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NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos
termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar
nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível
no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo.
Acórdão 00925/2019-1
Processo: 04859/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: CMCI - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: JULIO CESAR FERRARE CECOTTI, ALEXANDRE
BASTOS RODRIGUES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA
MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM –
EXERCÍCIO DE 2016 – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
1 RELATÓRIO

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, exercício 2016,
de responsabilidade do senhor Júlio Cesar Ferrare Cecotti,
Presidente da Câmara.
A SecexContas elaborou Relatório Técnico RT 615/2017
apontando indicativos de irregularidades.

www.tce.es.gov.br

Desta forma, a Instrução Técnica Inicial 1132/2017,
sugeriu a citação do senhor Júlio Cesar Ferrare Cecotti para
apresentação de suas alegações de defesa. Tal sugestão
foi acolhida pelo Ministério Público de Contas no Parecer
395/2017.
Em consonância com a Decisão Plenária 5078/2017, o
responsável foi citado e apresentou justificativas.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 2318/2018, concluiu pelo afastamento de duas
irregularidades, quais sejam: não conformidade entre o
Balancete da Execução Orçamentária e o total de despesa
autorizada (item 4.1.1 do RT 615/2017) e não conformidade
do Passivo Financeiro registrado no Balanço Patrimonial e
o evidenciado no Demonstrativo da Dívida Flutuante (item
4.3.1 do RT 615/2017) e opinou pelo não acolhimento
das alegações de defesa da irregularidade de “pagamento
irregular de verba indenizatória ao Presidente da Câmara
(item 5.2.1 do RT 615/2017)” e por julgar irregulares as
contas do senhor Júlio Cesar Ferrare Cecotti.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer 2861/2018,
da lavra do Procurador Luciano Vieira anuindo aos
argumentos fáticos e jurídicos contidos na ITC 2318/2018.
Ato con�nuo, votei pelo sobrestamento do feito (Voto do
Relator 3938/2018) e na 34ª Sessão Ordinária da Primeira
Câmara, realizada no dia 10 de outubro de 2018, os
Conselheiros acolheram meu voto (Decisão 2701/2018),
sobrestando o feito até o julgamento do incidente de
uniformização de jurisprudência autuado no Processo TC
9353/2017.
Após o trânsito em julgado do Processo TC 9353/2017
(Certidão 1506/2019), os autos retornaram ao NCE, em
sede de Diligência Interna, elaboraram o Relatório de
Quarta-feira, 11 de setembro de 2019
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Diligência 08/2019 para responder aos questionamentos
oriundos do Despacho 23254/2019, sendo eles:
A conformidade do valor pago a �tulo de verba
indenizatória ao Presidente da Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim em cotejo com o teto;
A existência ou não de vício de outra natureza que implique
o afastamento das exceções trazidas pelo Acórdão TC
1423/2018 Plenário.
A área técnica respondeu nos seguintes termos:
O pagamento do subsídio do Presidente da Câmara,
adicionado da verba indenizatória pelo exercício da
presidência, obedeceu ao teto constitucional (item 2.1 do
Relatório de Diligência) e;
Não se verificou nenhum vício de outra natureza que
pudesse ensejar o ressarcimento da verba indenizatória
recebida. Registre-se que este questionamento pode ser
modificado por fato superveniente não previsto. Cabe
ressaltar, também, que não havia informações suficientes
para se firmar entendimento quanto ao vício de inciativa
do projeto de lei (item 2.2 do Relatório de Diligência).

A área técnica, antes do sobrestamento do feito, havia
apresentado posicionamento, na Instrução Técnica
Conclusiva 2318/2018, pelo afastamento das seguintes
irregularidades: não conformidade entre o Balancete da
Execução Orçamentária e o total de despesa autorizada
(item 4.1.1 do RT 615/2017) e não conformidade do
Passivo Financeiro registrado no Balanço Patrimonial e o
evidenciado no Demonstrativo da Dívida Flutuante (item
4.3.1 do RT 615/2017). O Ministério Público, no Parecer
2861/2018, opinou no mesmo sentido. Entendo assistir
razão à área técnica e ao Ministério Público quanto ao
afastamento dessas irregularidades, nos seguintes termos:
2.1 Não conformidade entre o Balancete da Execução
Orçamentária e o total de despesa autorizada (item 4.1.1
do RT 615/2017)
Base normativa: Art. 101 da Lei 4.320/64
Constatou-se que o valor da despesa fixada atualizada
diverge do valor evidenciado no BALEXO, conforme
demonstrado no quadro abaixo:
Despesa total fixada Em R$ 1,00
Dotação autorizada conforme BALEXO
Dotação autorizada conforme tabela 7
Divergência

