
 

 

SENHOR CONSELHEIRO RELATOR, 
 

 

Decisão recorrida: Parecer Prévio 00024/2020-1 

Processo referência: 03277/2018-8 

Jurisdicionado:  Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul 

Assunto: Prestação de Contas Anual de Ordenador 

Exercício:  2017 

Responsável: Angelo Guarçoni Júnior. 

  

O Ministério Público de Contas (MPC), no exercício de suas atribuições institucionais, 

com fundamento nos art. 152, inciso I1, 1572, 1593 e 1644 da Lei Complementar Estadual 

621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – LOTCEES), 

no art. 3º, inciso III, da Lei Complementar Estadual 451/20085, bem como nos art. 4056 e 

402, inciso I7 da Resolução TC n° 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo – RITCEES), vem propor o presente 

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO 

exprimindo irresignação com os termos assentados no Parecer Prévio 00024/2020-1 

(Processo TC 03277/2018-8), em vista das razões adiante aduzidas, requerendo, após o 

cumprimento das formalidades legais e regimentais, seja o presente feito submetido à 

                                                             
1  Art. 152. Cabem os seguintes recursos nos processos em tramitação no Tribunal de Contas:  

I – recurso de reconsideração; 

2  Art. 157. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas disporá de prazo em dobro para interposição de recurso. 
3  Art. 159. Cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo.  
4  Art. 164. De decisão definitiva 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, pela parte, pelo interessado ou pelo  
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias, contados na forma prevista nesta Lei Complementar.  

5  Dispõe sobre a criação na estrutura orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo do Ministério Público Especial de 

Contas 

 [...] 
Art. 3º. Compete aos Procuradores Especiais de Contas, além de outras atribuições estabelecidas na Norma Interna do Ministério 

Público Especial de Contas: [...]  
III - interpor os recursos e requerer as revisões previstas em lei; 

6  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.  
§ 1º Além das hipóteses previstas no caput, caberá recurso de reconsideração das deliberações tomadas nos pareceres prévios 
dos chefes do Poder Executivo.  

§ 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.  
§ 3º O recurso de reconsideração terá efeito suspensivo. 

7  Art. 402. Interposto o recurso pelo Ministério Público junto ao Tribunal, serão notificados os demais interessados para se 
manifestarem, nos termos do art. 156 da Lei Orgânica do Tribunal, nos seguintes prazos: [...] 
I – Trinta dias, nos casos de pedido de reexame e recurso de reconsideração;  
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apreciação do egrégio Plenário, na forma do art. 9º, inciso XIII, da Resolução TC n° 

261/20138. 

1 DO CABIMENTO, DA LEGITIMIDADE E DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE 

RECONSIDERAÇÃO 

Preceitua o artigo 164 da Lei Complementar nº. 621/2012 que “de decisão definitiva 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, pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas, dentro do prazo de trinta dias, contados na forma prevista nesta Lei 

Complementar.” (grifo nosso) 

De seu turno, o art. 157 da Lei Complementar nº. 621/2012 estabelece que “o Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas disporá de prazo em dobro para interposição 

de recurso”, iniciando-se a contagem com a entrega pessoal dos autos com vista ao 

órgão ministerial (art. 62, parágrafo único9, LC 621/2012). 

Depreende-se dos eventos 112 e 113 (Processo 4314/2018-7) que os autos ingressaram 

na Secretaria do Ministério Público de Contas no dia 16.07.2020, quinta-feira. Logo, a 

contagem do prazo para a interposição deste Recurso de Reconsideração iniciou-se no 

dia seguinte, 27.07.2020, sexta-feira, primeiro dia útil subsequente ao recebimento dos 

autos pelo Ministério Público de Contas, com previsão de encerramento no dia 

14.09.2020, segunda-feira (art. 67, parágrafo único10, LC 621/2012).  

Perfaz-se, portanto, tempestivo o presente recurso. 

                                                             
8  Art. 9º Ao Plenário, órgão máximo de deliberação, dirigido pelo Presidente do Tribunal e composto por sete Conselheiros, 

compete: 
XIII – deliberar sobre os recursos de reconsideração e os pedidos de reexame interpostos em processos do Tribunal; 

9  Art. 62. [...]  
Parágrafo único. A comunicação dos atos e decisões ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em qualquer caso, será 
feita pessoalmente mediante a entrega dos autos com vista, sob pena de nulidade. 

10  Art. 67. Para efeito do disposto nesta Lei Complementar, os prazos serão contínuos, não se interrompendo nem se suspendendo 
nos finais de semana e feriados, e serão computados excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento, salvo 
disposição legal em contrário.  

Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente, se o início ou o término coincidir com final 
de semana, feriado ou dia em que o Tribunal não esteja em funcionamento ou que tenha encerrado o expediente antes da hora 
normal. 



 

 

Em idêntica senda, revela-se, estreme de dúvidas, a legitimidade do Parquet de Contas, 

bem assim seu interesse na interposição deste Recurso de Reconsideração, porquanto a 

decisão recorrida se apresentou desconforme ao Parecer Ministerial. 

2 DOS FATOS  

Versam os autos de origem sobre Prestação de Contas Anual do Município de Mimoso 

do Sul, referente ao exercício financeiro 2017, sob responsabilidade do Sr. Ângelo 

Guarçoni Júnior, período em que esteve à frente da gestão municipal. 

Finalizada a instrução processual, a Primeira Câmara, por meio do Parecer Prévio 

00024/2020-1 (Processo TC 03277/2018-8), nos exatos termos preconizados pelo Voto 

do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, deliberou pela APROVAÇÃO das 

contas apresentadas.  

Na oportunidade, conquanto se tenha reconhecido a irregularidade, ela restou 

completamente desprezada, sendo, portanto, na visão do colegiado de 

Conselheiros, ausente a ausência de erro grosseiro ou dolo por parte do gestor 

responsável. Confira a fundamentação e a conclusão encampada pelo colegiado da 

Segunda Câmara desta Corte: 

Parecer Prévio 00024/2020-1 (Processo TC 03277/2018-8) – PRIMEIRA 
CÂMARA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR 
–PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL –
EXERCÍCIO DE 2017 –PARECER PREVIO –
APROVAÇÃO –ARQUIVAMENTO 

 

[...] 

II.FUNDAMENTAÇÃO 

Examinado os autos, verifico que o mesmo encontra devidamente instruído, 
portanto apto à apreciação do mérito, eis que observando todos os trâmites 
legais e regimentais. Passo a analisar os indicativos de irregularidade da 
Instrução Técnica Conclusiva 709/2019-2, confrontando com os argumentos 
apresentados em fase de defesa oral e a Manifestação Técnica 05631/2019-3. 

INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

[...] 

2.2 Ausência de pagamento dos parcelamentos previdenciários (item 3.5.1 
do RT 273/2018 e 2.6 da ITC 709/2019) 
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Base legal: art. 40 da Constituição da República do Brasil de 1988, art. 1º, inc. II, 
da Lei 9.717/1998. 

De acordo com o RT 273/2018, apurou-se que não houve pagamento do 
parcelamento junto ao Regime Próprio de Previdência, cujo total parcelado era de 
R$ 10.120.726,87. 

Na fase de sustentação oral o gestor apresentou os seguintes argumentos para 
este indicativo de irregularidade, além daqueles apontados na transcrição das 
notas taquigráficas: 

No que diz respeito ao segundo apontamento mantido pela ITC consistente 
na ausência de pagamento dos parcelamentos previdenciários, a equipe 
técnica aponta que não obstante a dívida do Município junto ao Regime 
Próprio de Previdência Social, não aconteceu qualquer amortização no 
exercício de 2017. 
De acordo com o que o Manifestante explicitou em seus esclarecimentos, a 
dívida junto ao RPPS refletia um parcelamento e reparcelamento realizado 
no último mês da gestão anterior, em dezembro de 2016. 
Esclareceu também que a sua gestão iniciou com um volume de restos 
a pagar sem disponibilidade financeira na ordem de R$ 1.890.227,74 (um 
milhão, oitocentos e noventa mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e 
quatro centavos), que envolvia, entre outros credores, valores relativos à 
folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. 
Associado a esse panorama, houve uma queda de receitas, especialmente 
receitas de recursos próprios, na ordem de R$ 1.865.994,46 (um milhão, 
oitocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e 
quarenta e seis centavos), do exercício de 2016 para 2017. 
A situação financeira do Município se agravou de forma dramática no que 
diz respeito à necessidade de realização de aportes financeiros pelo 
Município ao Instituto de Previdência, havendo um aumento da 
necessidade de aportes, conforme documentos em anexo (doc. 01): em 
2016 o total de repasses totalizou R$ 1.678.409,93 (um milhão, seiscentos e 
setenta e oito mil, quatrocentos e nove reais e noventa e três centavos); em 
2017 chegou a R$ 3.839.851,08 (três milhões, oitocentos e trinta e nove mil, 
oitocentos e cinquenta e um reais e oito centavos); em 2018 alcançou R$ 
4.738.478,65 (quatro milhões, setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e 
setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). 
Os pagamentos de precatórios e RPVs também impuseram restrições ao 
caixa municipal, conforme documentos em anexo (doc. 02). De forma a 
buscar recursos para saneamento e minimização do impacto da questão 
previdenciária, o Município vem buscando alternativas, como o 
reparcelamento dos débitos, a destinação de receita de leilões para o 
Instituto de Previdência, como demonstram os documentos em anexo (doc. 
03). 
Como comprovam os documentos ora juntados, o Município não deixou 
simplesmente de pagar os parcelamentos, tendo realizado o 
reparcelamento dos débitos junto ao Instituto de Previdência.  

