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Prefeitura Municipal de ANAGÉ
Processo nº TCM 00098-18
Gestores Responsáveis:  SRS.  ELBSON DIAS SOARES, RUBENS OLIVEIRA DIAS E 
SRA. VALDETE SOUZA LOPES -ex-prefeito
Exercício Financeiro: 2006
Relator: Cons. RAIMUNDO MOREIRA

DELIBERAÇÃO

A  3ª  DCOE,  sediada  no  município  de  SALVADOR,  lavrou  o  presente  Termo  de 
Ocorrência, em data de 20/12/2017, protocolado neste Tribunal sob nº. TCM 00098-18,  
no dia 04/01/2018, contra os Srs. ELBSON DIAS SOARES, RUBENS OLIVEIRA DIAS E 
SRA. VALDETE SOUZA LOPES, na qualidade de Prefeito Municipal de Anagé à época 
dos  fatos,  tendo  em  vista  a  omissão  desses  agentes  políticos,  não  promovendo  as 
medidas necessárias à cobrança das multas abaixo discriminadas: 

Processo Multado Valor R$ Vencimento Data Prescrição Valor Atualizado

06894-05 JOÃO VIEIRA SOBRINHO 800,00 20/04/2006 21/04/2011 1.494,06

12881-05 ANTONIO HENRIQUE ARAÚJO DE ANDRADE 3.000,00 04/08/2006 05/08/2011 5.540,12

06444-06 ANTONIO HENRIQUE ARAÚJO DE ANDRADE 12.313,86 29/12/2006 30/12/2011 22.483,14

A lavratura do expediente teve como fundamento o estabelecido no item 7 do Parecer  
Normativo TCM n° 13/07, que atribui responsabilidade aos gestores que se omitirem na 
cobrança  de  multas  impostas  pelo  TCM  dando  causa  a  ocorrência  de  prescrição 
resultando  em  dano  aos  cofres  públicos,  diante  da  inegável  renúncia  de  receita  do 
Município, como de fato ocorreu no caso em tela.

Encaminhado o processo à Presidência deste Órgão, por intermédio do Diretor da 3ª  
Diretoria de Controle Externo, foi determinada por seu diretor, por delegação, conforme 
Ordem de Serviço nº.  007/11, a realização do sorteio de Relator,  que se efetivou em 
Sessão  Plenária  de  06/02/2018,  cabendo-nos  o  encargo,  em  razão  do  que,  em 
submissão aos princípios do contraditório  e ampla defesa inscritos no art.  5º,  LV,  da 
Constituição  Federal,  foram  promovidas  as  notificações  dos  ex-Gestores,  para 
apresentação  de  defesa  e  comprovações  pertinentes,  no  prazo  de  20  (vinte)  dias, 
querendo,  quanto  às  acusações  e  irregularidades  apontadas,  na  forma  do  Edital  nº.  
035/2018, datado de 20/02/2018, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCM do dia 
seguinte, da Presidência desta Casa, comunicado aos interessados mediante Ofícios nºs.  
454, 455 e 456, do dia 22/02/2018, da referida Chefia de Gabinete.

Em consequência, veio aos autos a petição de fl. 18/23, protocolada nesta Casa sob o n°.  
TCM 01804-18, em data de 12/03/2018, na qual o ex- gestor, o Sr. Elbson Dias Soares, 
alega que “a prescrição para o Poder Público ocorreu no ano de 2016, e tais valores não  
podem ser exigidos do Requerente”.



                    

Submetido, em seguida, o feito ao Ministério Público de Contas, opinou o Órgão, em sua 
manifestação  de  fls.  26/31,  no  sentido  de  que  seja  julgado  procedente  o  Termo  de 
Ocorrência. Segue aduzindo que “a prescrição trazida no próprio termo de ocorrência diz 
respeito aos multados e, de fato, ocorre num prazo de 5 anos. Porém, de acordo com 
Parecer Normativo do TCM n. 13/07, perante os gestores que se omitirem da execução  
dessas multas, vigora a imprescritibilidade”.

