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Acrescenta o parágrafo único e os incisos I e II
ao art. 2º da Lei nº 8.411, de 27 de dezembro de
2005 que cria o Fundo de Reaparelhamento e
Modernização do Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam acrescidos o parágrafo único e os incisos I e II ao art. 2º da Lei n.º 8.411, de 27 de dezembro
de 2005, com a seguinte redação:

“Art. 2º (...)

(...)

Parágrafo único. O percentual de 50% (cinquenta por cento) da receita arrecadada com a
cobrança das multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado, de que trata o inciso VI do
caput deste artigo, será transferida ao Fundo Estadual de Saúde até o dia 05 (cinco) do mês
subsequente à sua arrecadação.

I - Os valores repassados ao Fundo Estadual de Saúde serão transferidos pela Secretaria de
Estado de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática, na
modalidade fundo a fundo, a todos os municípios que não atingirem o Índice de Desenvolvimento
Humano – IDH de 0,7 (sete décimos) de acordo com dados oficiais obtidos junto a Associação
Mato–Grossense dos Municípios – AMM, até o dia 15 (quinze) de cada mês.

II - O repasse financeiro do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde visa,
exclusivamente, o custeio de ações e serviços públicos de saúde de atenção primária e de
média complexidade nos municípios selecionados.”

Art. 2º Esta lei será regulamentada de acordo com o disposto no art. 38-A da Constituição Estadual.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

1



JUSTIFICATIVA

Diante do quadro de calamidade pública na área da saúde que atinge todo o Estado de Mato Grosso,
especialmente os municípios menores e menos favorecidos e, diante das prerrogativas que são facultadas
aos Parlamentares Estaduais, resolvi apresentar esta proposta com o intuito de melhorar a prestação dos
serviços públicos de saúde fazendo uso, para tanto, de parte dos recursos arrecadados pelo Tribunal de
Contas com a aplicação de multas.

Inicialmente, cabe destacar que as decisões condenatórias do Tribunal de Contas imputam débito ou multa e,
embora ambos sejam expressos em pecúnia, possuem natureza distinta. Enquanto o débito representa a
responsabilização civil pelo prejuízo causado ao erário (e por isso deve ser recolhido aos cofres do ente
lesado), a multa possui natureza de sanção, cabendo sua titularidade ao ente Estatal ao qual o Tribunal se
encontra vinculado.

Entretanto, atualmente todos os recursos arrecadados com as multas aplicadas aos gestores municipais
destinam-se ao Fundo de Reaparelhamento do Tribunal de Contas do Estado, na forma prevista na Lei n.º
8.411/2005. Ou seja, são revertidas totalmente ao próprio Tribunal de Contas.

Sobre o tema já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça deixando claro que a titularidade dos
créditos decorrentes da aplicação de multas, não pertente ao próprio Tribunal, mas sim, ao ente
estatal ao qual a Corte de Contas se encontra vinculada.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA EXECUTAR MULTA IMPOSTA A
DIRETOR DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PESSOA
JURÍDICA QUE MANTÉM A CORTE DE CONTAS.

1. Em diversos precedentes esta Corte concluiu que a legitimidade para executar multa imposta a gestor
público municipal por Tribunal de Contas Estadual é do próprio ente municipal fiscalizado, em razão do
resultado do julgamento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 223037-1/SE, de
relatoria do Min. Maurício Corrêa (AgRg no Ag 1215704/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 2.2.2010; AgRg no REsp 1065785/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 29.10.2008; e
REsp 898.471/AC, Rel. Min.

José Delgado, Primeira Turma, DJ 31.5.2007).

2. Contudo, a mudança de entendimento ora preconizada decorre, com todas as vênias dos que vinham
entendendo em contrário, de interpretação equivocada do mencionado julgamento, especificamente em
razão da redação do item 2 de sua ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SERGIPE.

COMPETÊNCIA PARA EXECUTAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES: IMPOSSIBILIDADE. NORMA
PERMISSIVA CONTIDA NA CARTA ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. As decisões das Cortes de Contas que impõem condenação patrimonial aos responsáveis por
irregularidades no uso de bens públicos têm eficácia de título executivo (CF, artigo 71, § 3º). Não podem,
contudo, ser executadas por iniciativa do próprio Tribunal de Contas, seja diretamente ou por meio do
Ministério Público que atua perante ele. Ausência de titularidade, legitimidade e interesse imediato e concreto.

2. A ação de cobrança somente pode ser proposta pelo ente público beneficiário da condenação imposta
pelo Tribunal de Contas, por intermédio de seus procuradores que atuam junto ao órgão jurisdicional
competente.

3. Norma inserida na Constituição do Estado de Sergipe, que permite ao Tribunal de Contas local executar
suas próprias decisões (CE, artigo 68, XI). Competência não contemplada no modelo federal.

Declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, por violação ao princípio da simetria (CF, artigo 75).
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Recurso extraordinário não conhecido.

(RE 223037, Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 2.8.2002) 3. Com base no precedente da Corte
Suprema, extraiu-se a exegese de que em qualquer modalidade de condenação - seja por imputação de
débito, seja por multa - seria sempre o ente estatal sob o qual atuasse o gestor autuado o legítimo para
cobrar a reprimenda.

Todavia, após nova análise, concluiu-se que o voto de Sua Excelência jamais caminhou por tal senda, tanto
assim que, no âmbito do Tribunal de Contas da União tal tema é vencido e positivado por ato administrativo
daquela Corte de Contas.