A defesa argumentou que houve o reparcelamento dos débitos através de 
autorização legislativa (Lei Municipal 2.388/2017), apresentando cópias dos 
Acordos de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, cujo total 
ultrapassou a quantia de 26 milhões de reais. 

A área técnica informou na Manifestação Técnica 5631/2019, que ao acessar as 
contas da Prefeitura de Mimoso do Sul referentes ao exercício de 2018 constatou 
que houve o reparcelamento dos débitos previdenciários de acordo com a 
legislação informada e as justificativas do gestor. Vejamos: 



 

 

Para verificar se as informações prestadas pelo gestor estão compatíveis 
com os dados contábeis, acessamos as contas do exercício financeiro de 
2018, relativas à UG Prefeitura, e visualizamos a seguinte situação: 

 
Do demonstrativo da Dívida Fundada do exercício financeiro de 2018 temos 
que, de fato, houve um reparcelamento dos débitos previdenciários, 
coadunando-se com a legislação informada e com as justificativas do 
gestor. Também restou evidenciado que já ocorreram amortizações no 
período especificado. 
Assim, assiste razão ao defendente quanto ao fato de que o município de 
Mimoso do Sul repactuou sua dívida previdenciária, sanando, assim, a 
inconsistência apontada no item 3.5.1 do RT 273/2018 (item 2.6 da ITC 
709/2019). 

O Ministério Público de Contas discorda do entendimento exarado pela área 
técnica neste item. Vejamos: 

Entretanto, desse modo, ao contrário do afirmado pelo defendente, 
posteriores novos parcelamentos da dívida não sanam a irregularidade; ao 
contrário, a confirmam, mormente considerando que o valor atualizado do 
novo débito, objeto deste novo parcelamento, já atinge a cifra de R$ 26 
milhões de reais, em contraste ao anterior parcelamento no valor de R$ 
10.120.726,87. 
Ademais, este e. Tribunal de Contas já se manifestou em processos 
anteriores pela IRREGULARIDADE das contas quando presente a 
irregularidade em comento.  

Para corroborar seu entendimento o MPC transcreve parte dos Acórdãos TC 
270/2019 e TC 470/2019. 

Ao final o MPC manifesta-se da seguinte forma: 

Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas pelo JULGAMENTO 
IRREGULAR das contas do Sr. Ângelo Guarçoni Júnior, exercício 2017, em 
virtude da Ausência de pagamento dos parcelamentos previdenciários (item 
3.5.1, do RT 273/2018, 2.6 da ITC 709/2019 e 2.2 da MT 5631/2019). 

Analisando a defesa apresentada, percebo não haver intenção dos gestores em 
afetar negativamente o sistema contributivo, pelo contrário, o gestor demonstra, 
através de documentos, que tem se esperado ao máximo para repor o equilíbrio 
orçamentário do Município.  

O defende alegou que foram herdadas da gestão anterior dívidas na ordem de R$ 
1.890.227,74 (um milhão, oitocentos e noventa mil, duzentos e vinte e sete reais e 
setenta e quatro centavos), sem disponibilidade financeira e que nesse sentido, 
buscou-se melhorar a situação por meio de parcelamentos e destinação da receita 
de leilões para o instituto de previdência. Por fim, tratou de concluir que não houve 
prejuízo aos cofres públicos. 

Nesse sentido, entendo pertinente realçar as inovações trazidas em abril de 2018, 
pela Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), regulamentada 



 

 

pelo Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, em que foram inseridas fortes 
alterações introduzidas pela Lei 13.655, de 25 de abril de 2018, dentre elas a 
inclusão do art. 28, a saber: Art. 28. O agente público responderá pessoalmente 
por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. 

Como se vê, o dispositivo passou a condicionar a responsabilização do agente 
público à prática de ato doloso ou de ato contaminado por erro grosseiro, 
restringindo, com isso, as hipóteses de responsabilização de agentes públicos por 
atuação culposa. Muito embora o projeto de lei tenha tentado explicitar o 
significado da expressão “erro grosseiro”, sugerindo sua definição no §1º do 
art.28, tal dispositivo foi vetado, restando ao aplicador do Direito a tarefa de 
interpretar este conceito que carrega o conteúdo jurídico indeterminado. É 
imperioso reconhecer que erro grosseiro é o contrário de erro escusável, sendo, 
portanto, injustificável por ofender conhecimentos ou deveres elementares e, 
mesmo que a lei não tenha dito, advém de uma ação culposa que pode ser 
decorrente de uma atitude imprudente, negligente ou imperita, e não de um mero 
equívoco justificável. Nesse sentido, é a lição dos professores Floriano de 
Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas: 

[...] O “erro grosseiro”, por sua vez, terá lugar quando o agente público 
incorrer em negligência, imprudência ou imperícia irrecusáveis no exercício 
de seu mister (por exemplo, quando expedir um ato administrativo de 
cassação de uma licença, com base numa legislação revogada). Não se 
trata de violar a probidade, por divergência de interpretações com o seu 
controlador, mas de atuar com menoscabo e com desídia para com a 
função pública. 

Esta noção de erro grosseiro está intimamente ligada ao de culpa grave e, sendo 
assim, revela que a inovação legislativa está em plena harmonia com o 
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao avaliar o 
elemento subjetivo do ato culposo de improbidade administrativa, tratado no art. 
10, da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa), 
firmou o mesmo pensamento:  

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.615.025 -PE (2016/0189390-1) 
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA AGRAVANTE: HAMILTON 
JEFFERSON CORREIA DE ALENCAR BARROS 
ADVOGADOS: LEUCIO DE LEMOS FILHO -PE005807 CHRISTIANA 
LEMOS TURZA FERREIRA E OUTRO(S) -PE025183 AGRAVADO: 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO EMENTA 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA POR PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
ARTS. 458, I E II, 459 E 515, CAPUT, § 1º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUPOSTA AFRONTA AO 
ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA 
FÁTICA. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ. [...] 4. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera indispensável, 
para a caracterizaçãode improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, 
para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 
8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do art. 10. 
Precedente: EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Seção, DJe 27/09/2010 (julgado em 8/2/2018) 
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.286.783 -RS (2011/0241410-6) 
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA AGRAVANTE: M.L.GOMES 
ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS ADVOGADO: SALO DE 
CARVALHO E OUTRO(S) -RS034749 AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL INTERES.: ELMA MARIA 



 

 

ANDRADA LOPES ADVOGADO: EDUARDO HEITOR PORTO E 
OUTRO(S) -RS045729 INTERES.: JOÃO ANTÔNIO BELIZÁRIO LEME E 
OUTROS EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A OFICIAIS DE 
JUSTIÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ELEMENTO SUBJETIVO. 
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE DAS 
PENAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. 1. As instâncias ordinárias foram 
claras em especificar a existência de todos os elementos necessários à 
condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, inclusive no 
que diz respeito ao elemento anímico vetor da conduta perpetrada pelos 
agentes condenados. 2. A jurisprudência do STJ considera indispensável, 
para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja 
dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 
8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (EREsp 
479.812/SP,Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 
25.8.2010, DJe 27.9.2010), circunstância que restou devidamente 
comprovada nos autos. (julgado em 27/2/2018) 
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 409.591 -PB 
(2013/0342513-0) RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES 
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ 
WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS: WALTER DE AGRA 
JUNIOR E OUTRO(S) -PB008682 ARTHUR MONTEIRO LINS FIALHO -
PB013264 AGRAVADO: ALMIR CLÁUDIO DE FARIAS AGRAVADO: 
SÍLVIA KÁTIA JERÔNIMO AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS TORRES 
DE MEDEIROS AGRAVADO: ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS 
ADVOGADO: JOÃO PINTO BARBOSA NETO -PB008916 AGRAVADO: 
VERTEX CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 
AGRAVADO: FABRICIO RAMALHO CAVALCANTI ADVOGADO: CLÁUDIO 
BASÍLIO DE LIMA E OUTRO(S) -PB009313 AGRAVADO: ARCO-ÍRIS 
CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO MARCELINO 
PEREIRA ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS -
SE000000M INTERES.: UNIÃO EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI 8.429/92. 
IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ACÓRDÃO 
QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU 
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ÍMPROBO E DO 
ELEMENTO SUBJETIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO 
CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental aviado contra decisão 
monocrática que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum 
publicado na vigência do CPC/73. II. No acórdão objeto do Recurso 
Especial, o Tribunal de origem manteve sentença que, por sua vez, julgara 
improcedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo agravante, na 
qual postula, com fundamento nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, a 
condenação dos ora agravados pela prática de atos de improbidade 
administrativa, consubstanciados em irregularidades em procedimentos 
licitatórios, realizados pelo Município de Assunção/PB, para execução de 
obras custeadas com verbas oriundas de convênio firmado com o Ministério 
das Cidades. 
III. Em se tratando de improbidade administrativa, é firme a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a improbidade é 
ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do 
agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, 
para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja 
dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 



 

 

8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (STJ, AIA 
30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, 
Documento: 61172580 -EMENTA / ACORDÃO -Site certificado -DJe: 
16/11/2017 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça DJe de 28/09/2011). 
Em igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/CE, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014; REsp 1.273.583/SP, 
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 
02/09/2014; AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2014. (julgado em 7/11/2017) 

Na mesma linha do entendimento do STJ a respeito da culpa grave, vale também 
registrar o que preleciona Fábio Medina Osório sobre o elemento subjetivo do ato 
culposo de improbidade administrativa. Vejamos: 

[...] culpa grave resulta da alta violação dos deveres objetivos de cuidado. 
Não tratamos, com efeito, de uma falta de observância qualquer dos 
deveres de uma boa administração, mas de enganos grosseiros, da culpa 
manifesta e graduada em degraus mais elevados, à luz da racionalidade 
que se espera dos agentes públicos e de padrões objetivos de cuidados.  