Em  verdade,  são  imprescritíveis  as  ações  ajuizadas  em  decorrência  de  ato  de 
improbidade administrativa no que diz respeito ao dano causado ao erário. O artigo 37,  
parágrafo 5º, da Constituição Federal, é claro ao dispor que: 

“A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer 
agente,  servidor  ou  não,  que  causem  prejuízo  ao  erário,  ressalvadas  as 
respectivas ações de ressarcimento”.

Segundo apurado no referido  Termo de Ocorrência,  ocorreu a prescrição de créditos 
municipais devido a injustificada omissão do responsável pela adoção das providências 
judiciais necessárias à sua cobrança. Os vencimentos das duas multas, impostas pelo 
TCM, aplicadas aos Srs. João Vieira Sobrinho e Antonio Henrique Araújo de Andrade , 
que  ocorreram  em  20/04/2006,  04/08/2006  e  29/12/2006 e  as prescrições  se 
consumaram nas datas de 21/04/2011, 05/08/2011 e 30/12/2011, respectivamente, na 
gestão do Sr. Elbson Dias Soares.

No entendimento desta Relatoria, a responsabilidade pelas prescrições das multas, nos 
valores  de  R$800,00,  R$3.000,00  e  R$12.312,86  atualizadas  para  R$1.548,33, 
R$5.742,77  e  R$23.311,42,  no  curso  dos  processos  TCM nºs.  06894-05,12881-05  e 
06444-06, respectivamente, deve ser atribuída unicamente, ao Gestor que deu causa ao 
vencimento do prazo prescricional e sob cujo mandato verificou-se a ocorrência, ou seja,  
2011, no exercício do ex-Gestor o Sr. Elbson Dias Soares.

Posto isso, com fundamento no art.  1º,  XX, da Lei Complementar nº 006/91,  com as 
modificações introduzidas pela de nº 014/98, de igual hierarquia, combinado com os arts. 
22 e 23 da Resolução nº TCM nº 1225/06, votamos pelo  conhecimento do presente 
Termo de Ocorrência lavrado pela 3ª Divisão de Controle Externo – 3ª DCOE, deste  
Tribunal,  contra  os  Srs.  ELBSON DIAS  SOARES,  RUBENS OLIVEIRA DIAS  e  Sra. 
VALDETE SOUZA LOPES, na qualidade de Prefeitos de Anagé à época dos fatos, e, no 
mérito, em face das considerações retro et supra expendidas e tendo em vista a omissão 
na  cobrança  tempestiva  das  multas  a  que  se  referem  o  presente  Termo,  julgar 
procedente para  imputar  ao  Gestor  que  deu  causa  à  omissão,  Sr.  ELBSON  DIAS 
SOARES, em cujo mandato ocorreu a sua prescrição, o correspondente ressarcimento, 
nos valores das penalidades aplicadas aos Srs. João Vieira Sobrinho e Antonio Henrique 
Araújo  de Andrade  (Processos nºs.  06894-05,  12881-05 e 06444-06),  na  importância 
somada dos  processos originários de R$16.113,86 (dezesseis mil, cento e treze reais e 
oitenta  e seis centavos),  atualizado para  R$30.602,52 (trinta mil,  seiscentos e dois 
reais e cinquenta e dois centavos), cujo recolhimento aos cofres municipais deverá ser 
efetuado com recursos pessoais do apenado e mediante cheque de sua emissão, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgada desta decisão, adotando-se, 
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caso contrário, as medidas previstas nos arts. 49 e 74 da mesma legislação, ressalvado 
àquele o direito regressivo contra o efetivo devedor.

Encaminhe-se cópia da presente Deliberação à 1ª Coordenadoria de Controle Externo - 
1ª  CCE,  para  seu  conhecimento  e  anotações  necessárias,  deixando-se  de  formular 
representação ao Ministério Público Estadual em face do pequeno valor envolvido. 

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA 
BAHIA, 07 de junho de 2018.

Cons. FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE NETTO
Presidente

Cons. RAIMUNDO MOREIRA
Relator

Este documento foi assinado digitalmente conforme orienta a resolução TCM nº01300-11. Para verificar a autenticidade deste, vá na página do TCM  
em www.tcm.ba.gov.br e acesse o formato digital assinado eletronicamente.
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