
ESPELHO DE CORREÇÃO PROVA DISCURSIVA

Questão 01

A intempestividade na remessa de prestação de contas aos responsáveis por entidades prestadoras 
de trabalho na área assistencial, beneficente ou filantrópica, que possuam natureza econômica sem 
fins  lucrativos  pode  gerar  a aplicação  da  multa  regimental?  Qual  é  o  posicionamento  da  
jurisprudência do TCE/PA? Responda fundamentadamente.

RESPOSTA – (0,00 a 20,00 pontos)

Não  será  aplicada  multa  regimental  pela  intempestividade  na  remessa  das  prestações  de  contas  aos 
responsáveis por entidades prestadoras de trabalho na área assistencial, beneficente ou filantrópica, que 
possuam natureza econômica sem fins lucrativos, desprovidos de condições financeiras de arcar com o 
ônus e dirigentes não sejam remunerados, salvo nos casos de processos de Prestações de Contas julgadas 
irregulares ou de Tomada de Contas. (PREJULGADO no. 14 – Reformulado em 22.05.2007 ACÓRDÃO No. 
41.716 (Processo no 2005/53596-3)

Questão 02

Discorra sobre o que o auditor independente deve tratar, especificamente, a respeito das normas 
referentes à execução dos trabalhos de auditoria.

RESPOSTA – (0,00 a 20,00 pontos)

As normas relativas à execução dos trabalhos de auditoria devem tratar de:

1. Planejamento  e  supervisão  dos  trabalhos  de  auditoria  (planejamento,  avaliação  dos  controles 
internos,  analise  dos  saldos  das  contas  do  balanço,  visando  obter  evidencias  suficientes  para 
posterior emissão de parecer).

2. Relevância dos dados a serem analisados em relação ao objeto da auditoria e sobre o risco de 
distorção para determinar a extensão dos procedimentos de auditoria a ser aplicado.

3. Riscos de auditoria relacionados a confiabilidade dos dados e informações, detalhados em risco 
inerente, risco de controle e risco de detecção.

4. Supervisão  do  trabalho   e  a  garantia  da qualidade  certificada  mediante  formas de controle  de 
qualidade pelos próprios pares,  a  fim de evitar  distorções e  erros de analises que refletem no 
parecer.

5. Avaliação do sistema contábil e de controle interno e a fase de analise para determinar a extensão e 
profundidade dos exames a ser aplicado sobre a amostra.

PARECER

Trata-se de procedimento de Consulta, devidamente previsto no Regimento Interno do Tribunal de Contas 
do Estado do Pará, através da qual um Gestor que tem o dever de prestar contas junto ao referido Tribunal 
questiona a possibilidade de realização dos seguintes atos:

a)  Informa que pretende formalizar um  Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público de 
Contas  para  o  fim  de  se comprometer a implementar,  no curso da sua gestão,  os investimentos 
constitucionalmente vinculados à saúde e à educação previstos na Constituição Federal e à resolução dos 
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déficits que gestões anteriores deixaram nessas mesmas áreas.  O  intuito  da  celebração  do  referido 
mecanismo é a aprovação de suas contas e que não lhe seja aplicada nenhuma sanção, tendo em vista o 
pleno atendimento do interesse público e das disposições legais.

b) Pode-se baixar da dívida ativa os créditos tributários cujo montante seja inferior aos custos de cobrança? 
O que se deve entender por montante do débito?  O que se deve entender por custos de cobrança?  Na 
avaliação da relação custo-benefício da execução fiscal, pode-se levar em conta a manifesta incapacidade 
patrimonial do contribuinte para solver a dívida? Alega que a referida consulta visa esclarecer o contido no 
artigo 14, § 3.º, II da Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Diante da referida consulta e considerando que a mesma encontra-se devidamente formalizada e instruída 
na forma prevista na legislação,  elabore um parecer com no máximo 60 (sessenta)  linhas,  devidamente 
fundamentado, opinando à respeitos de todos os pontos consultados pelo Gestor.

PARECER - Nota – 0,00 a 50,00 pontos.

Cabeçalho (5,00 pontos)

Parecer n.
Assunto.
Interessado.
Ementa. 

I – Relatório (5,00 pontos)

O candidato deveria descrever os fatos.

II - Fundamentação Jurídica. (30,00)

O candidato deveria fundamentar o parecer da seguinte forma:
a) Da possibilidade da formalização de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público 
de Contas para o fim de se comprometer a implementar, no curso da sua gestão, os investimentos 
constitucionalmente vinculados à saúde e à educação previstos na Constituição Federal e à 
resolução dos déficits que gestões anteriores deixaram nessas mesmas áreas. (10,00)

Verifica-se  que  o  legislador  preocupou-se  em  estabelecer  benefícios  sociais  mínimos  com  vista  a 
proporcionar o bem estar social e uma melhor qualidade de vida à população  propondo-se a firmar  um 
Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público de Contas com o fim de se comprometer a 
implementar,  no curso da sua gestão,  os investimentos constitucionalmente vinculados à saúde e à 
educação previstos na Constituição Federal e à resolução dos déficits que gestões anteriores deixaram 
nessas mesmas áreas. 

É louvávela  a iniciativa  do Gestor,  entretanto,  desnecessária  a  existência  do termo de ajustamento de 
conduta para a implementação dos investimentos em saúde e educação no curso de sua gestão, pois tal 
obrigação decorre de imposição da Constituição Federal.

Entretanto, a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público de Contas e/ou  
com a própria Corte de Contas, trata-se de medida váida e legal para o fim da correção das irregularidades 
provenientes das gestões anteriores, assumindo a obrigação imediata de saneamento da gestão pública de 
seu Município nas áreas sensíveis da educação e saúde.

