram o acórdão rescindendo terem supostamente
já excluído as verbas de natureza indenizatória:
“Com relação à exclusão de possíveis verbas indenizatórias consideradas
nos cálculos, os argumentos apresentados não merecem prosperar, uma
vez que somente as despesas registradas nos elementos 319011 e 319016
fizeram parte do cômputo inicial, conforme já demonstrado, inclusive férias e
13º salário, que representam verbas de natureza remuneratória.
Nessa linha, ressalta-se que a despesa com auxílio alimentação não
compôs o gasto com folha de pagamento, estando registrado no elemento
339046, no valor de R$15.600,00. Tampouco o valor de R$ 280,32,
referente a benefício previdenciário de Salário Família, por não ser
classificada como despesa da câmara, não compondo, portanto, o gasto
com a folha de pagamento.”
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15. Com o devido respeito ao posicionamento registrado pela equipe
técnica, não procede tal ordem de ideias, como passa a expor o
Recorrente.
16. Os mencionados elementos 319011 e 319016, os únicos utilizados no
cálculo da folha de pagamento, segundo a manifestação técnica,
registram, cada um deles, R$ 626.773,06 (seiscentos e vinte e seis mil,
setecentos e setenta e três reais e seis centavos) e 4.068,00 (quatro mil e
sessenta e oito reais), respectivamente. Totalizam o montante de R$
630.841,06 (seiscentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e um reais e seis
centavos).
17. Em que pese o valor do auxílio-alimentação não se encontrar dentro do
referido montante, como indica a manifestação técnica recursal, contido
nele estão as seguintes verbas que não possuem natureza
remuneratória, havendo necessidade de excluí-los: 1/3 de Férias (R$
5.896,54), Salário Família (R$ 280,32), 1/3 Férias Vencidas (R$ 228,24).
18. E ainda se encontra nele contido, devendo ser excluído do cálculo o
total de R$ 6.897,19 (seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e
dezenove centavos), referente a “Desconto 1º Parcela 13º Salário”. O
referido valor foi incluído como vencimento (Código 00403) e como
desconto (Código 00404), portanto, não chegou a constituir como
remuneração a servidor da Câmara Municipal, ou seja, o valor entrou e
saiu.
19. Tomando por base tal ordem de ideias, e considerando também que os
encargos previdenciários a cargo dos vereadores e dos servidores não
fazem parte do conceito de folha de pagamento (Consulta TC-023/2013), a
planilha abaixo expõe o cálculo realizado pelo Recorrente à luz das
observações da Manifestação Técnica 02774/2020-2 elaborada nos
presentes autos, com o desconto das parcelas relativas a encargos
previdenciários a cargo dos vereadores, e rubricas não remuneratórias:
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20. Como se observa, mesmo não se considerando o valor de auxílioalimentação, na quantia de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais),
ainda assim o valor da folha de pagamento não ultrapassa o percentual de
70% (setenta por cento) dos duodécimos recebidos pela Câmara Municipal
de Bom Jesus do Norte em 2013, havendo erro nos cálculos que
embasaram a decisão rescindenda.
21. Segregou-se na tabela acima, o valor dos encargos previdenciários a
cargo dos vereadores e o valor dos encargos previdenciários a cargo dos
servidores.
22. Para apuração dos encargos previdenciários a cargo dos vereadores,
recorreu-se às fichas financeiras dos vereadores, documento em anexo
(doc. 01). O encargo previdenciário a cargo de cada vereador totalizou R$
5.161,20 (cinco mil, cento e sessenta e um reais e vinte centavos), sendo
que dos nove vereadores, somente oito tiveram encargos previdenciários a
seu cargo, totalizando assim o valor de R$ 41.289,60 (quarenta e um mil,
duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).
23. Para se chegar aos encargos previdenciários a cargo dos servidores,
diminuiu-se o valor a cargo dos vereadores do total geral que foi retido de
R$ 60.755,66 (sessenta mil, setecentos e cinquenta e cinco mil e sessenta
e seis centavos), conforme se observa no Evento n. 09 (Peça
Complementar 07853/2020-2), pág. 06 (Balancete de Verificação, Conta
218810102000), pág. 11 e pág. 14.
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24. De forma a deixar claros os valores dos encargos previdenciários a
cargo dos vereadores e servidores, anexa-se também a folha de
pagamento detalhada mês a mês do ano de 2013 (doc. 02).
25. Por todo o exposto, verifica-se, dessa forma, que o gasto com folha de
pagamento foi de R$ 556.783,11 (quinhentos e cinquenta e seis mil,
setecentos e oitenta e três reais e onze centavos). O referido valor
representa 65,20% (sessenta e cinco vírgula vinte por cento) dos
duodécimos recebidos, dentro do limite do art. 29-A, § 1º da CRFB.
26. Com base em tais considerações é que se pede o provimento do
recurso para reformar a decisão rescindenda e afastar a irregularidade,
aprovando-se a prestação de contas sob responsabilidade do Recorrente,
afastando-se igualmente a multa imposta.
27. Por todo o exposto, pede-se que essa Egrégia Corte de Contas acolha
os fundamentos trazidos na presente sustentação oral e na
documentação complementar acostada, para DAR PROVIMENTO AO
PEDIDO DE REVISÃO, para reformar a decisão rescindenda e afastar a
irregularidade, corrigindo-se o cálculo dos gastos com folha de pagamento
(CRFB, art. 29-A, § 1º), aprovando-se, por consequência, as contas do
Recorrente, afastando-se a multa então aplicada.