13.204.838,70
12.406.838,70
798.000,00

Através da análise feita pela área técnica, os autos foram
encaminhados ao Ministério Público de Contas que, por
meio do Parecer 2081/2019, pugnou pela instauração
de incidente de inconstitucionalidade para negar
exequibilidade ao § 1º do art. 1º da Lei Municipal n.
6.671/2012, e pela regularidade com ressalva das contas
com determinação ao atual Presidente da Câmara de
Cachoeiro de Itapemirim.

Fonte: Processo TC 04859/2017-1 - Prestação de Contas
Anual/2016

É o relatório.

Análise das Justificativas:

2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.

Justificativas (Peça Complementar 08869/2018-3):
Foram apresentadas pelo defendente as seguintes
justificativas:
Da análise acerca das justificativas acostadas aos autos,
constatou-se que procederam as argumentações trazidas
pelo Gestor no que tange à apuração da Despesa Total
Fixada Atualizada no Relatório Técnico RT 615/2017.
www.tce.es.gov.br

Ocorreu um equívoco por ocasião da análise inicial,
uma vez que se deixou de considerar o montante de
Encargos Especiais (código 28 da classificação funcionalprogramática), destacado no Quadro de Detalhamento
da Despesa e correspondente ao pagamento de dívidas
contratuais e outros pagamentos decorrentes de sentenças
judiciais, indenizações, restituições e outras despesas
de exercícios anteriores do Poder Legislativo, no valor de
R$ 798.000,00, que somados à dotação 01- Legislativo,
no valor de R$ 11.496.913,70, totaliza o montante de R$
12.294.913,70, para dotação inicial Câmara Municipal.
Assim, tal fato prejudicou o cômputo da Despesa Total
Fixada Atualizada apresentada Tabela 07 do Relatório
Técnico RT 615/2017, a qual se corrige neste momento:
(=) Dotação inicial – LOA
(+) Créditos adicionais suplementares
(DEMCAD)
(+) Créditos adicionais especiais
(DEMCAD)
(+) Créditos adicionais extraordinários
(DEMCAD)
(-) Anulação de dotações
(=) Despesa total fixada atualizada

R$ 12.294.913,70
R$ 2.795.127,76
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.885.202,76
R$ 13.204.838,70

Fonte: Processo TC 3.455/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015.
Ao comparar-se o valor demonstrado da Despesa Total
Fixada Atualizada demonstrado com o montante registrado
no Balancete da Execução Orçamentária da Despesa,
verificou-se que os demonstrativos estão em consonância,
conforme se comprova pelo quadro seguinte:
Dotação autorizada conforme BALEXO
Dotação autorizada (recálculo)
Divergência

R$ 13.204.838,70
R$ 13.204.838,70
0,00

Ante o exposto, acolhendo as razões de justificativas
do gestor, conclui-se como afastado o indicativo de
Quarta-feira, 11 de setembro de 2019

5

ATOS DO PLENÁRIO

irregularidade apontado no Item 4.1.1 do RT 615/2017.
2.2. Não conformidade do Passivo Financeiro registrado
no Balanço Patrimonial e o evidenciado no Demonstrativo
da Dívida Flutuante (item 4.3.1 do RT 615/2017)
Base normativa: Art. 105 da Lei 4.320/64
Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
da Dívida Flutuante, observa-se divergência no valor do
Passivo Financeiro evidenciado, como segue:
Tabela
Ressalte-se que tal divergência coincide com o saldo de
restos a pagar não processados demonstrados no relatório
de restos a pagar, arquivo “DEMRAP”, no montante de R$
140.621,26.
Diante do exposto, sugeriu-se a citação do gestor
responsável para apresentação de justificativas e
documentação que julgasse necessárias ao esclarecimento
do fato apontado.
Justificativas (Peça Complementar 08869/2018-3):
Foram apresentadas pelo defendente as seguintes
justificativas e documentação:
Figura
Análise das Justificativas:
Nas justificativas apresentadas, o Gestor assume o equívoco
ocorrido na interpretação do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP) por parte da empresa
responsável pela geração dos arquivos contábeis da
Câmara Municipal, que induziu ao erro ocorrido nas
demonstrações encaminhadas na PCA e, ainda, que tal
desacerto foi regularizado.
Da análise da documentação acostada aos autos (72 Peça Complementar 08869/2018-3), verificou-se que
a “Demonstração da Dívida Flutuante” – Anexo 17,

