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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DA CONSELHEIRA MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN 

 

VOTO GC-6   

 

PROCESSO:    TCE-RJ 218.942-9/15 

ORIGEM:    PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM 

ASSUNTO:  RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL – 

INSPEÇÃO ORDINÁRIA 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/05/2015 a 15/05/2015 

PERÍODO ABRANGIDO:  SITUAÇÃO EM VIGOR 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL – 

INSPEÇÃO ORDINÁRIA. PLANO ANUAL DE AUDITORIA 

GOVERNAMENTAL – PAAG. VERIFICAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

DO CONTROLE DOS IMPOSTOS IMOBILIÁRIOS 

MUNICIPAIS (ITBI E IPTU). NÃO ENCAMINHAMENTO 

DE PLANO DE AÇÃO EM DESCUMPRIMENTO À 

DECISÃO PLENÁRIA. AUDITORIA DE 

MONITORAMENTO EM FASE DE EXECUÇÃO. PEDIDO 

DE INTERVENIÊNCIA TÉCNICA DESTE TRIBUNAL DE 

CONTAS NA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA EM CONJUNTO COM 

MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA. 

ELABORAÇÃO DE MINUTA. MODIFICAÇÃO DE 

CLÁUSULAS. AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENIÊNCIA 

TÉCNICA DESTE TCE-RJ NA CELEBRAÇÃO DO TAC, 

OBSERVADOS OS APONTAMENTOS FEITOS AO LONGO 

DO VOTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MPERJ. CIÊNCIA 

AO PLENÁRIO E À SGE. 
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Cuida-se de processo que materializa os achados de auditoria realizada no Município 

de Guapimirim para “verificar as condições de organização e funcionamento do controle 

dos Impostos Imobiliários Municipais”, quais sejam: o imposto sobre propriedade predial e 

territorial urbana – IPTU, e o imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis – ITBI. 

A inspeção ordinária em apreço desenvolveu-se em cumprimento ao plano anual de 

auditorias governamentais de 2015, objeto do processo TCE-RJ 303.456-4/14, decorrente da 

auditoria de levantamento constante do processo TCE-RJ 103.062-5/15, conforme plano de 

fiscalização nº 143/15. 

Em sessão plenária realizada em 14/09/2017, foi proferida decisão nos termos a 

seguir: 

VOTO: 
I. pela CIÊNCIA AO PLENÁRIO:  
1. quanto ao ingresso do documento TCE/RJ nº 21.171-3/17, por meio do qual o 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro informa ter iniciado tratativas junto 
ao município visando à formalização de Termo de Ajustamento de Conduta para a 
correção de problemas identificados nesta auditoria e solicita a intermediação do 
Tribunal de Contas no processo; 
2. de que, embora não tenha havido atendimento à decisão plenária de 
24/05/2016, o prosseguimento das ações de controle da gestão dos impostos 
imobiliários (IPTU e ITBI) no município de Guapimirim, objeto da auditoria 
relatada nos presentes autos, já se encontra em execução - Fiscalização nº 141/2017, 
constante do PAAG para o presente exercício (auditorias na modalidade 
monitoramento, a serem executadas nos 91 municípios auditados em 2015); 
3. de que uma análise de compatibilidade entre eventuais medidas planificadas e 
não encaminhadas e a efetiva resolução dos problemas identificados na auditoria 
relatada nos presentes autos integra o escopo dos monitoramentos já em execução; 
e 
4. de que a atestação de cumprimento, ou não, das determinações constantes do 
item II da decisão plenária de 14.04.16 também integra o escopo dos 
monitoramentos já em execução. 
II. pela REVOGAÇÃO DO TRATAMENTO SIGILOSO a que está submetido o 
presente processo, exceto quanto a seus anexos, com fulcro no disposto na Lei 
Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, em especial em seus art. 3º e 7º, § 2º 
e adoção das medidas necessárias à disponibilização de acesso ao seu teor na 
página eletrônica deste Tribunal.  
III. pela NOTIFICAÇÃO PESSOAL do Senhor Marcos Aurélio Dias, então Prefeito 
do município de Guapimirim, com base na Lei Complementar Estadual nº 63/90, 
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente razões de defesa para o 
descumprimento injustificado da determinação contida no item I da decisão 
plenária de 24/05/2016, que lhe foi comunicada por meio do Ofício PRS/SSE/CSO 
18.375/2016, conduta passível da aplicação de sanção prevista no inciso IV, do art. 
63 da Lei Complementar Estadual nº 63/90; 
IV. pela REMESSA DO PROCESSO À SECRETARIA GERAL DE CONTROLE 