Nota-se, então, que o art. 28 da LINDB está em consonância com entendimento 
doutrinário e jurisprudencial pátrios. Assim, nos feitos submetidos a esta Corte, se 
identificada uma situação de dolo comprovado ou erro grosseiro ou, ainda, culpa 
grave, –requisitos exigidos pela LINDB que sinalizam a alta reprovabilidade e 
censurabilidade do ato praticado –autorizada estará a manutenção de sanções, 
uma vez que nestes casos, ausentes os elementos excludentes da culpabilidade e 
da ilicitude da conduta analisada, como a boa-fé expressada pela interpretação 
equivocada, embora plausível, dos fatos tidos por irregular. Na linha de intelecção 
da LINDB, passo a análise da defesa, quando da apreciação das irregularidades 
individualmente tratadas nos tópicos a seguir: 

Nestas circunstâncias, ressalto os termos da Lei 13.665/2018, Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), sancionada no dia 25 de abril passado, 
que alterou a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, na qual foram introduzidos 
dez novos artigos, trazendo inovações importantes aos que detêm poder de 
decisão, com avaliação motivada com base no mundo real e não em abstrações 
jurídicas. Na hipótese vertente, me reporto especialmente ao artigo 22, com o qual 
o legislador quer evitar, com razão, que ao gestor sejam impostas ações de 
cumprimento inviável ou impossível. Portanto, a partir desta alteração legislativa o 
julgador em sua decisão deverá inteirar-se da situação do gestor e terem conta a 
realidade, não bastando a alegação genérica que a ele cabe dar efetividade a 
políticas públicas, in verbis:  

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão 
considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as 
exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos 
administrados.  
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, 
ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as 
circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a 
ação do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)  
§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade 
da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração 
pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do 
agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria 
das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. 
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) Na linha de raciocínio apontada, 
reconheço os obstáculos e as dificuldades vivenciadas pelo gestor, em 
razão das exigências das políticas públicas habitualmente enfrentadas, 



 

 

agravada pela situação política e dos fenômenos naturais, que limitaram 
e/ou condicionaram a ação do agente em questão, circunstâncias 
atenuantes que devem ser ponderadas nesta decisão, nos termos do art. 22 
da citada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Neste 
sentido, todos esses fatores me levam a decidir, neste caso concreto, que a 
não limitação de empenho e o consequente déficit orçamentário e 
financeiro, não pode ser analisado de forma isolada e desconsiderada as 
excludentes de culpabilidade evidenciadas nos autos. Portanto, ante as 
excludentes de culpabilidade evidenciadas, entendo que as irregularidades 
ora analisadas não se enquadram no conceito de erro grosseiro exposto no 
item II.4 deste voto, razão pela qual mantenho os indicativos de 
irregularidade, mas os considero passíveis de ressalva. Ressalta-se, porém, 
que as irregularidades deverão ser analisadas de forma conjunta. 

É a partir da constatação da complexidade administrativa do setor público que, 
para se determinar a responsabilidade do gestor, deverá ser observada a sua 
atuação na condução da coisa pública, que nada mais é do que verificar a boa-fé 
ou não na prática de seu ato. 

Nessa linha, no caso concreto, não restou demonstrado erro grosseiro ou descaso 
dos gestores, pois consta nos autos que tentaram sanar as pendências 
previdenciárias porem em razão da alta materialidade do valor deixada pela 
gestão anterior não conseguiram mesmo após as tentativas de parcelamentos. 

Portanto, diante do caso concreto, entendo cabível a utilização dos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade para a decisão do meu voto, conforme passo 
a fundamentar. 

Proporcionalidade e razoabilidade não são temas novos, muito pelo contrário, já 
eram abordados pela filosofia na antiguidade. Aristóteles, ao tratar do sentido de 
equidade e suas respectivas relações com a justiça, definiu que o justo é uma 
espécie de termo proporcional: 

Eis aí, pois, o que é o justo: o proporcional; e o injusto é o que viola a 
proporção. Desse modo, um dos termos torna-se grande demais e o outro 
demasiado pequeno, como realmente acontece na prática; porque o homem 
que age injustamente tem excesso e o que é injustamente tratado tem 
demasiado pouco do que é bom. [g.n.] 
(Ética a Nicômaco; Poética / Aristóteles; seleção de textos de José Américo 
Motta Pessanha. 4. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991, p. 103) 

O Direito Constitucional contemporâneo debruçou-se sobre o mesmo assunto que, 
para o doutrinador Uadi Lammêgo Bulos, tem estatura constitucional e é um dos 
cernes do devido processo legal, princípio cuja inteireza abarca diversos 
quadrantes da ordem jurídica como o direito à liberdade e à propriedade: 

O princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou proibição de excesso é o 
vetor por meio do qual o intérprete busca a adequação, a racionalidade, a 
idoneidade, a logicidade, o bom senso, a prudência e a moderação no ato 
de compreender os textos normativos, eliminando o arbítrio e o abuso de 
poder. 
Os americanos o qualificativo razoabilidade; os alemães, proporcionalidade; 
os europeus, proibição de excesso. Todos esses termos são apropriados, 
pois computam ideia de prudência, sensatez, bom sendo, equilíbrio. Isso é o 
que interessa. 
(Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 691.) 

A ordem jurídica instaurada pela Constituição Federal de 1988, consagrou 
princípios explícitos e implícitos derivados do devido processo legal de que trata o 
art. 5º, LIV da CF, entre os quais se encontram os princípios implícitos da 
razoabilidade e da proporcionalidade:  



 

 

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 

CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
LIV -ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal; [g.n.] 

Alinhada ao ordenamento pátrio, a Constituição do Estado do Espírito Santo 
também cuidou de direcionar a atuação dos órgãos da Administração pública 
segundo os mesmos princípios, fazendo-o, contudo, de maneira expressa:  

Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos 
Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, 
interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação [...]: 

Fábio Medina Osório afasta qualquer margem de dúvida a respeito da 
aplicabilidade de tais princípios às diferentes searas de atuação administrativa, 
quando afirma que “um princípio ou postulado intimamente conectado ao devido 
processo legal substancial é o da razoabilidade das leis, dos atos jurisdicionais e 
dos administrativos, que preside, por certo, toda a atividade estatal sancionadora”. 
Para Medina, deve-se exigir um devido processo legal proporcional e razoável, 
pois são princípios complementares e indissociáveis. E mais: 

A razoabilidade é princípio que decorre da adoção do devido processo legal 
na ordem constitucional, eis que, com efeito, ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, IIV). [...] 
Privação de liberdade há de ser interpretada, aqui, do modo mais 
amplo possível. Não se trata de pena privativa de liberdade. Uma restrição 
a direitos políticos não é pena restritiva de liberdade, mas priva o agente do 
gozo de uma liberdade política, v.g., candidatar-se a cargos públicos, ou a 
cargos eletivos, ou usufruir do direito-dever de voto. Uma sanção que proíbe 
alguém de contratar com a Administração Pública, ou dela receber 
benefícios fiscais ou creditícios, subvenções por determinado período, 
atinge sua liberdade de contratar e de participar da vida negocial (g.n.). 
(Direito Administrativo Sancionador. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 181) 

Nesse mesmo sentido, a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999 tratou de ditar as 
diretrizes principiológicas a serem obedecidas pela Administração Pública, 
inclusive quando sua atuação se der no âmbito administrativo processual: 

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência. 
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, 
entre outros, os critérios de: 
I - atuação conforme a lei e o Direito; 
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial 
de poderes ou competências, salvo autorização em lei; 
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção 
pessoal de agentes ou autoridades; 
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de 
sigilo previstas na Constituição; 



 

 

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 
necessárias ao atendimento do interesse público; 
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem 
a decisão; 
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos 
dos administrados; 
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de 
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados; 
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações 
finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de 
que possam resultar sanções e nas situações de litígio; 
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as 
previstas em lei; 
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da 
atuação dos interessados; 
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o 
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de 
nova interpretação. [g.n.] 