referente ao exercício de 2016, traz registrado no total o
valor também apontado no Passivo Financeiro do Balanço
Patrimonial, de R$ 355.992,65.

DE ITAPEMIRIM, formalizada conforme disposições da IN
TCEES 34/2015, sob a responsabilidade do Sr. JULIO CESAR
FERRARE CECOTTI.

Cabe ressaltar aqui que, diante das normas de
Contabilidade aplicadas ao registro contábil das entidades
e à elaboração das demonstrações contábeis, pode-se
extrair que as demonstrações contábeis são elaboradas
com base nos registros contábeis e que estes devem ser
realizados de forma tempestiva. Caso exista a necessidade
de retificação de lançamentos por qualquer motivo, estes
devem ser realizados na data corrente, não sendo possível
a elaboração de novas demonstrações contábeis depois
de encerrado um exercício. Não obstante, a demonstração
da dívida ﬂutuante trata de obrigação contábil acessória,
de exigência formal, que evidencia a existência, neste caso,
do valor das obrigações empenhadas (mas não liquidadas
e pagas no exercício). Vale lembrar que o compromisso
se encontra registrado no passivo financeiro do Balanço
Patrimonial.

Diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, IV, da
Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES),
conclui-se opinando por:

Tendo em vista que o Gestor reconhece a necessidade de
que os valores inscritos em restos a pagar não processados
sejam também evidenciados no demonstrativo da dívida
ﬂutuante e que, mesmo extemporâneo, fora corrigido o
demonstrativo, não restando caracterizada subavaliação
das obrigações da Câmara Municipal.
Face ao relatado, conclui-se pelo acolhimento dos
elementos apresentados nos autos e propõe-se o
afastamento do indicativo de irregularidade apontado no
item 4.3.1 do RT 615/2017.
[...]
4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas constante do presente
processo, relativas à CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO
www.tce.es.gov.br

Reconhecer a inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º da
Lei Municipal nº 6.671/2012, do município de Cachoeiro de
Itapemirim, uma vez que, conforme apontado no item 2.3
desta instrução técnica, fere o artigo 39 § 4º da Constituição
Federal e art. 38, § 3º da Constituição Estadual.
[...]
Observa-se que a única irregularidade que permaneceu
foi a de “pagamento irregular de verba indenizatória ao
Presidente da Câmara”, e em razão disso, na conclusão
opinaram por reconhecer a inconstitucionalidade do § 1º
do art. 1º da Lei Municipal nº 6.671/2012, do município
de Cachoeiro de Itapemirim, pois fere o artigo 39 § 4º
da Constituição Federal e art. 38, § 3º da Constituição
Estadual.
Em razão de tal matéria, foram os autos sobrestados
até o julgamento do incidente de uniformização de
jurisprudência (Processo TC 9353/2017) e posteriormente
realizado Relatório de Diligência pela área técnica e Parecer
do Ministério Público de Contas.
Dessa forma, ratifico integralmente o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas
para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada no Relatório de Diligência 08/2019, bem como
no Parecer do Ministério Público de Contas 2081/2019,
abaixo transcritos:
Do Relatório de Diligência 08/2019:
2 RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS FORMULADOS
Quarta-feira, 11 de setembro de 2019
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PELO CONSELHEIRO RELATOR
2.1 Conformidade do valor pago a �tulo de verba
indenizatória ao Presidente da Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim, quando comparado ao teto
constitucional
Preliminarmente, é importante destacar que a verificação
de conformidade ao teto constitucional da verba
indenizatória paga ao presidente da Câmara Municipal não
se aproveita, caso positiva, ao segundo questionamento.
Sobre este questionamento, temos que rever as bases
referenciais pertinentes ao exercício financeiro do fato,
qual seja, exercício financeiro de 2016.
Nesse sentido, temos os seguintes dados:
População do município de Cachoeiro de Itapemirim em
2016: 189.889;
Subsídio dos Deputados Estaduais em 2016: R$ 25.322,25
e;
Valor máximo para a fixação do subsídio, considerando a
população e o subsídio dos deputados: R$ 12.661,12.
Dos dados acima verifica-se que o Presidente da Câmara
Municipal só poderia receber, incluída a verba indenizatória,
um valor mensal de até R$ 12.661,12 (doze mil seiscentos
e sessenta e um reais e doze centavos).
Dito isto, temos que o ora gestor percebeu mensalmente
no exercício financeiro de 2016 o valor de R$ 9.910,61
(nove mil novecentos e dez reais e sessenta e um centavos),
sendo que tal valor é resultado do subsídio ordinário R$
6.910,61, adicionado da verba indenizatória pelo exercício
da presidência R$ 3.000,00. Portanto, temos que o valor
percebido pelo interessado se mostrou inferior ao teto
constitucional.
Assim, respondendo ao primeiro questionamento do

