
  

PARECER PRÉVIO TC-43/2018 – PLENÁRIO 

Processo:  TC 7256/2017 

Apensos: TC 0887/2014 e TC 3750/2015 

UG:    Prefeitura Municipal de Piúma 

Assunto: Recurso de Reconsideração 

Exercício: 2014 

Recorrente: Ministério Público de Contas 

Interessado: Samuel Zuqui [Ricardo Rios do Sacramento (OAB 19.111-ES)] 

 

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM 

FACE DO PARECER PRÉVIO TC-023/2017 – 

CONHECER – NEGAR PROVIMENTO - MANTER O 

PARECER PRÉVIO - ARQUIVAR. 

 
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:  

 

1. RELATÓRIO 

 

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público 

de Contas (MPC), por intermédio do procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, 

em face do Parecer Prévio TC 023/2017, proferido nos autos do Processo TC 

3750/2015, que recomendou a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do Sr. 

Samuel Zuqui, Prefeito do Município de Piúma, no exercício de 2014. 

Requer o MPC o provimento do Recurso de Reconsideração no sentido de reformar 

o Parecer Prévio TC 023/2017 – Segunda Câmara, por considerar insanável a 

irregularidade do item 3.1 da ITC 1788/2016 (item 4.2 da RT 79/2016 -fls. 116/145): 

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. 

Devidamente notificado, por meio da Decisão Monocrática nº 01540/2017-6 

(publicada no DIOCEES, na sexta-feira, dia 06/10/2017), o Sr. Samuel Zuqui 

apresentou suas contrarrazões tempestivamente, no dia 07/11/2017, Petição 

Intercorrente nº 01878/2017 (fls.27-47). 

Os autos seguiram para SecexContas que elaborou a Manifestação Técnica 

01670/2017, declinando competência, remetendo na sequência para à 

SecexRecursos, que elaborou a Instrução Técnica de Recuros – ITR 355/2017, 
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entendendo pelo PROVIMENTO TOTAL do recurso interposto pelo MPC, adotando 

in totum os fundamentos nele expostos. 

Após, o Ministério Público de Contas por meio do Procurador Heron Carlos Gomes 

de Oliveira, elaborou parecer acompanhando o entendimento da equipe técnica.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE: 

Considerando que, conforme despacho 53610/2017-6, a entrega dos autos com 

vista pessoal ao Ministério Público junto ao Tribunal, ocorreu no dia 21/07/2017, 

portanto, o prazo para interposição de Recurso pelo MPEC face do Parecer Prévio 

023/2017, nos termos disposto no art. 405, § 2º do Regimento Interno do TCEES1, e 

art. 157 da Lei Complementar Estadual nº 621/20122, findava em 21/09/2017. 

A interposição do presente Recurso de Reconsideração sobreveio em 19/09/2017, 

logo, TEMPESTIVO, no mesmo sentido, as contrarrazões apresentadas pelo 

recorrido também se encontram tempestivas. 

Verifico que o presente recurso tem previsão nos artigos 166 da Lei Complementar 

n° 621/2012 (Lei Orgânica desta Corte), as formalidades elencadas nos incisos dos 

artigos 164 e 165 da Lei Orgânica deste Tribunal, encontram-se satisfeitas, assim, 

entendo pelo CONHECIMENTO do feito, conforme já me manifestei em Decisão 

Monocrática n. 1540/2017, fl. 21 dos presentes autos, quando proferi juízo de 

admissibilidade. 

Superada esta análise, passarei agora à análise quanto ao mérito, que trata de 

matéria de natureza eminentemente contábil. 

2.2. DO MÉRITO RECURSAL 

2.2.1. ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM AUTORIZAÇÃO 

LEGISLATIVA. 