Como se percebe, a privação da liberdade deve ser interpretada de forma ampla, 
merecendo, então, a mesma intensidade a privação de bens, na medida em que 
um processo administrativo que visa aplicar multa ou impor ressarcimento pode 
atingir os bens do indivíduo. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral Garcia decodificam outra 
questão relevante para os direitos e garantias constitucionais. Eles asseveram que 
ao não estabelecer seguro critério e devida apuração de 
proporcionalidade/razoabilidade, arrisca-se tolher outro legítimo direito, o de 
exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, que é a básica garantia individual 
expressamente assentada no inciso XIII, do art. 5º da Constituição Federal. Por 
isso: 

É dever do aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado Administração) 
verificar a natureza da conduta praticada e o seu grau de reprovabilidade à 
luz dos princípios que informam a atuação daqueles que se relacionam com 
a Administração Pública ou que manejam recursos públicos. 
(A Principiologia no Direito Administrativo Sancionador. Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico disponível em 
www.direitodoestado.com.br. Nº 28, novembro, dezembro, janeiro/2012. p. 
7,9) 

O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de Contas publicado pela 
ATRICON –Associação e Membros de Tribunais de Contas do Brasil e pelo 
Instituto Rui Barbosa define o princípio da proporcionalidade da seguinte forma: 

“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito Administrativo a sua 
primeira aparição na Ciência Jurídica. Ainda na primeira metade do 
século passado, os administrativistas perceberam que a defesa da boa 
ordem da coisa pública, em especial quando se tratasse do exercício do 
Poder de Polícia, exigia uma intervenção estatal reguladora que não 
desbordasse da lógica da proporcionalidade. Lembrando uma velha figura 
de retórica cunhada por Fritz Fleiner, dizia-se que a Administração Pública 
não poderia utilizar um canhão para abater um pequeno alvo. De lá 
para cá, o tema proporcionalidade sofre grande evolução, tendo a doutrina e 
a jurisprudência, ainda em tempos recentes, cunhado alguns parâmetros 
para que, no caso concreto, fosse possível avaliar a eventual 
desproporcionalidade de certos atos administrativos.  



 

 

O art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado) estabelece que na fiscalização e no julgamento de 
contas que lhe competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a 
economicidade, a eficiência, a eficácia, a efetividade, a razoabilidade e a 
proporcionalidade dos atos de gestão, das despesas deles decorrentes, bem 
como da aplicação de subvenção e da renúncia de receitas. 

A meu ver, esta é a interpretação correta para o caso concreto, pois somente uma 
análise ponderada do conjunto das informações acima analisadas, permitirá que 
este Tribunal decida de forma proporcional, razoável e justa. 

Por fim, nesse caso concreto, ante a ausência de erro grosseiro ou dolo por 
parte do agente responsável, acompanhando o entendimento técnico e 
levando em consideração a vasta documentação apresentada pelo gestor 
comprovando sua boa-fé em acertar as contas municipais VOTO por relevar 
a irregularidade em comento. 

III.PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Ante o exposto, acompanho o entendimento da área técnica exarado na 
Manifestação Técnica 5631/2019-3 e VOTO no sentido que o Colegiado aprove a 
seguinte minuta que submeto à apreciação. 

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto 

Conselheiro Relator 

1. PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Primeira 
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, por: 

1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Mimoso do 
Sul APROVAÇÃO da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Mimoso do 
Sul, sob responsabilidade do Sr. Ângelo Guarçoni Junior, relativas ao exercício de 
2017, nos termos do art. 132, inciso I, da Resolução TC 261/2013 e art. 80, I da 
Lei Complementar nº 621/2012. 

1.2. Dar ciência à parte e ao MPC, na forma regimental; 

1.3. Arquivar os autos, após trâmites legais. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 03/07/2020 –10ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara. 

4. Especificação do quórum: 

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente/relator), Rodrigo 
Coelho do Carmo e Sebastião Carlos Ranna de Macedo.  

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente 

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Fui presente: 

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador de Contas em substituição ao procurador-geral 

 



 

 

Por fim, os autos foram remetidos a este Órgão Ministerial para ciência do Parecer 

Prévio 00024/2020-1 (Processo TC 03277/2018-8) 

Data venia o entendimento outrora proferido, cumpre a este Órgão Ministerial robustecer 

os elementos de convicção com o fito de subsidiar novo Acórdão desta Corte, agora no 

sentido do julgamento IRREGULAR as contas apresentadas pelo senhor Ângelo 

Guarçoni Júnior, mormente considerando a inequívoca gravidade da irregularidade 

cabalmente reconhecida11 por esta Corte de Contas, bem como sua 

responsabilização. 

3 FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Na visão do jurista Harrisson Leite, “o constituinte criou o Tribunal de Contas como órgão 

auxiliar na fiscalização, dada sua expertise em temas referentes ao controle contábil, 

operacional, financeiro, orçamentário e patrimonial, para além de outras análises 

igualmente orientadoras do Parlamento, envolvendo a legalidade, legitimidade, e a 

economicidade dos gastos, os estudos sobre as renúncias de receitas e o controle das 

subvenções”12. 

Nessa trilha, convém enfatizar que compete às Cortes de Contas, na condição de órgão 

auxiliar ao Poder Legislativo no exercício do controle externo (caput do art. 71 da 

CF/8813), concretizar uma apreciação estritamente técnica das contas públicas 

prestadas pelos Chefes de Poder Executivo (tanto contas de governo quanto de 

gestão ou, ainda, atinentes à função de ordenador de despesas14), subsidiando, 

assim, com rigor científico, a avaliação política a ser realizada oportunamente pelos 

Parlamentos15. A propósito, revela-se altamente ilustrativo transcrever os clarividentes 

                                                             
11  2.2 Ausência de pagamento dos parcelamentos previdenciários (item 3.5.1 do RT 273/2018 e 2.6 da ITC 709/2019). 
12  LEITE, Harrison. Manual de Direito Financeiro. 6ª Ed. 2017. p. 533. 
13  Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 

compete: 
14 Supremo Tribunal Federal (STF). Recursos Extraordinários RE 848.826 -DF e 729.744. Disponível em: 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(729744.NUME.%20E%20RE.SCLA.)&base=baseAcordaos&orige
mBusca=MeritoRG. Acesso em 21 jan. 2020. 

15  De acordo com Min. Gilmar Mendes, relator do RE 729.744, julgado no dia 10 de agosto de 2016, “Entendo, portanto, que a 

competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos eleitos pelo povo é do Poder Legislativo (nos termos do art. 71, 
inciso I, da Constituição Federal), que é órgão constituído por representantes democraticamente eleitos para averiguar, além da 
sua adequação orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população ali representada”. 

https://e-tcees.tce.es.gov.br/VisualizadorDocumento?idDocumento=2762169
https://e-tcees.tce.es.gov.br/VisualizadorDocumento?idDocumento=2762169
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(729744.NUME.%20E%20RE.SCLA.)&base=baseAcordaos&origemBusca=MeritoRG
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(729744.NUME.%20E%20RE.SCLA.)&base=baseAcordaos&origemBusca=MeritoRG


 

 

trechos dos acórdãos emitidos nos Recursos Extraordinários RE 729.744-MG e RE 

848.826-DF. Confira-os: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 729.744 MINAS GERAIS16 

Ementa: Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da 

controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das 

contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de 

Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder 

Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo 

municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. 

Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. 

Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de 

responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso 

extraordinário não provido. 

[...] 

A Procuradoria-Geral da República juntou manifestação pelo não 
provimento do recurso (eDOC 2, p. 311-328). Em seu parecer, aduz que o 
legislador constituinte conferiu ao Poder Legislativo a atribuição exclusiva 
para julgamento das contas dos chefes do Poder Executivo, com auxílio 
técnico dos tribunais de contas. 

[...] 

Essa previsão dispõe que, na análise das contas do Chefe do Poder 
Executivo, os Tribunais de Contas emitem parecer prévio, 
consubstanciado em pronunciamento técnico, sem conteúdo 
deliberativo, com o fim de subsidiar as atribuições fiscalizadoras do 
Poder Legislativo, que não está obrigado a se vincular à manifestação 

opinativa daquele órgão auxiliar. Tal entendimento teria ainda o condão de 
transformar a natureza precária do parecer, passível de aprovação ou 
rejeição, em decisão definitiva. 

[...] 

Assim, conclui-se que compete exclusivamente à Câmara de Vereadores o 
julgamento das contas anuais do prefeito, subsidiado pelo parecer 
técnico previamente elaborado pelo Tribunal de Contas. 

[...] 

Em segundo lugar, e atrelado a essa presunção constitucional, há 

sólidos fundamentos metanormativos que chancelam esse entendimento. 
É que a ratio essendi que presidiu a fixação desse modelo 
institucional consiste na proeminência, em assuntos relacionados ao 
julgamento das contas, do componente técnico ao político. 

                                                             
16  Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13413353. Acesso em 21 jan. 2020. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13413353


 

 

O julgamento das contas de gestão envolve, como é sabido, a análise 
acerca da escorreita execução de despesas e contratos administrativos, 
das ordens de empenho, da observância às diretrizes contábeis, dentre 
outros aspectos. Cuida-se, à evidencia, de temas que reclamam, a 
fortiori, conhecimentos técnicos e altamente especializados. Daí a 
presunção de legitimidade e de legalidade dispensada pela Carta 
Magna ao parecer emanado pelo Tribunal de Contas.  

[...] 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) - O fato 
de reconhecermos a competência do Tribunal de Contas, que me parece a 
solução constitucionalmente adequada, não nos imuniza de uma discussão 
que eu acho que é importante fazer, de lege ferenda, sobre a própria 
composição dos Tribunais de Contas e fazer com que, no futuro, ela seja 
predominantemente técnica, porque a verdade é que, embora, seja um 
órgão técnico, no geral dos estados, a composição é predominantemente 
política. E aí, evidentemente, não é bom substituir o juízo político da 
câmara por um juízo político do Tribunal de Contas. Portanto, eu acho 

que, de lege ferenda, nós deveríamos pensar numa composição mais 
técnica e menos política do Tribunal de Contas. (grifou-se) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 848.826 DISTRITO FEDERAL17 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DAS CONTAS DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO COMO ORDENADOR DE DESPESAS. 
COMPETÊNCIA: PODER LEGISLATIVO OU TRIBUNAL DE CONTAS. 
REPERCUSSÃO GERAL. 1. Inadmissão do recurso no que diz respeito às 
alegações de violação ao direito de petição, inafastabilidade do controle 
judicial, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e 
fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV, 
e 93, IX, da CF/1988). Precedentes: AI 791.292 QO-RG e ARE 748.371 
RG, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Constitui questão constitucional com 
repercussão geral a definição do órgão competente – Poder Legislativo ou 
Tribunal de Contas – para julgar as contas de Chefe do Poder Executivo 
que age na qualidade de ordenador de despesas, à luz dos arts. 31, § 2º; 
71, I; e 75, todos da Constituição. 3. Repercussão geral reconhecida. 