EXTERNO a fim de que, por intermédio da Coordenadoria de Controle da Receita 
(setor responsável pela execução do monitoramento), tome ciência dos termos do 
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documento TCE/RJ nº 21.171-3/17 ora anexado e estude medidas, em conjunto 
com o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública do ERJ e o Município 
de Guapimirim, visando à definição do formato e diretrizes do Termo de 
Ajustamento de Conduta a ser celebrado entre as partes interessadas e articulado 

com a interveniência da Presidência do Tribunal de Contas do Estado. Ressalto 
que o acordo celebrado deverá constituir circunstância a ser considerada na análise 
efetuada pela Coordenadoria de Controle da Receita em sede da auditoria de 
monitoramento mencionada. 

 

O processo é submetido a nova apreciação pelo Plenário tendo em vista a adoção de 

medidas envolvendo Ministério Público Estadual, Município de Guapimirim e Tribunal de 

Contas do Estado, na qualidade de interveniente técnico, visando ao atendimento ao item IV 

da decisão destacada. Constato que houve a elaboração de uma minuta do Termo de 

Ajustamento de Conduta a ser assinado pelas partes.  

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, representado pelo 

Procurador Sergio Paulo de Abreu Martins Teixeira, ao analisar o documento, propõe duas 

alterações ao texto da minuta: 

a) Cláusula Sétima – revisão do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para realização 

de cobrança de valores não lançados ou calculados de maneira indevida, por 

entender que a obrigação é inexequível nesse período de tempo; 

b) Cláusula décima – penalidades aplicáveis. Entende a instância ministerial que a 

multa eventualmente cominada deve ser suportada pelo agente público, pois a 

redação da cláusula pune a pessoa jurídica de direito público e, indiretamente, o 

próprio munícipe, na medida em que a quantia relativa à multa será retirada do 

erário municipal. 

 

É O RELATÓRIO. 

 

Diante do atendimento ainda parcial à decisão plenária de 14/09/2017, não havendo 

certificação nos autos quanto à apresentação de resposta à notificação proposta no item III, 

limitarei a presente análise ao item IV da decisão, considerando, sobretudo, o caráter de 

urgência da medida. Destaco, ainda, que a informação da CCR de 10/10/2017 limitou-se, 

também, a esta matéria, tendo sugerido, ao final, a devolução do processo à CSE, para que 
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seja dado prosseguimento ao feito, quanto às matérias que extrapolam a celebração do TAC.  

Como pontuado na decisão anterior, a celebração de Termo de Ajustamento de 

Conduta visou a atender determinações propostas na presente auditoria, em especial as 

relativas à ausência de fator de correção para apuração de base de cálculo de IPTU, e à não 

utilização de fatores previstos na Planta Genérica de Valores quando do lançamento do 

tributo, gerando incorreções e provável renúncia de receita pelo ente municipal.  

Como narrado, tendo em vista que ao promover, em atendimento às determinações 

do Tribunal de Contas, a revisão dos lançamentos efetuados, o Município realizou 

verdadeira majoração dos valores devidos pelos contribuintes, o Chefe do Poder Executivo 

municipal procurou representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da 

Defensoria Pública, “com o fito de resolver o imbróglio através da assunção de Compromisso 

de Ajustamento de Conduta”.  

Consta do processo a minuta do Termo de Ajustamento de Conduta (arquivo 

eletrônico “MINUTA TAC”), com redação elaborada após contatos entre representantes do 

Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas (arquivo eletrônico “Documento Anexado: 

MICROSOFT OUTLOOK-CORREIO ELETRÔNICO”), a respeito do qual teço alguns 

comentários de modo a ilustrar o formato adotado visando ao ajuste pretendido. 