A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta pelo Ministério Público é juridicamente possível e pode 
significar um avanço nos instrumentos de controle externo da Administração Pública.
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Tal  procedimento  permite  o  monitoramento  do  cumprimento  das  cláusulas  do  Termo  de  Ajustamento,  
gerando uma ação conciliatória que possa atender de modo mais célere o interesse público envolvido,  
sendo  considerada  uma  medida  adequada,  proporcional  e  concreta  para  os  fins  colimados  no  texto 
constitucional e na legislação em vigor.

Havendo a regularização da gestão dos recursos nas áreas de saúde e educação, de forma conciliatória, 
desde que não tenha havido desvio de recursos públicos e seja submetido à aprovação do Tribunal de 
Contas, será desnecessária a imputação de sancionamento da conduta. 

Portanto,  tendo  em  vista  que  o  ajustamento  de  conduta  é  uma  medida  extrajudicial,  conciliatória  e 
exauriente de fato jurídico suscetível de eventual demanda é a mesma cabível no âmbito dos Tribunais de 
Contas, pois que inúmeros são os casos de violação normativa a ensejar obrigações de fazer ou de não 
fazer,  assim  como  de  indenizar,  passíveis  de  solução  em  momento  anterior  a  instauração  de  lide, 
propriamente dita.

Diante  de todo  o exposto e  observando-se  que o Ministério  Público  junto  ao Tribunal  de Contas,  tem 
competência para a formalização do Termo de Ajustamento de Conduta, conforme disposto no art. 127 e 
129, III da Constituição Federal, instrumento convergente para a implementação de um controle externo 
cada vez mais eficiente, célere e educativo, conforme amplamente autorizado por diversos Tribunais de 
Contas do País.
b)  Da interpretação do  artigo 14,  §  3.º,  II da Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal). (20,00)

Em relação  à  baixa  da  dívida  ativa  dos  créditos  tributários  cujo  montante  seja  inferior  aos  custos  de 
cobrança deve-se considerar que o propósito e as perspectivas que a Lei de Responsabilidade Fiscal quis 
empregar ao administrador público é que “antes de não ajuizar os débitos fiscais em valores inferiores ao  
das custas processuais deverá promover formas de incentivo que permitam ao cidadão a quitação dos seus  
débitos fiscais através de programas específicos de cobrança”.

O não ajuizamento de débitos com dívida inferior as das custas é admissível, desde que não haja realmente 
nenhuma viabilidade econômica em realizar a cobrança, sendo que o débito deverá ser mantido em dívida  
ativa.

O simples não ajuizamento de débitos fiscais em valores inferiores ao das custas de cobrança não significa 
concessão  de  remissão.  Assim,  permanece  a  existência  da  dívida  ativa,  que  apenas  não  está  sendo 
executada. Deve o Gestor implementar a junção dos tributos de um único sujeito passivo, antes do término 
do quinto ano, possibilitando-se a cobrança, evitando-se o coroamento do mau pagador em detrimento do 
bom pagador.

Nunca é demais lembrar ser dever legal e moral do gestor público pautar-se em critérios de economicidade  
e de não estímulo à inadimplência fiscal. Quanto ao montante do débito, deve-se evitar o erro de considerar 
o pequeno valor em referência ao valor original e não ao valor corrigido monetariamente.

Vê-se, portanto, que a análise da relação custo-benefício da execução fiscal deve se pautar, tão somente,  
no binômio “montante do débito inferior aos custos de cobrança, não podendo sofrer influências da variável 
“manifesta incapacidade patrimonial do contribuinte para solver a dívida”.

Como regra de hermenêutica, vale a máxima de que as exceções interpretam-se restritivamente.

Portanto, o art. 14, § 3.º, II da LRF é bastante específico (e objetivo) não comportando sua conjugação com 
dados estranhos à sua redação, sob pena de descaracterização da exceção almejada pelo legislador. 
III – Conclusão (6,00 pontos)
O candidato deveria concluir o parecer opinando na seguinte forma:
a) pela competência para a formalização do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para firmar o 



ESPELHO DE CORREÇÃO PROVA DISCURSIVA

Termo de Ajustamento de Conduta, conforme disposto no art. 127 e 129, III da Constituição Federal;
b) pela possibilidade do cancelamento dos débitos tributários cujo montante seja inferior aos custos de 
cobrança, mas somente após promover formas de incentivo que permitam ao cidadão a quitação dos seus 
débitos fiscais; bem como o não ajuizamento de débitos com dívida inferior as das custas, desde que não  
haja realmente nenhuma viabilidade econômica em realizar a cobrança, sendo que o débito deverá ser  
mantido em dívida ativa e que seja implementada a junção dos tributos de um único sujeito passivo, antes 
do término do quinto ano, possibilitando-se a cobrança, evitando-se o coroamento do mau pagador em 
detrimento do bom pagador; que o montante do débito para a consideração do pequeno valor deve ser o 
valor do débito corrigido monetariamente; que a relação custo-benefício da execução fiscal deve se pautar,  
tão  somente,  no  binômio  “montante  do  débito  inferior  aos  custos  de  cobrança,  não  podendo  sofrer  
influências da variável “manifesta incapacidade patrimonial do contribuinte para solver a dívida; que o  art. 
14,  §  3.º,  II  da  LRF é  bastante  específico  (e  objetivo)  não  comportando  sua  conjugação  com dados  
estranhos à sua redação, sob pena de descaracterização da exceção almejada pelo legislador.

É o parecer.
 
Local e data
 
Auditor Fiscal
Encerramento (4,00 pontos)

Maringá, 27 de Fevereiro o de 2.012.

AOCP – Concursos Públicos