[...] 

No extraordinário, protocolado com base na alínea “a” do permissivo 
constitucional, o recorrente argui violação aos artigos 5º, incisos XXXIV, 
alínea “a”, XXXV, LIV, LV, 31, § 2º, 71, inciso I, 75 e 93, inciso IX, da Carta 
da República. Aponta, inicialmente, a ausência de entrega aperfeiçoada da 
prestação jurisdicional. No mérito, sustenta que, segundo julgados do 
Supremo e do Superior Eleitoral, a competência para apreciar as contas do 
Chefe do Poder Executivo municipal é da Câmara Municipal, a quem cabe 
o controle externo da legalidade e da regularidade da atividade financeira 

                                                             
17  Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9308523 Acesso em 21 jan. 2020. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9308523


 

 

do Município, com o auxílio meramente técnico-jurídico do Tribunal de 
Contas. (grifou-se) 

Tal lógica se ampara no fato de que no Poder Legislativo se encontram os representantes 

da sociedade – com legitimidade e competência advindas da vontade popular expressa 

por meio de um processo eleitoral – os quais, portando essa magna condição, participam 

ativamente do processo de aprovação do orçamento anual e sua subsequente execução, 

bem como do planejamento plurianual. Ipso facto, detêm competência para uma 

avaliação política das contas públicas18.  

Para o exercício desse juízo de valor político, imprescindível, portanto, a base jurídico-

científica dos apontamentos técnicos das Cortes de Contas.  

Deveras, o exercício da competência de julgamento das contas (pelo Legislativo – 

representantes eleitos diretamente pela sociedade) não seria minimamente efetivo caso 

não estivesse previamente provido pelos apontamentos técnicos dos Tribunais de Contas, 

dada sua perícia junto ao controle externo. 

À título exemplificativo, num caso hipotético citado por Harrison Leite, “pode o Executivo 

ter gasto menos de 25% do total determinado na educação, o que teria suas contas 

rejeitadas pelo Tribunal de Contas, mas mesmo assim ter suas contas aprovadas no 

Legislativo, sob o argumento de que os supostos 22% gastos o foram com propriedade e 

moralidade, a ponto de ter-se notado verdadeiro avanço na educação, muito embora não 

tenha sido cumprido o mínimo constitucional”19. 

Ocorre que, na prática – para além do processo sub examine – visualiza-se uma dupla 

atuação política na avaliação das contas públicas dos Chefes do Poder Executivo. A 

primeira, conforme exposto, decorre da atuação das Cortes de Contas que exorbitam sua 

missão constitucional, o que, por óbvio, inquina o munus constitucional de avaliação 

técnica das contas públicas dos Chefes do Poder Executivo – em nítida usurpação às 

competências do Legislativo –, e a segunda, do Poder Legislativo – ao analisar contas já 

apreciadas sob o enfoque político inapropriado das Cortes de Contas, tornando 

                                                             
18  A propósito, rememora-se que à luz da Constituição, a par de suas funções atípicas de (i) administração e (ii) julgamento, são 

funções típicas do Poder Legislativo, logicamente, (iii) legislar e também a (iv) fiscalização por meio dos controles político-
administrativo (art. 58, § 3º) e financeiro-orçamentário (arts. 70 a 75) da administração pública. 

19  LEITE, Harrison. Manual de Direito Financeiro. 6ª Ed. 2017. p. 528. 



 

 

praticamente inócua a competência constitucional delegada aos Tribunais de Contas na 

fiscalização técnica de recursos públicos. 

No caso em tela, constata-se a atecnia empreendida pela decisão colegiada (Parecer 

Prévio 00024/2020-1) no fim do ciclo de apreciação das contas ao promover, 

efetivamente, a reversão no sentido da seguinte irregularidade, bem como a possibilidade 

de responsabilização do Prefeito: 

 2.2 Ausência de pagamento dos parcelamentos previdenciários (item 3.5.1 
do RT 273/2018 e 2.6 da ITC 709/2019). 

Em suma, todo o conjunto de elementos, dados e informações enviados a este Tribunal 

de Contas com supedâneo nas exigências contidas na Instrução Normativa nº 43/201720 

– pois pontos obrigatórios de exame e avaliação –, e criteriosamente auditados consoante 

as diretrizes e procedimentos para análise técnica e apreciação das prestações de contas 

anuais enunciadas pela Resolução TC nº 297/201621 e que, por considerados graves, 

mereceram a nota de rejeição das contas apresentadas, restou, ao final, menosprezada 

pela sumária “aprovação”, completamente à margem da técnica jurídica disciplinada por 

este próprio Tribunal de Contas. Confira: 

Manifestação da Área Técnica (Instrução Técnica Conclusiva 
00709/2019-2) 

[...] 

3.CONCLUSÃOE PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual de gestão relativa à Unidade Gestora 
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, exercício de 2017, formalizada de acordo com a 
IN TCEES 43/2017, e conforme escopo definido na Resolução TC 297/2016 e alterações 
posteriores. 

Apontados indicativos de irregularidades no RT 273/2018, assegurou-se ao responsável 
indicado o direito ao contraditório e à ampla defesa, observado, portanto, o devido 
processo legal. 

Devidamente citado, o responsável pela gestão da Prestação de Contas sob exame, 
Senhor Angelo Guarçoni Junior, apresentou justificativas com documentação de suporte, 
em resposta ao Termo de Citação 926/2018, ficando mantida, após a análise, a 
irregularidade apontada no RT 273/2018, conforme o seguinte item desta instrução 
técnica, além do descumprimento do prazo de envio da PCA: 

                                                             
20 Disponível em https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/043-2017-Regulamenta-envio-dados-sistema-

elet.TCEES-Atualizada-at%C3%A9-Port.-N-92-2019.pdf-21.1.2020.pdf. Acesso em 23 jan. 2020. 
21 Disponível em https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/Res297-2016-Procedimentos-para-an%C3%A1lise-

t%C3%A9cnica-presta%C3%A7%C3%B5es-de-contas-Altera-Res273-2014-27.9.18.pdf. Acesso em 23 jan. 2020. 
 

https://e-tcees.tce.es.gov.br/VisualizadorDocumento?idDocumento=2762169
https://e-tcees.tce.es.gov.br/VisualizadorDocumento?idDocumento=2762169
https://e-tcees.tce.es.gov.br/VisualizadorDocumento?idDocumento=2762169#idDocumentoAtual=2266992
https://e-tcees.tce.es.gov.br/VisualizadorDocumento?idDocumento=2762169#idDocumentoAtual=2266992
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/043-2017-Regulamenta-envio-dados-sistema-elet.TCEES-Atualizada-at%C3%A9-Port.-N-92-2019.pdf-21.1.2020.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/043-2017-Regulamenta-envio-dados-sistema-elet.TCEES-Atualizada-at%C3%A9-Port.-N-92-2019.pdf-21.1.2020.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/Res297-2016-Procedimentos-para-an%C3%A1lise-t%C3%A9cnica-presta%C3%A7%C3%B5es-de-contas-Altera-Res273-2014-27.9.18.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/Res297-2016-Procedimentos-para-an%C3%A1lise-t%C3%A9cnica-presta%C3%A7%C3%B5es-de-contas-Altera-Res273-2014-27.9.18.pdf


 

 

 2.6 Ausência de pagamento dos parcelamentos previdenciários –Item 3.5.1 do RT 
273/2018 

Diante do exposto e do que consta dos autos, submete-se à consideração superior a 
seguinte proposta de encaminhamento: 

1.Julgar IRREGULAR a prestação de contas anual de gestão do Senhor Angelo 
Guarçoni Junior, no exercício das funções de ordenador de despesas da Prefeitura 
Municipal de Mimoso do Sul, no exercício de 2017, na forma do artigo 84 da Lei 
Complementar Estadual 621/2012, aplicando-lhe, ainda, MULTA individual com base 
nos artigos 87, inciso IV e 135, incisos I e II da Lei Complementar 621/2012, e art. 
389, I do RITCEES; 

2.Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão Plenária TC-13/2018, que 
dispõe sobre a aplicação no âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação de tese 
jurídica de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso 
Extraordinário nº 848.826/DF, emitir parecer prévio pela REJEIÇÃO da prestação de 
contas anual de gestão, exercício de 2017, sob responsabilidade do Senhor Angelo 
Guarçoni Junior, objetivando instrumentalizar o julgamento pela Câmara Municipal de 
Mimoso do Sul, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990. 

Propõe-se ainda: 

DETERMINAR, nos termos da IN TCEES 32/2014, a tomada de medidas administrativas 
a fim de apurar a responsabilidade e o valor dispendido com encargos financeiros, 
objetivando ressarcimento ao erário municipal, tendo em vista tratar-se de despesas 
impróprias. 