Excelen�ssimo Conselheiro Relator, temos que restou
evidenciado o cumprimento do limite constitucional dos
pagamentos efetuados ao Sr. Julio Cesar Ferrare Ceco�.
2.2 Existência ou não de vício de outra natureza que
implique o afastamento das exceções trazidas pelo
Acórdão TC 1423/2018-PLENÁRIO
O segundo questionamento do Conselheiro Relator
diz respeito à existência de vício de outra natureza no
pagamento da verba indenizatória que pudesse afastar a
exceção permitida pelo Acórdão TC 1423/2018-PLENÁRIO.
Para esta questão, necessário se faz rever o teor do referido
acórdão e, para tanto, reproduziremos a parte final do
mesmo:
1. ACÓRDÃO TC-1423/2018 – PLENÁRIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas, em:
1.1. ADMITIR o presente Incidente de Uniformização de
Jurisprudência;
1.2. RECONHECER a existência de divergência
jurisprudencial, eis que constatados entendimentos
divergentes desta Corte de Contas ao julgar casos
com circunstâncias fáticas semelhantes ou até mesmo
idênticas, no tocante ao pagamento de verba indenizatória
a presidente de Câmara de Vereadores, em razão do
acúmulo de funções representativa e administrativa, com
base em lei municipal aprovada sob a vigência da IN TC nº
026/2010 e do Parecer Consulta 13/2012, em relação aos
seguintes processos e decisões correspondentes:
a. TC 2530/2014 (Acórdão TC nº 263/2016-Plenário e
Acórdão TC nº 436-Segunda Câmara), 5557/2015 (Acórdão
TC n 264/2017-Penário), 3471/2016 (Acórdão TC nº
www.tce.es.gov.br

544/2017-Plenário e Acórdão TC nº 1021/2017-Segunda
Câmara) e 2739/2014 (Acórdão TC nº 960/2016-Segunda
Câmara), nos quais o TCEES entendeu por rejeitar/
dispensar o incidente de inconstitucionalidade em face
da norma impugnada, afastar a irregularidade, julgar
regulares com ressalva as contas e determinar/recomendar
o aperfeiçoamento da legislação municipal sobre o tema.
b. TC 5580/2015 (Decisão TC nº 1085/2017-Plenário) e
3118/2014 (Decisão TC nº 1083/2017-Plenário), nos quais
o TCEES manteve a irregularidade e notificou o responsável
para recolhimento do débito nos termos do art. 157, §4º,
do RITCEES.
1.3. NEGAR EXEQUIBILIDADE a artigo de lei municipal que
preveja verba indenizatória, em desconformidade ao artigo
39, §4º da Constituição Federal, a presidente da câmara a
partir da publicação desta decisão;
1.4. FIXAR ENTENDIMENTO de que, a partir desta
Decisão, fica vedado o pagamento de verba indenizatória
a Presidente da Câmara, que essência visava estipular o
pagamento de subsídio diferenciado, ressalvando que
os valores pagos anteriormente, não serão passíveis de
ressarcimento desde que não ultrapassem os limites
estabelecidos pela Carta Magna e não tenha vício de outra
natureza; [grifo nosso]
1.5. CONCEDER prazo para recolhimento de eventuais
valores pagos acima do teto, nos termos do artigo 157, §4º
do Regimento Interno deste Tribunal.
1.6. REMETER aos autos ao Núcleo de Jurisprudência e
Súmula para eventual elaboração de súmula, na forma do
artigo 356, §8º do Regimento Interno deste Tribunal.
1.7. Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime. Nos termos do voto-vista do conselheiro
Domingos Augusto Taufner, encampado pelo relator.
Quarta-feira, 11 de setembro de 2019
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3. Data da Sessão: 16/10/2018 - 36ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Lei Ordinária nº 119/2012. Constata-se que a autoria do
referido Projeto de Lei foi da mesa diretora da Câmara.