ANÁLISE DA SUSTENTAÇÃO ORAL:
Das argumentações e documentos apresentados, novamente o recorrente
questiona os cálculos realizados no RTC 120/2015, por ocasião da
apuração dos limites de gastos com a folha de pagamentos do Poder
Legislativo do Município de Bom Jesus do Norte, exercício de 2013,
fundamentando que os cálculos não excluíram os encargos patronais dos
gastos com a folha de pagamentos, concorrendo para o apontamento do
excesso ao limite estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal.
Em resumo, a defesa insiste em excluir dos cálculos as contribuições
previdenciárias retidas dos servidores e vereadores da câmara, reforçando
que tais contribuições já são contempladas no cômputo da “despesa total
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com pessoal”, fazendo menção ao Parecer em Consulta 23/2013 e ao art,
18 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.
Aliado a isso, enfatiza que também os valores de R$6.405,10, referente a
verbas indenizatórias (1/3 de férias, salário família e 1/3 férias vencidas), e
de R$6.897,19, desconto da 1ª parcela do 13º salário, devem ser excluídos
dos cálculos.
Pois bem.
Cabe mencionar que as razões apresentadas são semelhantes às
relacionadas na petição inicial, não trazendo, portanto, nenhum fato novo
aos autos.
Inicialmente, é importante rever os conceitos tratados no art. 18 da LRF e
art. 29-Am §1º da Constituição Federal:
LRF
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa
total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos,
funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com
quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens,
fixas

e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e

pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens
pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

Constituição Federal, Art 29-A
§ 1o A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua
receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus
Vereadores. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000) (grifo
nosso)

