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DILIGÊNCIA Nº 09/2014

Trata-se de termo de ocorrência lavrado pela 1ª Inspetoria Regional de Controle Ex-

terno em decorrência de determinação contida no Parecer Prévio referente às contas da Prefei-

tura Municipal de Salvador do exercício de 2012 (Processo TCM nº 08586-13), de responsabili-

dade do senhor João Henrique Barradas Carneiro, no qual se apontam supostas irregularidades 

verificadas no pagamento de honorários advocatícios aos procuradores municipais.

Segundo consta da peça inicial, o art. 26 da Lei Complementar Municipal nº 03/1991 

assegura aos procuradores a percepção dos honorários advocatícios decorrentes da cobrança 

da dívida ativa municipal, o que estaria vedado pelo art. 4º da Lei Federal nº 9.527/97. Tal posi-

cionamento, inclusive, teria sido expresso por meio da Instrução Cameral nº 004/2011-1ªC e 

pelo Parecer nº 169/11, ambos oriundos deste Tribunal de Contas dos Municípios, que enten-

deu ser a Fazenda Pública a destinatária da receita decorrente do êxito obtido nas causas judi-

ciais nas quais seja parte.

Por fim, o inspetor relata ter requerido informações acerca dos servidores beneficiados 

com a aferição da verba em apreço e os montantes percebidos pelos mesmos, solicitações não 

atendidas na resposta ao Ofício nº 26/2011. Desse modo, chama atenção para a necessidade 

de amoldar eventuais valores percebidos ao teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso 

XI, da Constituição Federal.

Documentos anexados às fls. 11/188.
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Notificado acerca das informações que lhe foram dirigidas, o senhor João Henrique 

Barradas Carneiro anexou sua defesa às fls. 196/243, acompanhada dos instrumentos de re-

presentação processual colacionados às fls. 244/245. Nesta oportunidade, sustentou a legalida-

de dos pagamentos realizados e a impossibilidade de sua inclusão no cálculo do limite de remu-

neração dos funcionários públicos.

Em seguida, o processo foi encaminhando ao órgão de Assessoria Jurídica desta Cor-

te, cujo parecer foi colacionado às fls. 247/257, em sede do qual foi sugerido o acolhimento do 

presente termo de ocorrência.

Retornando os autos para apreciação do Ilustre Conselheiro Relator, foi ordenado o en-

caminhamento dos mesmos a este Ministério Público de Contas.

É o que importa relatar.

O tema tratado neste processo envolve a resolução de múltiplas questões jurídicas, 

tais sejam: i) a legalidade das verbas recebidas pelos procuradores municipais a título de hono-

rários advocatícios; ii) a submissão destes pagamentos ao limite remuneratório do serviço públi-

co;  iii) o teto que porventura deva ser utilizado como parâmetro para a verificação do atendi-

mento ao disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal; e iv) a possível devolução dos 

valores percebidos, caso se conclua pela ocorrência de irregularidades.

Além disso, múltiplos são os agentes e interesses envolvidos, tendo em vista o fato de 

que os pagamentos impugnados continuam a ser realizados, embora tenham sido identificados 

na gestão do prefeito anterior. Noutra quadra, caso se conclua que a percepção de honorários é 

indevida, esta decisão repercutirá de forma reflexa na esfera patrimonial dos procuradores mu-

nicipais beneficiados, que poderão vir a ter sua remuneração reduzida de forma substancial.

Em face do exposto, entende-se que é necessário promover o saneamento do presen-

te feito, com vistas a assegurar o seu regular processamento, nos termos expostos a seguir.

Primeiramente, requisita-se a notificação do atual prefeito do Município de Salva-

dor, o senhor Antônio Carlos Magalhães Neto, para que este se manifeste acerca dos fatos 

ora analisados, explicitando, inclusive, a forma e a regularidade com que os pagamentos são 

feitos, quais os procuradores são beneficiados e, principalmente, a forma de distribuição e o 

montante destinado a cada agente. Inclusive, caso o ilustre Conselheiro Relator entenda ser 

conveniente para a devida elucidação da controvérsia, sugere-se a notificação do Secretário da 

Fazenda Municipal.
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Como dito, a suposta irregularidade fora identificada na análise das contas de 2012, 

cujo responsável era o senhor João Henrique Barradas Carneiro. Todavia,  além da atualidade 

da suposta irregularidade, vale ressaltar que a decisão adotada por esta Corte deverá ser cum-

prida pelo atual gestor, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal1, motivo pelo 

qual este deve ser intimado para integrar a relação processual.