 

Manifestação da Ministério Público de Contas (Parecer do Ministério 
Público de Contas 00862/2019-5) 

O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no 
exercício de suas atribuições institucionais, anui aos argumentos fáticos e jurídicos 
delineados na Instrução Técnica Conclusiva 00709/2019-2, cuja proposta de 
encaminhamento encontra-se abaixo transcrita: 

3.CONCLUSÃOE PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual de gestão relativa à Unidade Gestora 
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, exercício de 2017, formalizada de acordo 
com a IN TCEES 43/2017, e conforme escopo definido na Resolução TC 297/2016 
e alterações posteriores. 

Apontados indicativos de irregularidades no RT 273/2018, assegurou-se ao 
responsável indicado o direito ao contraditório e à ampla defesa, observado, 
portanto, o devido processo legal. 

Devidamente citado, o responsável pela gestão da Prestação de Contas sob exame, 
Senhor Angelo Guarçoni Junior, apresentou justificativas com documentação de 
suporte, em resposta ao Termo de Citação 926/2018, ficando mantida, após a 
análise, a irregularidade apontada no RT 273/2018, conforme o seguinte item desta 
instrução técnica, além do descumprimento do prazo de envio da PCA: 

 2.6 Ausência de pagamento dos parcelamentos previdenciários –Item 3.5.1 
do RT 273/2018 

Diante do exposto e do que consta dos autos, submete-se à consideração superior 
a seguinte proposta de encaminhamento: 

1.Julgar IRREGULAR a prestação de contas anual de gestão do Senhor Angelo 
Guarçoni Junior, no exercício das funções de ordenador de despesas da 

https://e-tcees.tce.es.gov.br/VisualizadorDocumento?idDocumento=2762169#idDocumentoAtual=2269247
https://e-tcees.tce.es.gov.br/VisualizadorDocumento?idDocumento=2762169#idDocumentoAtual=2269247


 

 

Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, no exercício de 2017, na forma do artigo 
84 da Lei Complementar Estadual 621/2012, aplicando-lhe, ainda, MULTA 
individual com base nos artigos 87, inciso IV e 135, incisos I e II da Lei 
Complementar 621/2012, e art. 389, I do RITCEES; 

2.Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão Plenária TC-13/2018, que 
dispõe sobre a aplicação no âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação de 
tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 
Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, emitir parecer prévio pela REJEIÇÃO da 
prestação de contas anual de gestão, exercício de 2017, sob responsabilidade 
do Senhor Angelo Guarçoni Junior, objetivando instrumentalizar o julgamento 
pela Câmara Municipal de Mimoso do Sul, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea 
“g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 

Propõe-se ainda: 

DETERMINAR, nos termos da IN TCEES 32/2014, a tomada de medidas 
administrativas a fim de apurar a responsabilidade e o valor dispendido com 
encargos financeiros, objetivando ressarcimento ao erário municipal, tendo em vista 
tratar-se de despesas impróprias. 

 

Manifestação da área técnica após a sustentação oral (Manifestação 
Técnica 05631/2019-3) 

[...] 

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

De todo o exposto nesta Manifestação Técnica, vimos propor os seguintes 
encaminhamentos aos autos: 

 Que seja mantido o indicativo de irregularidade apontado no item 2.1do RT 
273/2018(item2.1da ITC 709/2019e 2.1desta Manifestação Técnica), porém, 
sugere-se a não aplicação da penalidade de multa, nos termos delineados no 
item 2.1desta MT; 

 Que seja afastado indicativo de irregularidade apontado no item 3.5.1do RT 
273/2018(item 2.6da ITC 709/2019e 2.2desta Manifestação Técnica) e; 

 Que sejam julgadas REGULARES as contas do Senhor Ângelo Guarçoni Junior, 
ordenador de despesas do município de Mimoso do Sul, exercício financeiro de 
2017, na forma do art. 161da Resolução TCEES261/2013. 

 

Manifestação do Ministério Público de Contas após a sustentação 
oral (Manifestação do Ministério Público de Contas 00003/2020-1) 

O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no 
exercício de suas atribuições institucionais, manifesta-se ciente da Manifestação 
Técnica 5631/2019, no entanto, divergindo do entendimento da Área Técnica no tocante 
ao afastamento da indicativo de irregularidade analisado no item 2.2 (item 3.5.1, do RT 
273/2018), bem como pela proposta de julgamento REGULAR da Prestação de Contas 
Anual de Ordenador, sob responsabilidade do sr. Angelo Guarçoni Júnior, no exercício 
2017: 

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

De todo o exposto nesta Manifestação Técnica, vimos propor os seguintes 
encaminhamentos aos autos: 

 Que seja mantido o indicativo de irregularidade apontado no item 2.1do RT 
273/2018(item2.1da ITC 709/2019e 2.1desta Manifestação Técnica), porém, 

https://e-tcees.tce.es.gov.br/VisualizadorDocumento?idDocumento=2266992#idDocumentoAtual=2330834
https://e-tcees.tce.es.gov.br/VisualizadorDocumento?idDocumento=2266992#idDocumentoAtual=2330834
https://e-tcees.tce.es.gov.br/VisualizadorDocumento?idDocumento=2266992#idDocumentoAtual=2632835


 

 

sugere-se a não aplicação da penalidade de multa, nos termos delineados 
no item 2.1desta MT; 

 Que seja afastado indicativo de irregularidade apontado no item 3.5.1do RT 
273/2018(item 2.6da ITC 709/2019e 2.2desta Manifestação Técnica)e; 

 Que sejam julgadas REGULARES as contas do Senhor Ângelo Guarçoni 
Junior, ordenador de despesas do município de Mimoso do Sul, exercício 
financeiro de 2017, na forma do art. 161da Resolução TCEES261/2013. 

 

Deliberação da PRIMEIRA CÂMARA – Parecer Prévio 00024/2020-1 

1. PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Primeira 
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, por: 

1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Mimoso do 
Sul APROVAÇÃO da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Mimoso do 
Sul, sob responsabilidade do Sr. Ângelo Guarçoni Junior, relativas ao exercício de 
2017, nos termos do art. 132, inciso I, da Resolução TC 261/2013 e art. 80, I da 
Lei Complementar nº 621/2012. 

1.2. Dar ciência à parte e ao MPC, na forma regimental; 

1.3. Arquivaros autos, após trâmites legais. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 03/07/2020 –10ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara. 

4. Especificação do quórum: 

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente/relator), Rodrigo 
Coelho do Carmo e Sebastião Carlos Ranna de Macedo.  

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente 

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Fui presente: 

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador de Contas em substituição ao procurador-geral 

Deveras, reconhece-se a irregularidade, mas ela é completamente afastada, ante suposta 

ausência de dolo ou erro grosseiro do gestor. 

Em verdade, promovem-se, de fato, a completa reversão da compreensão técnica no 

resultado final do julgamento, ao convolar irregularidade grave em falta de natureza 

formal, rejeição em aprovação e determinação em recomendação, com 

consequências à sociedade local, a qual continua sujeita aos efeitos deletérios das 

irregularidades que não foram sanadas oportunamente pelo Estado (representado pela 



 

 

própria Corte de Contas). Registre-se ainda, seu significado nocivo à imagem pública da 

instituição (seu conceito social) e à própria institucionalidade dos Tribunais de Contas 

(sua relação com demais poderes constituídos). 

E como cediço, somente balanços, relatórios e demonstrativos a evidenciar resultados 

contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais honestos e fidedignos – 

conquanto doloridos – nos permitem avaliar corretamente o passado e nos abalizar, de 

modo efetivo, a planejarmos acertadamente o futuro de forma consistente, sob pena de 

validarmos opiniões, sem base empírica, técnica e científica a fundamentá-las. 

Esse mecanismo de julgamento – ao promover completa inflexão de resultado no 

desenlace processual – nos apresenta como solução ilegítima, implausível e desconexa à 

narrativa técnica, a utilização indistinta e arbitrária do modelo/arquétipo APROVAÇÃO/ 

REGULARES ou APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS / REGULARES COM 

RESSALVAS (artigos 80, I e II e 84, II22, da Lei Complementar 621/2012). 

Ora. Se por um lado, assevera-se que o juiz não seria escravo da lei, há que considerar 

que tampouco seria seu dono ou intérprete máximo. A liberdade decisória repousa na 

vinculação às leis e às razões inequívocas de fato e de direito aduzidas nos 

posicionamentos técnico e ministerial, bem como nas argumentações acompanhadas de 

fidedigno lastro probatório apresentadas pela defesa. Em suma, ao conjunto instrutório 

emanado dos autos. 

Convém sempre rememorar que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-

ES) foi criado por intermédio da Lei nº 1.287, em 24 de setembro de 1957, com objetivo 

                                                             
22 Seção III Da Deliberação em Parecer Prévio 

Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser: 
 I – pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a 

compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os resultados da execução orçamentária, a correta realocação dos 

créditos orçamentários e o cumprimento das normas constitucionais e legais; 
II – pela aprovação das contas com ressalva, quando ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, 
da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal de Contas; 

[...] 
Seção IV Das Decisões em Tomada e Prestação de Contas 
Art. 84. As contas serão julgadas: 

I – regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a 
legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável; 
II – regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de 

natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário; 
Disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/LC-621-2012-Lei-Org%C3%A2nica-TCEES-
Atualizada-2.pdf. Acesso em 17 fev. 2020. 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/LC-621-2012-Lei-Org%C3%A2nica-TCEES-Atualizada-2.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/LC-621-2012-Lei-Org%C3%A2nica-TCEES-Atualizada-2.pdf


 

 

de “orientar e controlar a gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade” 23. 