possibilidade de não ressarcimento ao erário da quantia
percebida a �tulo de verba indenizatória.

4. Especificação do quórum:

https://sapl.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br/
materia/pesquisar-materia?tipo=1&ementa=&nume
ro=119&numeracao__numero_materia=&numero_
protocolo=&ano=2012&o=&tipo_listagem=1&data_
apresentacao_0=&data_apresentacao_1=&data_
publicacao_0=&data_publicacao_1=&autoria__
autor=&autoria__primeiro_autor=1&autoria__
a u to r _ _ t i p o = & a u to r i a _ _ a u to r _ _ p a r l a m e nta r _
set__filiacao__partido=&relatoria__parlamentar_
id=&local_origem_externa=&tramitacao__unidade_
tramitacao_destino=&tramitacao__status=&em_
tramitacao=&materiaassunto__assunto=&indexacao=

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, e Rodrigo Coelho do Carmo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-geral das sessões em substituição
Do teor do acórdão referenciado temos que não
ficou explicitado quais seriam os possíveis vícios de
outra natureza. Nesse sentido, abordaremos este
questionamento sobre dois pontos.
O primeiro diz respeito ao vício de inciativa, ou seja, se a
lei municipal que fixou o subsidio dos vereadores foi de
iniciativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal.
Compulsando as informações constantes do processo
TCEES 4859/2017 não foi possível verificar a inciativa
do projeto de lei, entretanto, consultando-se o site da
Câmara verifica-se que a Lei, que estabeleceu o subsídio
para a legislatura 2013/2016, tem origem no Projeto de

Portanto, temos que não houve vício de iniciativa.
O segundo ponto a ser atacado diz respeito ao prazo para
se aprovar a lei fixadora dos subsídios.
Nos termos da Instrução Normativa TCEES 26/2010, a
fixação do subsídio dos vereadores deverá ocorrer antes
das eleições municipais, observado outro prazo mais
restritivo acaso estipulado na respectiva Lei Orgânica de
cada município.
No caso em concreto, temos que a Lei Municipal
6671/2012 fixou os subsídios dos vereadores do município
de Cachoeiro de Itapemirim – legislatura 2013/2016 – no
valor de R$ 6.192,00, sendo que a referida lei foi publicada
em 15 de agosto de 2012.

Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual da
CÂMARA MUNICIPAL DE CAHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
Julio Cesar Ferrare Ceco�.
Baixaram os autos a este NCE para instrução, conforme
comando gravado no Despacho 23254/2019, oriundo do
GAC – Carlos Ranna.
E, nesse sentido, respondeu-se aos questionamentos do
Conselheiro Relator, nos seguintes termos:
O pagamento do subsídio do Presidente da Câmara,
adicionado da verba indenizatória pelo exercício da
presidência, obedeceu ao teto constitucional (item 2.1
deste Relatório de Diligência) e;
Não se verificou nenhum vício de outra natureza que
pudesse ensejar o ressarcimento da verba indenizatória
recebida. Registre-se que este questionamento pode ser
modificado por fato superveniente não previsto. Cabe
ressaltar, também, que não havia informações suficientes
para se firmar entendimento quanto ao vício de inciativa
do projeto de lei (item 2.2 deste Relatório de Diligência).
Do Parecer do Ministério Público de Contas 2081/2019:
[...]

Portanto, temos que não houve descumprimento dos
preceitos constitucionais, bem como das disposições da IN
TCEES 26/2010.