                                                 
1 Art. 405. Da decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, caberá recurso de reconsideração ao 

Plenário, podendo ser formulado uma só vez e por escrito.  
§ 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. 
2
 Art. 157. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas disporá de prazo em dobro para interposição de recurso. 
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O acórdão recorrido TC 023/2017, foi proferido em processo de Prestação de Contas 

Anual – TC 3750/2015, na Segunda Câmara deste Tribunal, por unanimidade dos 

votos dos conselheiros, nos termos do voto do Conselheiro Relator, José Antônio 

Pimentel, recomendando ao Legislativo Municipal a aprovação com ressalvas 

das contas da Prefeitura de Piúma, sob a responsabilidade do Sr. Samuel 

Zuqui, relativas ao exercício de 2014. 

A ressalva das contas se deu em razão de ter sido mantida a irregularidade do item 

3.1 da ITC 1788/2016 (item 4.2 da RT 79/2016) - Abertura de Créditos Adicionais 

sem Autorização Legislativa, contudo, sopesada no caso concreto, considerando 

que houve lei autorizativa posterior com o condão de admitir os decretos que 

promoveram a abertura de créditos sem lei prévia, in verbis: 

No caso que se apresenta, não houve frustração de 

arrecadação tributária, ao contrário, além de apresentar 

superávit financeiro, ocorreu também o excesso de 

arrecadação, sendo, inclusive, estas fontes de receitas uma 

das motivações para a abertura dos créditos suplementares, o 

que levou ao legislativo a aprovar a Lei Municipal nº 

2.036/2014, com efeitos retroativos para 01 de junho de 2014, 

conforme se verifica à fl. 174. 

Irresignado com a decisão do acórdão 023/2017, o Ministério Público de Contas 

impetrou o presente Recurso de Reconsideração por considerar a irregularidade, 

ressalvada, insanável e como conduta tipificada como crime de responsabilidade.  

Nesse mesmo sentido, a premissa do eminente Conselheiro Relator de que 
a emissão   do   Parecer Prévio fosse no sentido de sua APROVAÇÃO COM 
RESSALVA, configura-se, concessa venia, um equívoco, vez que tal 
conduta é tipificada, inclusive, como crime de responsabilidade, previsto no 
artigo 1º V do Decreto-Lei n. 201/67, verbis 

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, 
sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente 
do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 
[...] 
V - Ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou 
realizá-Ias em desacordo com as normas financeiras 
pertinentes 
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Giro outro, o art. 10, inciso IX, da Lei de improbidade administrativa (Lei nº 
8.429/92) tipifica a ação de “ordenar ou permitir a realização de despesa não 
autorizada em lei ou regulamento” como ato de improbidade administrativa. 

Por seu turno, o art. 359-D do Código Penal (incluído pela Lei nº 
10.028/2000) alça à condição de crime contra as finanças públicas, portanto, 
fato penalmente relevante, a conduta de “ordenar despesa não autorizada 
em lei” 

Em idêntica senda, o art. 11 da Lei nº 1.079/1950 define como crime contra 
a guarda e legal emprego de recursos públicos a ação de “ordenar despesas 
não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas 
às mesmas”. Ademais, ao ratificar a argumentação acima expendida, 
oportuno colacionar jurisprudência do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, o 
qual considera irregularidade insanável a abertura de créditos 
suplementares sem a regular autorização legislativa, ipisis literis: 

[...] Registro de candidatura. Eleições 2012. Rejeição de contas 
públicas. Inelegibilidade da alínea g.  LC nº 64/90, art.  1º, [...] 
1.A abertura de créditos suplementares, sem   a   devida   
autorização   legal,  evidencia irregularidade   insanável   que   
caracteriza   ato   doloso   de   improbidade administrativa, pois 
envolve malversação de verbas orçamentárias por parte do 
ordenador de despesas. [...]”  (Ac. de 5.3.2013 no AgR-REspe 
nº 17251, rel. Min. Lucia na Lóssio.) 

Ante o exposto, fácil é perceber que abrir créditos adicionais sem 
autorização legislativa denota aspecto de gravíssima irregularidade. 

 

Pois bem. 