4. Em nenhum momento a Suprema Corte atribuiu aos entes fiscalizados a qualidade de credor das multas
cominadas pelos Tribunais de Contas. Na realidade, o julgamento assentou que nos casos de ressarcimento
ao erário/imputação de débito a pessoa jurídica que teve seu patrimônio lesado é quem - com toda a razão -
detém a titularidade do crédito consolidado no acórdão da Corte de Contas.

5. Diversamente da imputação de débito/ressarcimento ao erário, em que se busca a recomposição do dano
sofrido pelo ente público, nas multas há uma sanção a um comportamento ilegal da pessoa fiscalizada, tais
como, verbi gratia, nos casos de contas julgadas irregulares sem resultar débito; descumprimento das
diligências ou decisões do Tribunal de Contas; embaraço ao exercício das inspeções e auditorias;
sonegação de processo, documento ou informação; ou reincidência no descumprimento de determinação da
Corte de Contas.

6. As multas têm por escopo fortalecer a fiscalização desincumbida pela própria Corte de Contas, que
certamente perderia em sua efetividade caso não houvesse a previsão de tal instrumento sancionador. Em
decorrência dessa distinção essencial entre ambos - imputação de débito e multa - é que se merece conferir
tratamento distinto.

7. A solução adequada é proporcionar ao próprio ente estatal ao qual esteja vinculada a Corte de
Contas a titularidade do crédito decorrente da cominação da multa por ela aplicada no exercício de
seu mister.

8. "Diferentemente, porém, do que até aqui foi visto, em se tratando de multa, a mesma não deve reverter
para a pessoa jurídica cujas contas se cuida. Nesse caso, deve reverter em favor da entidade que mantém o
Tribunal de Contas." (Jorge Ulisses Jacoby Fernandes in Tribunais de Contas do Brasil ? Jurisdição e
Competência).

9. Não foi outra a solução preconizada pela próprio Tribunal de Contas da União, por meio da Portaria n. 209,
de 26 de Junho de 2001 (BTCU n. 46/2001), relativa ao Manual para Formalização de Processos de
Cobrança Executiva, no qual se destacou que "a multa é sempre recolhida aos cofres da União ou Tesouro
Nacional". Em seguida, por meio da Portaria-SEGECEX n. 9, de 18.8.2006, também relativa ao Manual de
Cobrança Executiva (BTCU n. 8/2006), a Corte de Contas da União dispôs: A multa é sempre recolhida aos
cofres da União ou Tesouro Nacional e sua execução judicial está sob a responsabilidade da
Procuradoria-Geral da União/AGU.

10. Logo, mesmo nos casos em que a Corte de Contas da União fiscaliza outros entes que não a própria
União, a multa eventualmente aplicada é revertida sempre à União - pessoa jurídica a qual está vinculada - e
não à entidade objeto da fiscalização.

11. Este mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação aos Tribunais de Contas Estaduais, de modo que
as multas deverão ser revertidas ao ente público ao qual a Corte está vinculada, mesmo se aplicadas contra
gestor municipal.

12. Dessarte, a legitimidade para ajuizar a ação de cobrança relativa ao crédito originado de multa aplicada a
gestor municipal por Tribunal de Contas é do ente público que mantém a referida Corte - in casu, o Estado
do Rio Grande do Sul -, que atuará por intermédio de sua Procuradoria.

13. Agravo regimental provido.
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(AgRg no REsp 1181122/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 21/05/2010)

Na mesma linha do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça o Governador do Estado de
Minas Gerais sancionou a Lei n.º 22.549/2017 que perdoa multas de municípios inadimplentes com o
Tribunal de Contas daquele Estado.

Ora, se o Estado de Minas Gerais pode, por lei, abrir mão dos recursos provenientes das multas impostas
pelo Tribunal de Contas, por que o Estado de Mato Grosso não pode direcionar tais recursos para áreas de
interesse público, como é o caso da saúde?

No caso, a proposta é direcionar aos municípios apenas parte dos valores levantados com as multas, fato
que não causará impacto financeiro negativo a Corte de Contas, posto que o referido Fundo de
Reaparelhamento possui outras fontes de recursos listadas no artigo 2º da Lei n.º 8.411/2005, quais sejam:

a) as dotações orçamentárias do Estado e créditos adicionais,

b) recursos resultantes de convênios, contratos e outros acordos ou ajustes celebrados com instituições
públicas ou privadas, governamentais e não-governamentais, nacionais, estrangeiras ou internacionais,

c) recursos provenientes do recolhimento das taxas de inscrição em concurso,

d) as contribuições, auxílios ou subvenções recebidas de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, ou
organismos internacionais, públicos e privados,

e) recursos auferidos em razão de aplicações financeiras,

f) os valores cobrados pela expedição de certidões, extrações de cópias reprográficas e prestação de outros
serviços de natureza similar,

g) alienação de materiais e bens inservíveis,

h) garantias retidas dos contratos administrativos e multas deles decorrentes e

i) quaisquer outras receitas que legalmente lhe possam ser incorporadas.

Por todo o exposto, restou demonstrado ser justo que uma parte da arrecadação com multas impostas pela
Corte de Contas Estadual venha a suprir, ainda que apenas parcialmente, tão urgente necessidade.

Por esses motivos, solicito o voto favorável dos nobres Pares a fim de aprovar o projeto que ora apresento.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Maio de 2019

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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