A diligência efetuada pela Unidade Técnica se referiu
especificamente ao apontamento constante no item
5.2.1 do RT 0615/2017-9 (pagamento irregular de verba
indenizatória ao Presidente da Câmara).

Dito isto, responde-se ao segundo questionamento do
Conselheiro Relator no sentido de que não se identificou
vício de natureza qualquer que pudesse afastar a

Denota-se, assim, da análise efetuada pelo Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia que
os valores recebidos pelo Presidente da Câmara não

www.tce.es.gov.br
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ultrapassaram o teto constitucional estabelecido no art.
29, inciso VI, alínea “d”, da CF.
Ademais, não se vislumbrou qualquer vício formal ou
material capaz de afastar a aplicação da tese firmada no
Acórdão TC-1423/2018 – Plenário (processo 9353/2017):
[...]
Acórdão TC-1423/2018-PLENÁRIO
Processo: TC-09353/2017-8

Corte de Contas ao julgar casos com circunstâncias
fáticas semelhantes ou até mesmo idênticas, no tocante
ao pagamento de verba indenizatória a presidente de
Câmara de Vereadores, em razão do acúmulo de funções
representativa e administrativa, com base em lei municipal
aprovada sob a vigência da IN TC nº 026/2010 e do Parecer
Consulta 13/2012, em relação aos seguintes processos e
decisões correspondentes:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
– 2017 – ADMITIR – RECONHECER DIVERGÊNCIA –
NEGAR EXEQUIBILIDADE A ARTIGO DE LEI MUNICIPAL
QUE PREVEJA VERBA INDENIZATÓRIA A PRESIDENTE DA
CÂMARA

TC 2530/2014 (Acórdão TC nº 263/2016-Plenário e
Acórdão TC nº 436-SegundaCâmara), 5557/2015 (Acórdão
TC n 264/2017- Plenário), 3471/2016 (Acórdão TC nº
544/2017-Plenário e Acórdão TC nº 1021/2017-Segunda
Câmara) e 2739/2014 (Acórdão TC nº 960/2016-Segunda
Câmara), nos quais o TCEES entendeu por rejeitar/
dispensar o incidente de inconstitucionalidade em face
da norma impugnada, afastar a irregularidade, julgar
regulares com ressalva as contas e determinar/recomendar
o aperfeiçoamento da legislação municipal sobre o tema.

A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA DECISÃO – SUSPENDER
PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A PRESIDENTE
DE CÂMARA A PARTIR DESTA DECISÃO CONCEDER PRAZO
PARA RECOLHIMENTO DOS VALORES PAGOS ACIMA DO
TETO, NOS TERMOS DO ARTIGO 157, §4º DO REGIMENTO.

TC 5580/2015 (Decisão TC nº 1085/2017-Plenário) e
3118/2014 (Decisão TC nº1083/2017-Plenário), nos quais
o TCEES manteve a irregularidade e notificou o responsável
para recolhimento do débito nos termos do art. 157, §4º,
do RITCEES

[...]

NEGAR EXEQUIBILIDADE a artigo de lei municipal que
preveja verba indenizatória, em desconformidade ao artigo
39, §4º da Constituição Federal, a presidente da câmara a
partir da publicação desta decisão;

Classificação: Uniformização de Jurisprudência
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
[...]

ACÓRDÃO TC-1423/2018 – PLENÁRIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas, em:
ADMITIR o presente Incidente de Uniformização de
Jurisprudência;
RECONHECER a existência de divergência jurisprudencial,
eis que constatados entendimentos divergentes desta

FIXAR ENTENDIMENTO de que, a partir desta Decisão, fica
vedado o pagamento de verba indenizatória a Presidente
da Câmara, que essência visava estipular o pagamento de
subsídio diferenciado, ressalvando que os valores pagos
anteriormente, não serão passíveis de ressarcimento
desde que não ultrapassem os limites estabelecidos pela
Carta Magna e não tenha vício de outra natureza; [GRIFO
www.tce.es.gov.br

