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TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 03/12/14 – ITEM: 40 
 
 
PEDIDO DE REEXAME 
40 TC-001436/026/11 
Município: Ubatuba. 
Prefeito: Eduardo de Souza Cesar. 
Exercício: 2011. 
Requerente: Eduardo de Souza Cesar – Ex-Prefeito. 
Em Julgamento: Reexame do Parecer da E. Primeira Câmara, em sessão de 
30-07-13, publicado no D.O.E. de 15-08-13. 
Advogados: Marcelo Palavéri e outros. 
Acompanham:TC-001436/126/11 e Expedientes TC-018860/026/12, TC-
022336/026/12, TC-015688/026/13, TC-038971/026/13, TC-024829/026/14 e 
TC-026411/026/14. 
Procuradora de Contas: Élida Graziane Pinto. 
Fiscalização atual: UR-14 - DSF-II. 
Sustentação oral proferida em sessão de 05-11-14. 
 
 
 

1. RELATÓRIO 
 
 
1.1   Em sessão de 30-07-13, a Egrégia Primeira Câmara1 emitiu 
parecer desfavorável à aprovação das contas de 2011 da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE UBATUBA, Prefeito Eduardo de Souza Cesar. 
 
  Para assim decidir, considerou a renúncia de receitas, 
cancelamento e prescrição de Dívida Ativa e divergências em conciliações 
bancárias. 
 
  No parecer constam, ainda, recomendações à Prefeitura e 
determinações. 
 
 
1.2   Inconformado, o ex-Prefeito de Ubatuba, Sr. Eduardo de Souza 
Cesar, ingressou com Pedido de Reexame (fls. 137/153). 
 
  Em preliminar, postulou pela anulação da decisão, pois o “Relator 
decidiu por notificar pessoalmente o recorrente para oferecimento de defesa, o 
que não ocorreu, pois conforme provado nos autos a notificação foi recebida 

                     
1
  Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, Relator, Renato Martins Costa, Presidente, e 

Conselheira Cristiana de Castro Moraes. 
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por terceiro, motivando a ausência de apresentação de defesa preliminar”. 
 
  No mérito, argumentou que a renúncia de receitas decorreria de 
benefícios concedidos relacionados à redução de juros moratórios, que não 
teriam natureza tributária e, daí, então, não poderia advir renúncia de receitas. 
Além do que, houve significativa melhoria no fluxo de caixa. 
 
  Os cancelamentos de dívida ativa estariam relacionados a antigos 
débitos inscritos, não ajuizados e prescritos, cancelados a pedido do 
contribuinte na forma da lei. Assinalou que “nos exercícios de 1998 e 1999, 
quando então era Prefeito Municipal o Senhor Euclides Luiz Vigneron, a Dívida 
Ativa inscrita não foi ajuizada tendo como causa paralisações do Judiciário, de 
sorte que, ao retorno, não houve tempo suficiente para a inscrição e no ano 
seguinte, 2000, por ser ano eleitoral, não houve empenho da municipalidade 
em buscar ajuizar a Dívida Ativa que continuou inscrita no cadastro municipal. 
Decorridos os 4 anos do Governo seguinte, quando então era Prefeito o 
Senhor Paulo Ramos de Oliveira, a dívida continuou no cadastro municipal, 
como dívida inscrita e não ajuizada, fato que a conduziria à prescrição. Mesmo 
prescrita, nos anos seguintes, quando não houve questionamento, a dívida foi 
sendo recebida, sendo canceladas aquelas cujos pedidos de cancelamento 
eram apresentados pelo contribuinte e acolhidos na forma da lei”. 
 
  E sobre tesouraria, sustentou que as divergências das 
conciliações bancárias teriam sido causadas pela geração de arquivo para 
adequação ao sistema Audesp (Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos).  
 
 
1.3  A Assessoria Técnica, sob a ótica contábil (fl. 159), secundada 
pela Chefia da ATJ (fl. 160), opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, 
pois as razões oferecidas pelo Recorrente poderiam ser aceitas, sem prejuízo 
da manutenção das recomendações e determinações insertas no Parecer.  
 
 
1.4  Para o d. Ministério Público de Contas, no entanto (fls. 
155/156), no que concerne à prescrição da dívida ativa, intransponível a 
“hipótese de risco de dano ao erário e lesão ao dever de boa gestão”. 
 
  Quanto à renúncia de receitas e à tesouraria, entendeu que as 
alegações poderiam ser recepcionadas no âmbito de apartados, como exposto 
no r. voto condutor da deliberação colegiada. 
 
  Concluiu opinando pelo conhecimento e não provimento do 
Reexame. 
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1.5  Na sessão de 05/11/14 houve apresentação de defesa oral, pelo 
interessado e pelo d. Ministério Público de Contas, devidamente sopesada na 
avaliação dos autos. 
 
 
1.6   O ex-Prefeito trouxe para os autos memoriais, por meio dos 
expedientes 42718/026/14 e 41262/026/14, ratificando os argumentos 
deduzidos no reexame e na defesa oral, bem como oferecendo 
esclarecimentos adicionais, que foram examinados por este Relator. 
 
 
  É o relatório. 
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2. VOTO PRELIMINAR 
 
 
  O Parecer foi publicado no DOE de 15-08-13 (fls. 129/130) e o 
Pedido de Reexame protocolado tempestivamente em 13-09-13. 
 