Analisando os artigos acima, verifica-se que um trata da composição da
despesa com pessoal e o outro determina limites em relação à folha de
pagamentos. Ou seja, tratam-se de ações aplicadas a elementos
diferentes e, portanto, não se podem confundir.
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Dessa forma, não merece prosperar a utilização das regras instituídas pela
LRF, no que concerne a controle de gastos com pessoal, para ampliar
interpretação de situação diversa constante em outro normativo legal.
Como a própria defesa alega, o conceito de despesas com pessoal
abrange um aspecto maior de despesas, pois inclui em seu cômputo, além
das espécies remuneratórias para ativos e inativos, os valores pertinentes
a contribuições previdenciárias e encargos sociais. Ou seja, vai além do
conceito de folha de pagamento, que está relacionado ao pagamento das
espécies remuneratórias. Não há, dessa forma, dificuldades em se
perceber que os conceitos de folha de pagamento e de despesas com
pessoal são distintos.
Assim, conclui-se que a análise técnica seguiu as determinações legais
para verificação quanto ao cumprimento do art. 29-A, §1º da Constituição
Federal e, no que diz respeito aos encargos sociais, as deduções a serem
realizadas para o cálculo do limite da folha de pagamentos se restringem
às contribuições patronais, não abarcando os recolhimentos referentes às
contribuições dos servidores.
Nesse sentido, não cabe considerar, como pretende o defendente, deduzir
o montante de R$ 60.755,66, pertinente a encargos previdenciários
descontados dos vereadores (R$41.289,60) e servidores da câmara
(R$19.466,06), uma vez que as contribuições dos servidores já integram
suas próprias remunerações, devendo o órgão apenas recolhê-las. Ou
seja, antes de serem recolhidas para repasse ao Instituto de Previdência,
as

contribuições

remuneração/subsídio,

dos

servidores/vereadores

distinguindo-se,

portanto,

compõem
das

a

contribuições

patronais que se caracterizam como despesas realizadas pelo ente público
ou privado.
Quanto às verbas indenizatórias: 1/3 de Férias (R$ 5.896,54) e 1/3 Férias
Vencidas (R$ 228,24), tem-se que as mesmas devam ser descontadas do
total da folha de pagamentos, por não possuírem característica
remuneratória, conforme entendimento pacificado pelo STJ, no REsp
1.230.957/RS:
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Em outro julgado (REsp 1858489/DF, de 10/03/2020) o STJ reafirmou o
caráter indenizatório do 1/3 de férias:

Recentemente, em 02/10/2020, o STF decidiu no recurso extraordinário
RE1072485, com repercussão geral, pela incidência de contribuição
patronal sobre o 1/3 de férias gozadas, por entender que o mesmo possui
natureza periódica auferida como complemento à remuneração, adquirido
em razão do decurso do trabalho. Entretanto, por se tratarem das contas
do exercício financeiro de 2013, conclui-se pela dedução na folha de
pagamentos, dos valores pagos a título de 1/3 de férias (R$ 6.124,78),
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conforme consta do resumo anual da folha de pagamento anexado à Peça
Complementar 33330/2020.
Quanto ao valor de R$6.897,19, referente às rubricas “1º Parcela 13º
Salario” (Código 00403) e “Desconto 1º Parcela 13º Salario” (Código
00404), de fato não há cômputo deste valor no total da folha, uma vez que
as mesmas são utilizadas para demonstrar o “trânsito” do pagamento
antecipado da 1ª parcela do 13º salário na folha de pagamentos. Dessa
forma, não cabe exclusão de verba que não foi computada.
Por fim, salienta-se, mais uma vez, que o valor de R$ 280,32, referente a
benefício previdenciário de Salário Família, não deve ser excluído do
cálculo por tratar-se de adiantamento a ser deduzido das contribuições
patronais a pagar ao respectivo Instituto de Previdência e, portanto, não é
classificada como despesa da câmara, transitando de forma extra
orçamentária nos registros contábeis, não compondo o gasto com a folha
de pagamento, tampouco os cálculos apresentados.
Diante do exposto, faz-se necessário rever os cálculos e atualizar a
apuração dos gastos com folha de pagamento para fins do art. 29-A, § 1º
da CF/88, demonstrado na Tabela 10 do RTC 120/2015, excluindo-se as
verbas indenizatórias de 1/3 de férias, conforme segue:

Constata-se, assim, que a Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte
efetuou despesas com folha de pagamento no montante de R$
624.716,28, representando 73,15% do total do duodécimo recebido no
exercício de 2013, estando, portanto, acima do limite constitucionalmente
estabelecido.