NOSSO]
CONCEDER prazo para recolhimento de eventuais valores
pagos acima do teto, nos termos do artigo 157, §4º do
Regimento Interno deste Tribunal.
REMETER aos autos ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula
para eventual elaboração de súmula, na forma do artigo
356, §8º do Regimento Interno deste Tribunal.
Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.
[...]
Logo, embora o pagamento da verba de representação
não tenha ultrapassado o teto estabelecido na
Carta Constitucional a infração persiste, dada
inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.671/2012,
consoante já demonstrado nos autos, ressalvado apenas
o ressarcimento ao erário, conforme decisão acima citada.
A inconstitucionalidade da referida lei decorre da proibição
inserida no art. 39, § 4, da Constituição Federal que dispõe
que o detentor de mandato eletivo deverá ser remunerado
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer espécie remuneratória,
como bem salientou o Ministro Dias Toﬀoli no Agravo
766.683/ES:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 766.683
ESPÍRITO SANTO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) :CÂMARA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
ADV.(A/S) :LUIZ OTÁVIO RODRIGUES COELHO
ADV.(A/S) :LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO
RECDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO
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PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão de inadmissibilidade
do recurso extraordinário interposto contra acórdão do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo mediante o qual julgou procedente ação direta de
inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de
Justiça contra as Leis nºs 1.745/08 e 1.544/04 do Município
de Mimos do Sul.
[...]
Depreende-se do excerto supratranscrito que o Tribunal
de Justiça, em que pese haver declarado a correção do
valor fixado a �tulo do subsídio dos vereadores, concluiu
pela inconstitucionalidade da lei que o fixou em virtude de
sido editada após as eleições municipais o que, segundo
entendeu a Corte de origem, violaria os princípios
constitucionais da moralidade e da impessoalidade.
Assentou, ainda, na ocasião, a inadequação do recebimento
de verba de representação com o sistema de subsídio,
haja vista que tal vantagem pecuniária possui natureza
remuneratória.
No tocante a esse segundo ponto relativo à verba
de representação, que havia inclusive justificado o
sobrestamento deste feito, o Plenário desta Corte,
concluindo o julgamento do RE nº 650.898/RS-RG, Redator
para acórdão o Ministro Roberto Barroso, afirmou a
incompatibilidade do regime de subsídio com a percepção
de parcelas remuneratórias recebidas mensalmente, como
é o caso da verba de representação de que ora se trata.
Vide ementa:
“Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta
de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle.

Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário
e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça
podem exercer controle abstrato de constitucionalidade
de leis municipais utilizando como parâmetro normas
da Constituição Federal, desde que se trate de normas
de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.
2.O regime de subsídio é incompa�vel com outras
parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que
não é o caso do décimo terceiro salário e do terço
constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores
e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de
representação” impugnada tem natureza remuneratória,
independentemente de a lei municipal atribuir-lhe
nominalmente natureza indenizatória. Como consequência,
não é compa�vel com o regime constitucional de subsídio.
4. Recurso parcialmente provido.” (DJe 24/8/07).

EXTRAORDINÁRIA. AFRONTA AOS ARTS. 39, § 4º, E

No citado julgamento, o Ministro Roberto Barroso
assentou, no que foi acompanhado pela maioria, que a
lei gaúcha então impugnada previa pagamento mensal de
verba de representação para o Prefeito Municipal, o que
malferia o art. 39, § 4º, da Constituição Federal.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015), dou parcial provimento ao recurso extraordinário
para declarar a validade da fixação dos subsídios dos
vereadores efetuada pela Lei nº 1.745/08 do Município
de Mimoso do Sul para a legislatura subsequente, ficando
mantida a impossibilidade de cumulação dos subsídios
com a verba de representação nela prevista. [Grifo nosso]
Publique-se.

Desse modo, o acórdão recorrido ajusta-se ao
entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto à
impossibilidade de pagamento de verba de representação
ou outra parcela remuneratória mensal a agente político
remunerado mediante subsídio. [Grifo nosso]

57, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE VEDAM O
PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZATÓRIA EM VIRTUDE
DESSA CONVOCAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I –
O art. 57, § 7º, do Texto Constitucional veda o pagamento
de parcela indenizatória aos parlamentares em razão de
convocação extraordinária. Essa norma é de reprodução
obrigatória pelos Estados-membros por força do art. 27, §
2º, da Carta Magna. II – A Constituição é expressa, no art.
39, § 4º, ao vedar o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou
outra espécie remuneratória ao subsídio percebido pelos
parlamentares. III – Ação direta julgada procedente” (ADI
nº 4.587/GO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, DJe de 18/6/14).
[...]