Destaco, primeiramente, que muitos aspectos suscitados no TAC guardam estreita 

consonância com a avaliação efetuada pela Coordenadoria de Controle da Receita (CCR) 

nesta auditoria, sendo, no entanto, ressalvada a impossibilidade de aplicação das medidas 

para o lançamento do IPTU de 2018, dada a exiguidade temporal. Um dos pontos tratados, 

portanto, são as medidas intermediárias a serem observadas pelo Município visando ao 

lançamento do IPTU para 2017 e também para 2018. 

Isso porque foi constatada a inaplicabilidade da Planta Genérica de Valores em vigor 

(Lei Municipal nº 436/2002) como parâmetro de cálculo e lançamento do IPTU, que deverá 

ser revista mediante a promulgação de novo diploma legislativo – procedimento que, 

considerando as diversas instâncias envolvidas, requer prazo mais elástico para 

cumprimento. De toda sorte, registra-se ter havido clara violação à norma que preceitua o 

recadastramento e atualização do banco de dados local previamente ao lançamento do 

tributo. 
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A cláusula segunda dispõe que será suspensa a cobrança do IPTU relativo a 2017, 

lançado com base na LM nº 436/02, devendo ser promovido novo lançamento no prazo de 

15 dias (cláusula terceira), a partir dos critérios estabelecidos na Lei Complementar 

Municipal nº 006/2009 (Código Tributário Municipal), e atualização por meio do IPCA-E do 

IBGE. Entendo cabível apenas uma previsão específica no tocante aos contribuintes que já 

tenham recolhido o tributo com base nos parâmetros anteriormente adotados, tendo em 

vista a justiça fiscal e os princípios da igualdade e isonomia tributárias previstos no art. 

150, II, da Constituição da República. 

As cláusulas seguintes (quarta a sexta) preveem medidas de encaminhamento de 

projeto de lei ao Legislativo Municipal em regime de urgência, disponibilização de legislação 

completa no sítio oficial do município e garantia de isenções aos munícipes que se 

enquadrem nos requisitos da legislação, questões que oferecem nenhuma polêmica a ser 

enfrentada. 

No que diz respeito à cláusula sétima, retomo a observação formulada pelo 

Ministério Público Especial, no sentido de reputar exíguo o prazo nela previsto (180 dias) 

para realizar a cobrança de valores não-lançados ou que foram calculados de maneira 

indevida, efetuando o lançamento de ofício do principal. Reproduzo o argumento do órgão 

ministerial: 

Vale indagar quanto é exequível a realização da “cobrança de valores não lançados 
ou que foram calculados de maneira indevida” (alínea ‘d’), no contexto de todas as 
demais obrigações assumidas, inclusive de elaboração de projeto de lei e outros 
levantamentos, no prazo de 180 dias. Pode estar o titular do Executivo de 
Guapimirim assumindo obrigação inexequível no tempo acordado. 

 

Tendo a divergir do apontamento formulado, por compreender que os valores a 

serem cobrados referem-se àqueles lançados indevidamente, incidindo, no caso, a previsão 

do art. 142, parágrafo único, do CTN segundo o qual o lançamento é atividade 

administrativa plenamente vinculada. A própria cláusula sétima traz eventos que 

possivelmente culminaram no cálculo indevido: 

a) revisar todos os atos de reconhecimento de imunidades e de concessão de 
isenção que ensejaram a não-incidência do IPTU;  

b) identificar as inscrições constantes do cadastro que tiveram o imposto lançado 
como “zero” ou em valor irrisório;  
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c) identificar a aplicação de alíquotas não previstas na normatização do IPTU;  

 

Todos traduzem atos de observância obrigatória pela Administração no ato-

procedimento de lançamento tributário. Não se trata, portanto, de ato dependente de 

normatização prévia pelo Legislativo, sendo exigível de imediato junto à Administração 

local, cenário em que o prazo assinalado não se reputa inexequível, desde que haja a 

necessária – e esperada – organização administrativa. Ressalvo que, para a finalidade 

pretendida, deve a Administração observar o prazo decadencial, calculado na forma do art. 

173 do CTN, o que foi adequadamente previsto na minuta de TAC. 