Objetivando analisar a questão no caso concreto, porquanto a análise isolada leva 

indistintamente a reprovação das contas, apuro que estamos diante de uma 

prestação de contas em que, no exercício em exame, cumpriu com a determinação 

do art. 60, inciso XII, da ADCT e art. 22, “caput”, da Lei n° 11.494/2007, 

considerando que aplicou 76,43%  (setenta e quatro inteiros e quarenta e três 

centésimos por cento) das transferências de recursos do FUNDEB na 

remuneração dos profissionais do magistério da educação básica. Também 

aplicou 33,55%  (trinta e três inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento) das 

receitas de impostos e transferências constitucionais na manutenção e 

desenvolvimento do ensino, em atenção aos artigos 212, “caput”, da CF/88; 

24,97%  (vinte e quatro inteiros e noventa e sete centésimos por cento) de despesas 

próprias em ações e serviços públicos de saúde, atendendo , portanto, o 

disposto no artigo 77, inciso III, do ADCT; e, também, no que se refere à despesa 

total de pessoal, em relação à receita corrente líquida apurada para o exercício, 
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pelo Poder Executivo foi de 45,57% e a Consolidada em 47,61%, não ultrapassando 

os limites prudencial e máximo previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Ou seja, uma gestão bem-sucedida e responsável sob o ponto de vista fiscal, uma 

vez que aplicou índices relativos às políticas públicas em percentuais 

representativos. 

No que tange às receitas, houve uma previsão original de R$ 56.115.463,87, e uma 

arrecadação de R$ 74.259.326,36, equivalendo a 132% da receita prevista, e não 

providenciou a contento a prévia autorização para a abertura de créditos adicionais 

no orçamento.  

Por conseguinte, houve edição de Lei 2.036, de 30 de dezembro de 2014, visando a 

suplementação à conta de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do 

exercício anterior e do excesso de arrecadação do exercício de 2014, com efeitos 

retroativos a 1º de junho de 2014.  

Ato que não deve ser utilizado como prática, assim como as autorizações prévias 

prevista na lei orçamentárias com percentual elevados, pois promove um 

consentimento do poder Legislativo ao Executivo, e de certa forma, fazendo com 

que a lei orçamentária praticamente deixe de ter natureza de lei para passar a, de 

fato, tornar-se ato do Poder Executivo, contrariando o que determina a Constituição. 

Razão essa que, inclusive, ensejou no Parecer Prévio ora objurgado pelo MPC a 

determinação ao atual gestor do Município de Piúma, por ocasião da formulação da 

LOA, não inclua autorização para créditos adicionais ilimitados, em observância ao 

art. 167, inciso VII, e artigo 165, § 8º, da CRB/88, e à vedação contida no § 4º do art. 

5º da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101/2000. 

No entanto, há que se considerar que a edição da Lei 2.036, de 30 de dezembro de 

2014, teve o condão de validar a conduta do Prefeito, ainda que inadequada, mas de 

certa forma saneadora e, ainda, considerando a gestão bem-sucedida e responsável 

sob o ponto de vista fiscal, é que, no caso concreto, entendo pela manutenção do 

Parecer Prévio 023/2017, que recomendou APROVAÇÃO COM RESSALVA, 

ponderado as circunstancias de edição de lei em data posterior com efeitos 

retroativos, abarcando, assim, o instituto da convalidação, é a medida mais acertada. 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 253FA-00699-7E4B8



PARECER PRÉVIO TC-43/2018 

rp/fbc 

  

Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da Área Técnica e Ministério 

Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à 

apreciação deste Colegiado. 

 

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

 

1. PARECER PRÉVIO: 

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

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

razões expostas pelo Relator: 

1.1. Conhecer o presente Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério 

Público de Contas, de acordo com o artigo 164 da Lei Orgânica desta Corte e no 

mérito negar provimento mantendo incólume o Parecer Prévio TC-023/2017. 

1.2. Dar ciência aos interessados. 

1.3. Após os tramites regimentais, arquivem-se. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 19/06/2018 - 19ª Sessão Ordinária do Plenário. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto 

Taufner (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias 

Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. 

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em substituição). 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente  
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator  

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição 

 

Fui presente: 

LUCIANO VIEIRA 

Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões 
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