Brasília, 15 de setembro de 2017.

No mesmo sentido do paradigma da repercussão geral,
registre o seguinte precedente:

Ministro DIAS TOFFOLI

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 147, §
5º, DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE

Portanto, deve-se, com fulcro no enunciado sumular n.
347 do STF, arts. 176 e 177 da LC n. 621/12 e arts. 332 e
333 do RITCEES, negar exequibilidade ao § 1º do art. 1º
da Lei Municipal n. 6.671/2012, desobrigado, contudo, o
gestor ao ressarcimento, haja vista a inexistência de dano

GOIÁS. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS
PARLAMENTARES EM RAZÃO DA CONVOCAÇÃO DE SESSÃO
www.tce.es.gov.br

Relator
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ao erário.

reconhecer a inconstitucionalidade deste parágrafo.

art. 97 da Constituição Federal.

Salienta-se, ademais, quanto aos demais aspectos da
prestação de contas anual, consta das peças técnicas que o
órgão jurisdicionado observou rigorosamente os preceitos
constitucionais relativos aos gastos totais e individuais com
subsídio de vereadores (art. 29, incisos VII e VI, da CF),
do Poder Legislativo (art. 29-A e incisos, da CF) e folha de
pagamento (art. 29-A, § 1º, da CF), bem como as normas
de gestão fiscal, em especial, aquelas referentes aos limites
de despesa com pessoal (arts. 18, 19, 20, 22 e 23, LRF) e ao
limite de inscrição de restos a pagar não processados (art.
55 da LRF).

Sabendo que no Acórdão TC 1423/2018 - Plenário foi
estabelecido que será negada exequibilidade de artigo
de lei municipal que preveja pagamento de verba
indenizatória em desconformidade ao artigo 39, §4º da
Constituição Federal a Presidente da Câmara, apenas
a partir da sua publicação, sigo o entendimento do
Ministério Público para que seja instaurado incidente de
inconstitucionalidade para negar exequibilidade ao § 1º
do art. 1º da Lei Municipal n. 6.671/2012, uma vez que
naquele Acórdão estavam em julgamento a uniformização
de jurisprudência de determinados processos, e o TC
4859/2017 não foi incluído no incidente.

2. Unânime.

Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação
até aqui expendida, corroborando o entendimento da
área técnica exarado no Relatório de Diligência 08/2019, e
o do Ministério Público de Contas no Parecer 2081/2019,
da lavra do Procurador de Contas Luciano Vieira, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação
que submeto a sua consideração.

substituição).

Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
– Preliminarmente, na forma dos arts. 176 e 177 da
LC n. 621/2012 c/c arts. 332 e 333 do RITCEES, seja
instaurado incidente de inconstitucionalidade para negar
exequibilidade ao § 1º do art. 1º da Lei Municipal n.
6.671/2012, observada a reserva de plenário, exigida pelo
art. 97 da Constituição Federal;
– seja a prestação de contas da Câmara Municipal
de Cachoeiro de Itapemirim, exercício 2016, sob
responsabilidade de Julio Cesar Ferrare Ceco�, julgada
REGULAR COM RESSALVA, com fulcro no art. 84, inciso II,
da LC n. 621/12, dando quitação ao responsável;
– nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012, seja
expedida determinação para que o atual Presidente da
Câmara que observe as disposições da IN TC n. 26/2010
nas futuras iniciativas de projetos legislativos para fixação
de subsídios dos edis.
Verifica-se que o douto Órgão Ministerial levanta a análise
da preliminar de negativa de exequibilidade do §1º do art.
1º da Lei Municipal 6671/2012, sobre o que opinou a área
técnica antes do sobrestamento do feito, no sentido de

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

3. Data da Sessão: 30/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1.

Conselheiros:

Sérgio

Aboudib

Ferreira

Pinto

(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader
Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da
Cunha.
4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (em
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:

CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

1.1. Preliminarmente, na forma dos arts. 176 e 177
da LC n. 621/2012 c/c arts. 332 e 333 do RITCEES, seja
instaurado incidente de inconstitucionalidade para
negar exequibilidade ao §1º do art. 1º da Lei Municipal n.
6.671/2012, observada a reserva de plenário, exigida pelo

Procurador-geral do Ministério Público de Contas
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Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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