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Estado do Tocantins

Tribunal de Justiça

1ª Vara Cível de Taguatinga

Processo nº 0001668-83.2018.827.2738 - Ação Civil de Improbidade Administrativa
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Réu: ALTAMIRANDO ZEQUINHA GONÇALVES TAGUATINGA

  DECISÃO

Cuida-se de ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa intentada pelo   MINISTÉRIO

PÚBLICO em desfavor de   ALTAMIRANDO ZEQUINHA GONÇALVES TAGUATINGA .

Diz o Autor que o Réu, na condição de prefeito do Município de Taguatinga/TO, desde JUL2017 vem sistematicamente

descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (LC101) ao promover gastos com pessoal acima do limite legal.

Afirma que embora a lei proíba despesa com pessoal acima do montante de 54% da Receita Corrente Líquida - RCL no

Poder Executivo (LRF, arts. 19 e 20), esta regra não tem sido observada, pois:

- no terceiro bimestre de 2017 atingiu 53,71% da RCL;

- no quarto bimestre de 2017 atingiu 57,01% da RCL;

- no quinto bimestre de 2017 atingiu 57,01% da RCL;

- no sexto bimestre de 2017 atingiu 57,07% da RCL;

- no primeiro bimestre de 2018 atingiu 57,07% da RCL;

- no segundo bimestre de 2018 atingiu 60,9% da RCL;

- no quarto bimestre de 2018 atingiu 60,78% da RCL.

Assevera ainda que embora tenha sido o prefeito instado a reduzir os gastos com o fim de se adequar à lei, sequer

apresentou resposta ao apelo.

Pede, liminarmente, "seja concedida medida cautelar inaudita altera pars, para determinar que o requerido PREFEITO DO

MUNICÍPIO DE TAGUATINGA efetue a redução de despesas com pessoal previstas no art. 169, §§ 3º e 4º, da

Constituição Federal, notadamente em pelo menos 20%, das despesas com cargos em comissão, contratos temporários e

funções de confiança, até que sejam reconduzidas as despesas do Município a patamar inferior ao limite prudencial

previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, no prazo de trinta dias, sob pena de afastamento do demandado da função de

PREFEITO MUNICIPAL".

É o breve relato. Decido.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº 101/2000) foi editada para atender a determinação contida

no art. 163 da CF/88, tem como objetivo regulamentar a Constituição Federal no tocante à parte de tributação  e de

orçamento, porquanto estabelece as normas gerais de finanças públicas a serem seguidas pelo governo federal, estadual

e municipal.

Como prescreve o § 1º do art. 1º da LC101, " a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e
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transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante

o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a

renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária,

operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar".

A responsabilidade no trato com o erário é uma exigência da forma de estado republicana, pois o mandatário somente

pode pautar a realização de despesas em consonância com o orçamento previamente aprovado pelo Legislativo, que em

seu bojo consolida as políticas públicas que devem ser atendidas com os escassos recursos públicos e que,

supostamente, constituem as escolhas feitas pelos cidadãos.

O desrespeito orçamentário configura uma violação da lei orçamentária, um atentado contra o Legislativo que deve ser

combatido por meio do sistema de freios e contrapesos instituído pela Constituição.

A importância do tema repousa nas consequências que podem advir do mau uso do dinheiro público: não prestação de

serviços essenciais, atraso no cumprimento de obrigações legais impositivas (como pagamento de salários que, há

notícias informais, está atrasado em relação à parte do funcionalismo), pagamento de juros da dívida etc.

O tema correlaciona-se com a noção de accountability, que nos regimes democráticos impõe ao administrador público o

dever de visibilidade e transparência nos atos do governo, como também a responsabilização dos governantes.

Segundo Loureiro & Abrúcio[1] " accountability é um processo institucionalizado de controle político estendido no tempo

(eleição e mandato) e no qual devem participar, de um modo ou de outro, os cidadãos organizados politicamente. Para

isso, são necessárias regras e arenas nas quais a accountability é exercida, além de práticas de negociação ampliadas

entre os atores, para tornar as decisões mais públicas e legítimas".  

Pois bem, no caso em apreço o Ministério Público alega que o prefeito municipal Altamirando Zequinha Gonçalves

Taguatinga, ao longo de sua gestão vem descumprindo reiteradamente determinações da LRF atinentes às despesas

com pessoal.