Deste modo, não criou a si mesmo; é fruto de uma edificação social (realidade 

imaginada24) na qual, por convenção, foram depositadas, a par de prerrogativas para o 

exercício ideal de seus misteres, magnas competências e, por isso mesmo, necessita de 

efetividade no seu desiderato constitucional de tutela das finanças públicas.  

Nessa trilha, apresenta-se essencial que o Tribunal de Contas, com sobriedade, consiga 

apontar saídas técnicas para as aflições do presente e, voltando-se ao passado, exprima 

disposição no resgate de suas dracmas perdidas25: só assim poderá ser visto como 

verdadeiro instrumento de cidadania, bem como cumprir sua missão institucional de gerar 

benefícios à sociedade por meio do controle externo e do aperfeiçoamento da gestão dos 

recursos públicos26. 

Questões políticas genéricas – amparadas por supostas controvérsias na interpretação 

legal –, que infelizmente possibilitam não só sofismar sobre a real gravidade de 

irregularidades cabalmente reconhecidas como também afastá-las por completo, não 

deveriam encontrar espaço na análise técnica empreendida pelo Tribunal de Contas.  

Portanto, qualquer comportamento evasivo na apreciação das contas públicas apenas se 

presta a sedimentar a irresponsabilidade fiscal que arruína, em múltiplos aspectos, os 

jurisdicionados do estado do Espírito Santo. Além de não aliviar o desequilíbrio das 

contas públicas e as tensões sociais dele advindas, ainda os agrava. 

                                                             
23   Disponível em: https://www.tce.es.gov.br/institucional/historico/. Acesso em 03 mar. 2020. 
24  Expressão extraída do livro Sapiens – Uma breve história da humanidade/Yuval Noah Harai; tradução Janaína Marcoantonio. - 

30 ed. Porto Alegre, RS: L&PM, 2017. “Com o passar dos anos, as pessoas teceram uma rede incrivelmente complexa de 
histórias. Nessa rede, ficções como a da Peugeot não só existem como acumulam enorme poder. Têm mais poder do que qualquer 
leão ou bando de leões. Os tipos de coisa que as pessoas criam por meio dessa rede de histórias são conhecidas nos meios 

acadêmicos como ‘ficções’, construções sociais ou ‘realidades imaginadas’. Uma realidade imaginada não é uma mentira. [...] Ao 
contrário da mentira, uma realidade imaginada é algo em que todo mundo acredita e, enquanto essa crença partilhada persiste, a 
realidade imaginada exerce influência no mundo. [...] Desde a Revolução Cognitiva, os sapiens vivem, portanto, em uma realidade 

dual. Por um lado, a realidade objetiva dos rios, das árvores e dos leões; por outro, a realidade imaginada de deuses, nações e 
corporações. Com o passar do tempo, a realidade imaginada se tornou ainda mais poderosa, de modo que hoje a própria 
sobrevivência de rios, árvores e leões depende da graça de entidades imaginadas, tais como deuses, nações e corporações”. 

25 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_da_Dracma_Perdida. Acesso em 03 mar. 2020. 
26  Identidade Organizacional 

Negócio 

Controle Externo. 
Missão 
Gerar benefícios para a sociedade por meio do controle externo e do aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos.  

Visão 
Ser reconhecido como instrumento de cidadania.  
Disponível em: https://www.tce.es.gov.br/institucional/identidade-organizacional/ Acesso em: 21 fev. 2020. 
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Registra-se, por imperioso, que essa irresponsabilidade tem como álibi, no mais das 

vezes, o ambiente de “crise econômica” – o qual, em verdade, conquanto inegavelmente 

repercuta negativamente para a saúde financeira dos jurisdicionados, põe em evidência, 

talvez como nunca antes, atos de governo e de gestão que provocam prejuízos de igual 

ou maior proporção às contas públicas, mas que, num cenário de prosperidade, eram 

mascarados pelo resultado geral positivo, e, agora, são mitigados em virtude do resultado 

geral negativo –, como se o contexto possibilitasse a inobservância de regras pré-

estabelecidas. 

Hesitar em reconhecer falhas, em sancionar os responsáveis pelos atos irregulares, ou, 

até mesmo, em expedir medidas corretivas (notadamente determinações), não apenas 

legitima a impunidade e a improbidade, mas também adia decisões importantes, 

socialmente esperadas por órgãos intitulados de controle externo.  

Ao contrário, a persistência desse modelo tem ensejado um diagnóstico desolador de 

contas “artificialmente” equilibradas, fruto simplesmente de narrativas, a partir de uma 

ótica enviesada, de como os órgãos de controle interpretam as obrigações constitucionais 

e legais, mormente os ditames do arcabouço jurídico das finanças públicas (Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei nº 4320/64 etc.), em franco paradoxo às próprias 

atividades do controle externo e à imanência dos Tribunais de Contas. 

Ademais, imperioso ressaltar que a responsabilidade do chefe máximo do poder executivo 

foi afastada sob fundamentação de ausência de erro grosseiro e dolo na sua atuação à 

frente da municipalidade. 

Sobre tal aspecto, aplicação do art. 28, da LINDB, que condiciona a responsabilização 

do agente público à presença de dolo ou erro grosseiro, somente se aplica a casos de 

cominação de pena, e assim não impediria a condenação em ressarcimento, 

conforme entendimento adotado pelos Tribunais pátrios, haja vista não se exigir nesse 

caso que o elemento subjetivo da conduta esteja atrelado a dolo ou erro grosseiro, 

bastando a presença de dolo ou culpa, esta sem qualquer gradação. 

Ademais, deve-se ter em mente que o Prefeito Municipal de Mimoso do Sul, sr. Ângelo 

Guarçoni Júnior, na condição de Responsável por indícios de irregularidades, nunca 



 

 

fora posto no polo passivo da relação jurídica sem que lhe fosse assegurado o 

amplo direito à defesa. Deveras, sua condição de ordenador de despesas o legitimava, 

e ainda o legitima, a responder por eventuais irregularidades que dera causa.  

Pertinente para o momento tratar tão somente da culpa stricto sensu – compatível com a 

ação e a omissão voluntária do sr. Ângelo Guarçoni Júnior – a qual decorreu da falta de 

cuidado ao permitir a manutenção da ausência de pagamento dos parcelamentos 

previdenciários, cujo total parcelado era de R$ 10.120.726,87. 

 Isso porque, especificamente para os Gestores que respondem perante essa Corte de 

Contas, cabe aplicar a culpa presumida, técnica processual de inversão do ônus da 

prova. Trata-se de presunção relativa de culpa – juris tantum – cabendo ao agente 

público demonstrar, para se eximir, a inexistência de culpa in eligendo, ao provar a 

realização de uma seleção impecável dos prepostos envolvidos; de culpa in vigilando, 

provando que tomou todos os cuidados, atentando-se pormenorizadamente pelos 

procedimentos dos subordinados, isto é, fiscalizou, de forma correta e virtuosa a pessoa 

eleita; de culpa in commitendo, justificando que sua ação foi consentânea com as 

funções que desempenhou; ou culpa in ommitendo, destacando que não se omitiu ou 

negligenciou em seus misteres.  

Destarte, ante a demonstração do indicativo de irregularidade, competia ao ordenador de 

despesas o ônus da prova de que sua ação ou omissão não possuiu qualquer relação 

com sua ocorrência, o que não se constatou no caso sub examine, haja vista a 

completa ausência de elementos probatórios nesse sentido. 

Registra-se, por imperioso, que desconsiderar por completa a referida irregularidade, 

promovendo a proposta de aprovação das contas em detrimento da proposta de 

julgamento irregular ou até mesmo do julgamento de aprovação com ressalva 

estimula maus gestores a manterem condutas desidiosas na gestão pública.  

E justamente este panorama que merece ser alterado, sob pena de se perder o 

discernimento do papel constitucional das Cortes de Contas, com seu crescente 

desprestígio institucional. 



 

 

Assim, acentua-se a relevância da reanálise dos autos, agora amparada em 

parâmetros estritamente legais. Para tanto, a Lei Orgânica (Lei Complementar nº 

621/2012)27 desta Corte de Contas orienta-nos com critérios a serem observados por 

ocasião da emissão do parecer técnico sobre as contas públicas. 

Desta forma, uma vez demonstrado, de forma clara e objetiva, a exatidão dos 

demonstrativos contábeis, a compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os 

resultados da execução orçamentária, a correta realocação dos créditos orçamentários e 

o cumprimento das normas constitucionais e legais, o Tribunal emitirá Parecer Prévio no 

sentido da APROVAÇÃO DAS CONTAS (art. 80, I28, da Lei Complementar 621/2012). No 

mesmo sentido, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos 

demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e 

a razoabilidade dos atos de gestão do responsável, a Corte julgará no sentido da 

REGULARIDADE DAS CONTAS (art. 84, I29, da Lei Complementar 621/2012). 