A cláusula oitava define os critérios a serem observados visando ao lançamento do 

IPTU em 2018, tendo em vista a exiguidade de prazo para aprovação de nova Planta 

Genérica de Valores (PGV) em tempo hábil, como já salientado acima. Em suma, são 

adotados os mesmos parâmetros do lançamento do imposto relativo a 2017, efetuado com 

base no cadastro imobiliário vigente acrescido de correção monetária. 

Em complemento – e, parece-me, que aqui foi prevista a medida principal do TAC -, a 

cláusula nona dispõe acerca do recadastramento visando a atualizar o cadastro imobiliário, 

com o posterior encaminhamento do projeto de lei ao Legislativo local em regime de 

urgência, até a data de 05/11/2018, de maneira a possibilitar a sanção e publicação até 

31/12/2018. Enquanto as medidas anteriores assumem caráter paliativo e transitório, é a 

reformulação da PGV que permitirá, caso bem executada, a aplicação da justiça fiscal na 

tributação municipal – um dos objetivos centrais da auditoria realizada pela CCR. 

Termino essa breve exposição ratificando o entendimento do Ministério Público no 

que se refere à redação da cláusula décima, uma vez que nitidamente vincula a aplicação de 

penalidade ao compromissado, definido no preâmbulo do TAC como Município de 

Guapimirim, pessoa jurídica de direito público. Entendo que a redação não atende a 

disposição da Lei Federal nº 7.347/85, art. 5º, §6º, transcrito abaixo: 

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso 
de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá 
eficácia de título executivo extrajudicial. 

 

De fato, as cominações, para terem a eficácia coercitiva que dessas se espera, devem 
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vincular-se ao responsável titular da pessoa jurídica signatária do Termo de Ajustamento, 

pois, na forma em que está disposta, o patrimônio a ser atingido em caso de descumprimento 

será o patrimônio público, solução inadequada a se considerar o objeto do TAC que visa, 

precisamente, a resguardar a receita pública de origem tributária1. Desse modo, a redação do 

TAC deve tornar-se mais clara, para o fim de atingir o patrimônio do Chefe do Poder 

Executivo local, em caso de descumprimento do acordo. 

Desse modo, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com o corpo instrutivo 

e com o d. Ministério Público Especial. Minha divergência decorre da necessidade de 

submissão ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro de proposta de ajuste nas 

cláusulas segunda e décima do Termo de Ajustamento de Conduta (Procedimento MPRJ 

nº 2017.00744071), nos termos ora propostos. Ademais, ante a urgência que o caso requer, 

entendo apropriado que o Plenário autorize a interveniência técnica do TCE-RJ no TAC, 

com os apontamentos formulados em relação às cláusulas Segunda e Décima. Desse modo,  

 

VOTO: 

 

I - pela CIÊNCIA AO PLENÁRIO acerca do teor do documento “MINUTA_TAC.pdf”, 

previamente consultado o Douto Ministério Público junto ao TCE-RJ, para aperfeiçoamento 

do atendimento ao item IV da decisão plenária de 14.09.17, proferindo, ainda, as medidas 

necessárias à interveniência da Presidência na celebração do Termo de Ajustamento de 

Conduta; 

 

II – pela AUTORIZAÇÃO do Plenário para interveniência técnica desta Corte de Contas na 

celebração do Termo de Ajustamento de Conduta com o Município de Guapimirim, 

observados os apontamentos efetuados acerca da redação das cláusulas segunda e décima 

da minuta; 

 

                                                           
1 Sem estender-me além do necessário na questão, relembro que, em sua gênese, a tributação é instrumento de consecução dos 
objetivos comuns da sociedade por intermédio do Estado. Nessa relação, é importante frisar, o Estado gerencia recursos postos 
à sua disposição pela sociedade, de acordo com a capacidade contributiva de cada um de seus integrantes.  
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 III - pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a fim 

de que tome ciência da decisão plenária;  

 

IV - pela DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À SECRETARIA GERAL DE CONTROLE 

EXTERNO a fim de que também tome ciência da decisão plenária; 

 

V – pela posterior REMESSA DO PROCESSO À SSE para que seja efetivado o 

cumprimento do item III da decisão plenária de 14.09.17 e seja dado prosseguimento a sua 

regular tramitação. 

 
 

GC-6, 

 
 

MARIANNA M. WILLEMAN 
RELATORA 