A LRF traz no art. 18 o conceito de despesa total com pessoal, incluindo nessa categoria "o somatório dos gastos do ente

da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos,

civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens,

fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas

extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às

entidades de previdência".

O art. 19 prescreve que "para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, 

em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente

líquida, a seguir discriminados: [....] III - Municípios: 60% (sessenta por cento)".

Contudo, este é o limite total na esfera Municipal, sendo certo que no seu bojo o teto de gasto do Poder Executivo (que é

o objeto da presente ação) não poderá exceder a 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida - RCL:

"Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:
[...]
 III - na esfera municipal:
 a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
  b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo".

A petição inicial, instruída com Inquérito civil público n. 2018.0006869, trouxe certidões emitidas pelo Tribunal de Contas

do Estado do Tocantins demonstrando o percentual dos gastos com pessoal referentes ao 3º, 4º, 5º e 6º bimestres de

2017, 1º e 2º e 4º bimestres de 2018, bem como relação de servidores contratados.

Os documentos colacionados ao processo evidenciam o descumprimento do disposto no art. 20, inciso III, alínea "b" da

LRF, eis que desde o 4º bimestre de 2017 o percentual de gastos com pessoal foi superior ao limite legal de 54%

(cinquenta e quatro por cento), tal como mencionado acima,  o que demonstra inequivocamente o descumprimento
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sistemático das determinações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, norma cogente, obrigatória.

A conduta é gravíssima do ponto de vista institucional, porquanto mostra o desprezo à lei e à prudência necessária ao

gestor público, sem falar no extravasamento do mandato popular, sendo legalmente nulos os atos que causam o aumento

de despesa (LRF, 21, II).

Além disso, constitui crime de responsabilidade do prefeito, previsto no art. 4º, VII, do Decreto-lei n. 201/67 ("são infrações

político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com

a cassação do mandato:... VII - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua

prática;").

A conduta também incide no sistema de responsabilização por ato de improbidade, porquanto a inobservância do teto

legal com despesas de pessoal acarreta, por via reflexa, a violação do princípio da legalidade (LIA, 11):

"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às

instituições, e notadamente:"

Demonstrada a plausibilidade jurídica da pretensão liminar, cumpre dizer que o "perigo da demora" é inerente à própria

natureza pública da instituição e dos recursos geridos pelo Requerido. Quanto maior a delonga na adequação dos gastos

com pessoal, maior será a probabilidade de irreversibilidade dos gravames ao erário público.

Presentes, então, os pressupostos para concessão da medida liminar: fumus boni juris e periculum in mora.

   DISPOSITIVO

Isto posto,   DEFIRO a LIMINAR  requestada e DETERMINO ao Requerido que no prazo de 30 (trinta) dias tome

medidas concretas de redução de gastos com pessoal no Poder Executivo, adequando-se aos limites previstos na LRF,

notadamente com a redução de "pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão, contratos temporários e

funções de confiança, até que sejam reconduzidas as despesas do Município a patamar inferior ao limite prudencial

previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, no prazo de trinta dias, sob pena de afastamento do cargo de PREFEITO

MUNICIPAL".

Notifique-se o Requerido pessoalmente para cumprir a presente determinação e se manifestar previamente no prazo de

15 dias (LIA, 17, § 7º), por escrito.

Cite-se o MUNICÍPIO DE TAGUATINGA para, querendo, atuar ao lado do Parquet, no prazo de 30 dias (L4717, 6º, III;

c/c L8429, 17, 3º).

Encaminhe-se cópia da inicial e desta decisão à Câmara de Vereadores de Taguatinga/TO, pois como dito acima a

inobservância do limite legal de gastos configura em tese crime de responsabilidade a ser julgado pelo Legislativo Local,

sendo sua atribuição o julgamento das contas do prefeito, nos termos do art. 31 da Constituição da República de 1988 ("

a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo...").

  A presente decisão servirá como mandado.

Intimem-se.

Taguatinga/TO, 1º de novembro de 2018.

GERSON FERNANDES AZEVEDO. Juiz de Direito.
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[1]  LOUREIRO, Maria Rita & ABRÚCIO, Fernando Luiz. Incrementalismo, negociação e accountability:

Análise das reformas fiscais no Brasil. Em O Estado numa era de reformas: Os anos FHC (Parte 2). Coleção

Gestão Pública, volume 7. Brasília, 2002.
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