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TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 26/08/15 – ITEM: 34 
 
 
PEDIDO DE REEXAME 
 
34 TC-001697/026/12 
Município: Embu das Artes. 
Prefeito: Francisco Nascimento de Brito. 
Exercício: 2012. 
Requerente: Francisco Nascimento de Brito - Prefeito.  
Em Julgamento: Reexame do Parecer da E. Primeira Câmara, em sessão de 
01-07-14, publicado no D.O.E. de 19-07-14. 
Advogados: Marco Antonio Cais, Luís Henrique Garcia, Wilson Ferreira da 
Silva e outros.  
Acompanham: TC-001697/126/12 e Expedientes TC-006726/026/12, TC-
017892/026/13, TC-042199/026/13 e TC-045873/026/13. 
Procuradora de Contas: Élida Graziane Pinto.   
Fiscalização atual: GDF-7 - DSF-II. 
 
 
 
 

1. RELATÓRIO 
 
 
1.1   Em sessão de 01-07-14, a Egrégia Primeira Câmara1 emitiu 
Parecer Desfavorável à aprovação das contas de 2012 da PREFEITURA DE 
EMBU DAS ARTES, Prefeito Sr. Francisco Nascimento de Brito. 
 
  Para assim concluir, considerou o conjunto dos desacertos 
evidenciados por déficit orçamentário, aumento da dívida de curto prazo, 
pagamento insuficiente de precatório judicial, aumento da despesa com 
pessoal nos últimos 180 dias do mandato, despesas com publicidade e 
propaganda em desacordo com a norma de regência.  
 
  No parecer constam, ainda, recomendações à Prefeitura e 
determinações. 
 
 
1.2   Irresignado, o Prefeito, Sr. Francisco Nascimento de Brito, 
ingressou com Pedido de Reexame (fls. 170/197) buscando a emissão de 
novo parecer, agora no sentido da aprovação das contas de 2012. 

                     
1
  Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, Relator, Conselheira Cristiana de Castro 

Moraes, Presidente, e Conselheiro Renato Martins Costa. 
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  Defendeu que o Município “teve uma brusca e principalmente 
inesperada diminuição da receita inicialmente orçada”, de R$32.439.768,97. E 
ainda sustentou que houve gasto expressivo com infraestrutura do trânsito, 
esportes, turismo, saúde, assistência e educação, que ultrapassaram o valor de 
R$45 milhões, e muitos gastos “sequer estavam previstos no orçamento da 
Administração Municipal, mas que se fizeram necessários para o bom uso da 
máquina municipal, principalmente pela população mais carente”. 
 
  Argumentou que “a obtenção de superávit é almejada, mas não 
está circunscrita exclusivamente às decisões do governante, sendo que, muitas 
vezes, dinheiro em caixa não significa excelência administrativa”. 
 
  Alegou que gastou 33,85% em saúde e que o Tribunal entende 
que “aplicado percentual superior na saúde, notadamente nos municípios de 
pequeno porte como Embu das Artes, o déficit orçamentário deve ser afastado 
para fins de rejeição de contas” (cf. TC-2694/026/03; 184/026/09, 454/026/09 e 
286/026/09). 
 
  Referentemente à elevação da dívida de curto prazo, ela ocorreu 
“devido a empenhos de 2012, que passaram em ‘restos a pagar’ referentes à 
contratação de obras realizáveis a longo prazo (acima de doze meses), ante o 
que não representaram compromissos financeiros para o exercício de 2012, 
sendo incluídos indevidamente no cálculo de sua liquidez”. 
 
  Acerca dos precatórios, afirmou que teria havido equívoco de 
informações e que “o valor efetivamente pago pela Administração corresponde 
ao montante de R$391.848,82, sento este, justamente, o valor apurado para 
pagamento no exercício de 2012, havendo apenas uma diferença assentada de 
R$0,02”. 
 
  Sobre o aumento com despesa de funcionários, após alinhavar 
argumentos doutrinários concernentes às variações do mandato, advogou que 
o gasto de “0,92% se deu em face do dissídio coletivo aplicado a todos os 
servidores públicos municipais, que fora inclusive regulamentado por Lei 
Municipal (Lei 2627/2012), bem como o pagamento de 1/3 de férias aos 
professores municipais”. 
 
  Referentemente às despesas com Publicidade e Propaganda 
apresentou tabelas e cálculos para afirmar que teria havido equívoco no 
montante apurado pela Fiscalização. 
 
 
1.3  A Assessoria Técnica (fls. 199/200, 201/202 e 203/210), 
secundada pela Chefia da ATJ (fl. 211), manifestou-se pelo conhecimento e 
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não provimento do pedido, mantendo-se o Parecer Desfavorável, mas 
afastando das razões de decidir a falha concernente ao pagamento dos 
precatórios e a relativa à publicidade e propaganda. 
 
 
1.4  O d. Ministério Público de Contas (fls. 212/213), da mesma 
forma, acompanhando a Assessoria Técnica, entendeu que as razões 
carreadas aos autos foram insuficientes para a reforma da decisão. 
 
 
  É o relatório.  
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2. VOTO PRELIMINAR 
 
 
  Parecer publicado no DOE de 19-07-14 e o Pedido de Reexame 
em 18-08-14. 
 
  Presentes os demais requisitos de admissibilidade, voto pelo 
conhecimento do Pedido de Reexame. 
 
 
 
 

3. VOTO DE MÉRITO 
 
 
  As alegações apresentadas pelo Prefeito de Embu das Artes 
podem ser acolhidas, em parte, para afastar as inconsistências das contas do 
exercício de 2012 relativas ao pagamento de precatórios judiciais e aos gastos 
com propaganda e publicidade, remanescendo, contudo, as demais falhas que 
fundamentaram a emissão de parecer desfavorável. 
 
  Trata-se do déficit orçamentário de R$23.604.208,45, ou 6,16% 
da receita arrecadada, que concorreu para o aumento de 1.290,70% do déficit 
financeiro, tendo saltado de R$2.837.624,68, em 2011, para R$39.462.766,30, 
em 2012. 
 
  Também contribuiu para a emissão de Parecer Desfavorável o 
aumento da dívida de curto prazo, sem que a Prefeitura possuísse liquidez 
para honrar seus compromissos. 
 
  Houve, ainda, aumento de 0,92% da Taxa da Despesa de 
Pessoal nos últimos 180 dias do mandato, contrariando as disposições do 
parágrafo único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
  Com efeito. Os argumentos apresentados pelo Recorrente 
buscam supedâneo, sobretudo, na diminuição da receita arrecadada quando 
comparada à orçada e nas despesas necessárias para implementação de 
obras de infraestrutura. 
 
  Entrementes, não há notícias de que foram efetivadas medidas de 
contingenciamento das despesas para obtenção do almejado equilíbrio fiscal, 
consoante disposições do § 1º, art. 1º, da LRF. 
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  Diante do exposto, acolhendo as unânimes manifestações da 
Assessoria Técnica, Chefia da ATJ e MPC, VOTO PELO NÃO PROVIMENTO 
DO PEDIDO DE REEXAME, mantendo-se o Parecer Desfavorável à 
aprovação das contas da Prefeitura de EMBU DAS ARTES, exercício de 2012, 
mas afastando das razões de decidir as falhas quanto a pagamento dos 
precatórios judiciais e à despesa com publicidade e propaganda. 
 
 
 
 

DIMAS EDUARDO RAMALHO 
CONSELHEIRO 