  Afasto a preliminar que pretende a anulação da decisão por falta 
de notificação, eis que efetuada (em 11-12-2012; fls. 88, 90 e 90v) quando 
ainda era Prefeito o agora autor do Pedido de Reexame.  
 
  Presentes os demais requisitos de admissibilidade, voto pelo 
conhecimento do pedido de reexame. 
 
 
 
 
 

3. VOTO DE MÉRITO 
 
 
  Relembro que uma das atribuições constitucionais do Tribunal de 
Contas é exercer fiscalização sobre a renúncia de receitas (art. 70, caput, da 
CF).  O sistema constitucional sobre o controle externo dessa matéria é ainda 
aclarado pelas disposições insertas no inciso III do art. 30 da CF, que confere 
aos Municípios atribuição não só para instituir, mas também para arrecadar 
os tributos de sua competência, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar 
contas. A propósito, as contas que o Prefeito deve anualmente prestar ao 
Poder Legislativo são antes tecnicamente analisadas, mediante Parecer prévio, 
pelo Tribunal de Contas (art. 31 da CF), na forma como ora se procede, com 
observância das garantias do devido processo legal, contraditório e ampla 
defesa. 
 
  Nesse contexto, o douto Ministério Púbico de Contas entendeu 
que as justificativas concernentes à renúncia de receita de ISSQN e à 
tesouraria poderiam ser recepcionadas, notadamente porque sobre as matérias 
houve específica recomendação acerca da observância do art. 14 da LRF 
quando da feitura de novos programas de recuperação fiscal (Refis) e porque 
devem ser formados autos apartados (subitens 2.52 e 2.83), inclusive para 

                     
2
  “A falta de retenção e recolhimento de ISSQN sobre serviços prestados por uma 

empresa no âmbito do Município e dos serviços e atividades cartorárias e notariais, tratada no 
item B.1.5 – Fiscalização de Receitas – demonstra um efetivo dano ao erário, visto que a 
Municipalidade deixou de arrecadar receitas de sua competência, demandando um maior 
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instrução mais aprofundada da diferença entre os valores das conciliações 
bancárias registradas pela contabilidade e os valores constantes nos extratos 
das instituições financeiras, no expressivo valor de R$7.836.615,79, 
evidenciando que os controles do setor de tesouraria da municipalidade são 
pouco confiáveis, devendo a instrução, nos autos apartados, verificar se houve 
desvio de verbas públicas. 
 
  Já quanto à dívida ativa (item B.1.6 do relatório de fiscalização -  
subitem 2.7 da decisão), as razões recursais, assim como nos argumentos 
apresentados na defesa oral, não desconstituíram as irregularidades relatadas 
e a questão em si, na forma como constatada nos autos, é causa suficiente 
para emissão de Parecer Desfavorável à aprovação das contas de Ubatuba, 
exercício de 2011. 
 
  Com efeito. O laudo da Fiscalização desta Corte de Contas 
apontou R$19.492.795,73 de dívida ativa prescrita. Parte dos lançamentos foi 
constituída nos exercícios de 1994 e seguintes, mas prescritos. Constatou a 
Fiscalização que, do montante prescrito, considerável quantia de créditos fora 
constituída no exercício de 2006, tendo havido omissão do gestor municipal de 
2011 em ajuizar ação para recuperar créditos fiscais ainda não prescritos. 
Aliás, noticia-se que mediante Ação Civil Pública (processo 
642.01.2010.005929-5) apura-se indevida alteração, por ex-servidores 
municipais, de débitos objetos de execuções fiscais, de tudo denotando, como 
assinalou o douto Ministério Público de Contas, “hipótese de risco de dano ao 
erário e lesão ao dever de boa gestão”. 
 
  Do mesmo modo, não prosperam as alegações recursais relativas 
à renúncia de receitas apontada no item B.1.5.1 do relatório de fiscalização 
(Subitem 2.6 da decisão), decorrente de isenções concedidas com efeito 
retroativo, em detrimento daqueles que quitaram regularmente seus tributos, já 
que o procedimento resultou em prejuízo da ordem de R$ 35.509.670,11, 
devendo a matéria, conforme consignado na decisão recorrida, ser levada ao 
conhecimento do Ministério Público Estadual, para as medidas cabíveis. 
 
  Diante do exposto e do que consta dos autos, acolhendo 

                                                             

aprofundamento. Sendo assim determino a abertura de autos apartados para tratar da 
matéria.” 
3
    “Tais desacertos evidenciam que os controles do setor de tesouraria da Origem são 

pouco confiáveis, ocasiona inconsistência nos registros das movimentações financeiras e 
compromete a transparência das operações financeiras realizadas pelo Órgão em questão, de 
modo a propiciar o desvio de verbas públicas. 
 De qualquer modo, permito-me reservar o exame da matéria em autos apartados, 
para que sejam averiguadas as divergências, inclusive a ocorrência de eventuais desvios de 
finalidade.” 
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manifestação do MPC, voto pelo não provimento do Pedido de Reexame, 
mantendo-se o Parecer Desfavorável à aprovação das contas da 
PREFEITURA DE UBATUBA, exercício de 2011, afastando das razões de 
decidir a questão envolvendo somente a renúncia de receita indicada no 
subitem 2.5 da decisão originária e em relação à tesouraria (subitem 2.8), que 
serão analisadas em autos apartados. 
 
 
 
 

DIMAS EDUARDO RAMALHO 
CONSELHEIRO 