Razão

pela

qual

se

opina

pela

manutenção

irregularidade.
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Pois bem, da análise dos autos verifico que o Acórdão TC 00285/2018 – Plenário
julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, referente
ao exercício de 2013, tendo em vista ter efetuado

despesas

com

folha

de

pagamento no montante de R$ 630.841,06, o que representa 73,87%.
Inconformado com a decisão prolatada no referido Acórdão o responsável interpôs o
presente Pedido de Revisão alegando que o percentual máximo de gasto com folha
de pagamento, previsto no artigo 29-A da CF, não foi descumprido pois não foram
excluídas do referido cálculo as obrigações patronais, os encargos sociais e as
verbas de natureza indenizatória.
A equipe técnica refutou os argumentos apresentados, conforme exposto na MT
2774/2020-2, e demonstrou que a apuração realizada não incluiu o valor das
obrigações patronais, no total de R$ 126.513,23, conforme evidenciado na tabela
01 daquela manifestação e que as obrigações sociais, bem como os gastos com
auxílio alimentação e salário família não devem ser excluídas do cálculo.
No entanto, o responsável realizou sustentação oral onde apresenta mais uma vez
seu descontentamento com a apuração realizada e insiste em excluir dos
cálculos as contribuições previdenciárias retidas dos servidores e vereadores
da câmara, reforçando que tais contribuições já são contempladas no cômputo da
“despesa total com pessoal”, fazendo menção ao Parecer em Consulta 23/2013 e ao
art, 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Além disso enfatiza também que
o montante de R$ 6.405,10, referente a verbas indenizatórias (1/3 de férias,
salário família e 1/3 férias vencidas) e Salário Família, e de R$ 6.897,19,
desconto da 1ª parcela do 13º salário, devem ser excluídos dos cálculos.
Da análise das alegações apresentadas o NContas opinou, conforme MTDO
00049/2021-1, por não desconsiderar da apuração realizada o valor de R$ 6.897,19,
referente às rubricas “1º Parcela 13º Salario” (Código 00403) e “Desconto 1º Parcela
13º Salario” visto que as mesmas são utilizadas para demonstrar o pagamento
antecipado da 1º parcela do 13º salário na folha de pagamento, bem como o
montante de R$ 60.755,66 referente as contribuições sociais retidas dos vereadores
e dos servidores uma vez que tal contribuição já integra sua própria
remuneração,

cabendo

a

Câmara

apenas
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Previdência, diferente das contribuições patronais que são despesas realizadas
pelo próprio órgão. Entretanto, acatou as alegações da defesa a fim de abater do
calculo os gastos com 1/3 de férias (R$ 5.896,54) e 1/3 Férias Vencidas (R$
228,24) por se tratarem de verbas indenizatórias.
Dito isto, verifico que, conforme exposto na tabela 01 da MTDO 00049/2021-1, ao
excluir os encargos patronais (R$ 126.513,23) as verbas indenizatórias (R$
6.124,78) do total da despesa com pessoal liquidada no exercício (R$ 757.354,29),
observo que a despesa total com folha de pagamento foi de R$ 624.716,28, o
que representa 73,15% do total dos duodécimos recebidos no exercício, o que
contraria o limite de 70% previsto no art. 29-A da Constituição Federal.
Pelo exposto, entendo que assiste razão à área técnica e ao Ministério Público
de Contas, quanto à manutenção da presente irregularidade, motivo pelo qual
adoto tais posicionamentos como razão de decidir.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento técnico e ministerial, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO TC-842/2021 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente Pedido de Revisão, no sentido de
abater do cálculo os gastos com 1/3 de férias (R$ 5.896,54) e 1/3 Férias Vencidas
(R$ 228,24) por se tratarem de verbas indenizatórias, mantendo-se os demais
termos do decisum.
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1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados, ARQUIVANDO-SE os autos após o trânsito
em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/07/2021 - 34ª Sessão Ordinária do Plenário
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Presidente), Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo
Coelho do Carmo.

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