Por sua vez, quando ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 

formal, da qual não resulte dano ao erário, o Tribunal emitirá Parecer Prévio no sentido da 

APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA (art. 80, II30, da Lei Complementar 

621/2012). Nesse diapasão, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta 

de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano 

                                                             
27 Disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/LC-621-2012-Lei-Org%C3%A2nica-TCEES-Atualizada-

2.pdf Acesso em 17 jan. 2020. 
28 Seção III Da Deliberação em Parecer Prévio 

Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser:  [...]  
I – pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a 
compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os resultados da execução orçamentária, a correta realocação dos 

créditos orçamentários e o cumprimento das normas constitucionais e legais;  
Disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/LC-621-2012-Lei-Org%C3%A2nica-TCEES-
Atualizada-2.pdf. Acesso em 17 fev. 2020. 

29 Seção IV Das Decisões em Tomada e Prestação de Contas 

Art. 84. As contas serão julgadas: 

I – regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a 
legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável; 
Disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/LC-621-2012-Lei-Org%C3%A2nica-TCEES-

Atualizada-2.pdf. Acesso em 17 fev. 2020. 
30 Seção III Da Deliberação em Parecer Prévio 

Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser:  [...]  
II – pela aprovação das contas com ressalva, quando ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, 

da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal de Contas;  
Disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/LC-621-2012-Lei-Org%C3%A2nica-TCEES-
Atualizada-2.pdf. Acesso em 17 fev. 2020. 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/LC-621-2012-Lei-Org%C3%A2nica-TCEES-Atualizada-2.pdf
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injustificado ao erário, a Corte julgará no sentido da REGULARIDADE COM RESSALVA 

(art. 84, II31, da Lei Complementar 621/2012). 

Por último, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou 

regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, o 

Tribunal emitirá Parecer Prévio no sentido da REJEIÇÃO DAS CONTAS (art. 80, III32, da 

Lei Complementar 621/2012). Nessa mesma trilha, quando comprovada a) omissão do 

dever de prestar contas; b) não comprovação da regular aplicação de recursos 

repassados pelo Estado ou Município; c) prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico; 

d) grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional ou patrimonial; e) dano injustificado ao erário, decorrente de 

ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; f) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou 

valores públicos; a Corte julgará no sentido da IRREGULARIDADE DAS CONTAS (art. 

84, III33, da Lei Complementar 621/2012). 

Esses parâmetros objetivos norteadores – pré-estabelecidos em dispositivos que visam 

resguardar não apenas os aspectos patrimonial (derivado do dano ao erário) e legal 

(proveniente da grave infração à norma), mas, principalmente, a probidade administrativa 

(a qual não pode ser ressarcida ou mensurada) – traduzem valores inerentes ao dever de 

accountability e servem de barreira às investidas arbitrárias, políticas e particulares (as 

quais buscam distorcer a realidade objetiva e externa) sobre as contas. 

                                                             
31 Seção IV Das Decisões em Tomada e Prestação de Contas 

Art. 84. As contas serão julgadas: [...] 
II – regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de 
natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário; 

Disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/LC-621-2012-Lei-Org%C3%A2nica-TCEES-
Atualizada-2.pdf. Acesso em 17 fev. 2020. 

32 Seção III Da Deliberação em Parecer Prévio 

Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser:  [...]  

III – pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. 
Disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/LC-621-2012-Lei-Org%C3%A2nica-TCEES-

Atualizada-2.pdf. Acesso em 17 fev. 2020. 
33 Seção IV Das Decisões em Tomada e Prestação de Contas 

Art. 84. As contas serão julgadas: [...] 
III – irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:  
a) omissão do dever de prestar contas;  

b) não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pelo Estado ou Município;  
c) prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico;  
d) grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; e) dano 

injustificado ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;  
f) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.  
§ 1º O Tribunal de Contas poderá julgar irregulares as contas no caso de descumprimento de determinação de que o responsável 

tenha tido ciência, em processos de tomada ou de prestação de contas consideradas regulares com ressalva.  
Disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/LC-621-2012-Lei-Org%C3%A2nica-TCEES-
Atualizada-2.pdf. Acesso em 17 fev. 2020. 
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As hipóteses de rejeição das contas merecem ser objetivamente consideradas, sem 

relativizações e/ou ressignificações que as levem a ponto de completa subversão, como a 

se amainar relevantes ofensas ao texto constitucional e à Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF).  

Interessante registrar as diversas linhas argumentativas – desconectadas às provas dos 

autos – a edulcorar esse modelo de julgamento, tais como (i) “a não reiteração da 

irregularidade no exercício posterior”, (ii) “erro por culpa de terceiros”, (iii) “ausência de 

dolo e/ou dano”, (iv) “alegação de cumprimento de outras normas correlatas”, (v) 

“insignificância da violação”, (vi) “baixa materialidade”, (vii) “ausência de efeitos 

relevantes e generalizados da falha”. Em suma, juízos de conveniência e oportunidade 

inconcebíveis para uma Corte a se apresentar como técnica e altamente especializada. 

Constata-se, nesta ótica, que a aprovação se dará naquelas prestações de contas quando 

ficar demonstrada, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a 

compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os resultados da execução 

orçamentária, a correta realocação dos créditos orçamentários e o cumprimento das 

normas constitucionais e legais; o que claramente não ocorrera na situação sub examine, 

haja vista que a irregularidade afastada pela Corte de Contas no Parecer Prévio 

00024/2020-1 –– vistas isolada ou conjuntamente, não representaram mero erro de 

procedimento, mas sim grave infração à norma legal, equivalendo, portanto, em 

irregularidades aptas a provocar a rejeição da contas, nos moldes do art. 80, III, da Lei 

Complementar 621/2012, in verbis: 

Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser: 

[...] 

III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma 

constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional ou patrimonial. 

Ante o exposto, vê-se que, por conta da gravidade da irregularidade perpetrada, faz-

se necessária a emissão de Parecer Prévio no sentido de REJEIÇÃO DAS CONTAS do 

senhor Ângelo Guarçoni Júnior, referente ao exercício financeiro 2017, período em que 

esteve à frente da gestão da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, sem prejuízo da 

expedição de DETERMINAÇÃO, e não recomendação, correspondente às irregularidades 

https://e-tcees.tce.es.gov.br/VisualizadorDocumento?idDocumento=2762169
https://e-tcees.tce.es.gov.br/VisualizadorDocumento?idDocumento=2762169


 

 

constatadas, com o fito de se prevenir a reincidência, nos moldes do art. 329, § 7º, do 

Regimento Interno34. 

4 CONCLUSÃO 

Ante os fatos e fundamentos colacionados, o Ministério Público de Contas requer: 

4.1 seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso de Reconsideração, na forma 

dos arts. 152, I35 e 16436 da Lei Complementar nº. 621/2012; 

4.2 que o Parecer Prévio 00024/2020-1 (Processo TC 03277/2018-8) seja REFORMADO, 

passando a constar a proposta de REJEIÇÃO DAS CONTAS, de responsabilidade do 

senhor Ângelo Guarçoni Júnior, referente ao exercício financeiro 2017, com fulcro no 

art. 80, III37, da Lei Complementar nº 621/2012, considerando a manutenção e a 

gravidade da seguinte irregularidade: 

 2.2 Ausência de pagamento dos parcelamentos previdenciários (item 3.5.1 
do RT 273/2018 e 2.6 da ITC 709/2019). 

4.3 sejam expedidas DETERMINAÇÕES correspondentes às irregularidades constatadas, 

com o fito de se prevenir a reincidência, nos moldes do art. 329, § 7º, do Regimento 

Interno38; 

                                                             
34  Art. 329. A apreciação e julgamento dos processos sob a jurisdição do Tribunal observarão as normas relativas aos ritos especiais 

previstos neste Regimento. 
 [...] 

§ 7º Em todas as hipóteses, o Tribunal poderá expedir recomendações, com o objetivo de contribuir para as boas práticas 
administrativas dos órgãos e entidades jurisdicionados, bem como determinações para o exato cumprimento da lei, sem prejuízo 
de outras providências cabíveis. 

35  Art. 152. Cabem os seguintes recursos nos processos em tramitação no Tribunal de Contas:  
I - recurso de reconsideração; (grifou-se) 

36  Art. 164. De decisão definitiva 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, pela parte, pelo interessado ou pelo 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias, contados na forma prevista nesta Lei 
Complementar.  
Parágrafo único. Se o recurso versar sobre item específico do acórdão, os demais itens não sofrem o efeito suspensivo, caso em 

que deverá ser dado prosseguimento a execução das decisões. (grifou-se) 
37  Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser: 

 [...] 
III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. 
38  Art. 329. A apreciação e julgamento dos processos sob a jurisdição do Tribunal observarão as normas relativas aos ritos especiais 

previstos neste Regimento. 

§ 7º Em todas as hipóteses, o Tribunal poderá expedir recomendações, com o objetivo de contribuir para as boas práticas 
administrativas dos órgãos e entidades jurisdicionados, bem como determinações para o exato cumprimento da lei, sem prejuízo 
de outras providências cabíveis. 

https://e-tcees.tce.es.gov.br/VisualizadorDocumento?idDocumento=2762169


 

 

4.4 na forma do art. 156 da LC nº. 621/201239 seja o Gestor notificado para, desejando, 

apresentar contrarrazões ao presente Recurso ou, caso contrário, ver-se processar. 

Vitória, 14 de setembro de 2020. 

 

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador Especial de Contas 

 

                                                             
39  Art. 156. Nos recursos interpostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é assegurado o contraditório, mediante a 

concessão de oportunidade para oferecimento de contrarrazões recursais, quando se tratar de recurso tendente a agravar a 
situação do responsável ou do interessado. 
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