Em seguida, cumpre ressaltar a imprescindibilidade de se assegurar o direito ao 

contraditório e à ampla defesa aos procuradores municipais, por intermédio da associa-

ção responsável por representá-los.  

Conforme salienta a doutrina  especializada no estudo do processo nos Tribunais de 

Contas, o exercício da função fiscalizatória se desenvolve por meio de procedimentos específi-

cos (auditorias, inspeções, denúncias, processos internos de apuração de irregularidades etc), 

marcados essencialmente pelo fato de que a relação se estabelece entre a Corte e o gestor fis -

calizado.

Nesse sentido, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes afirma que “é sobre o agente público  

ou particular jungido ao dever de prestar contas – sujeito da jurisdição – que o controle externo 

atua”, ressaltando a possibilidade de “em decorrência do exame do ato, que a ordem expedida,  

indiretamente, alcance terceiro”2.

Tal fato já fora reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, em sede de provimen-

to liminar, traçou as seguintes considerações:

Ao indeferir a medida acauteladora,  assentei inexistir vício no 
procedimento em curso perante o Tribunal de Contas da Uni-
ão por suposta violação aos princípios do contraditório e am-
pla defesa,  considerada a dinâmica própria ao exercício do 
controle externo em processo de auditoria, a envolver apenas 
os órgãos fiscalizador e fiscalizado.  Consignei,  ainda, que os 
servidores  teriam asseguradas as  garantias  constitucionais  ine-
rentes ao devido processo legal nos procedimentos administrati-
vos instaurados na origem contra si visando a adoção das provi-

1Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [...]
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
2 FERNANDES,  Jorge  Ulisses  Jacoby.  Tribunais  de  Contas  do  Brasil:  jurisdição  e 
competência. 3 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. v. 3.p. 706.
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dências preconizadas, momento em que a respectiva esfera jurídi-
ca será eventualmente afetada.
A circunstância de a Câmara dos Deputados ter deliberado 
pelo cumprimento imediato das determinações do Tribunal de 
Contas em nada macula a decisão atacada nesta demanda. A 
ofensa às citadas prerrogativas no trâmite deflagrado pela Casa 
Legislativa, caso existente, repercutiria apenas sobre a validade 
dos atos nele praticados,  não alcançando aqueles formalizados 
anteriormente.
(MS  32493  MC-ED/DF,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  julgado  em 
18/03/14, DJE-63 divulgado em 28/03/14 publicado em 31/03/14). 
(Grifos acrescidos).  

Por outro lado, a despeito das peculiaridades dos procedimentos em trâmite nas Cor-

tes de Contas, é inequívoca a constatação de que, em certos casos, as decisões proferidas 

possuem efeitos que transcendem as partes da relação processual originária, atingindo a esfera 

jurídica de terceiros, os quais, por óbvio, são titulares do direito de se manifestar. Por conta dis-

so, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante nº 33, garantindo-

lhes o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Analisando tais exigências, Benjamin Zymler4 destaca que, no âmbito do TCU, aqui re-

ferido por analogia, há duas figuras principais – o responsável e o interessado –, sendo este de-

finido em função de possuir alguma razão legítima para intervir no processo. Seria o caso, por 

exemplo, de empresa contratada pela Administração Pública que ingressa no feito em que se 

discute a conformidade legal do processo licitatório por meio do qual foi selecionada.

Na hipótese destes autos, entende-se ser de fundamental importância que os procura-

dores municipais possam expor seus argumentos acerca da pretensão ora deduzida, tal seja, o 

reconhecimento da legalidade/ilegalidade do recebimento de honorários advocatícios e as impli-

cações dai decorrentes (já referidas). Entretanto, tendo em vista o elevado número de agentes 

públicos desta categoria5, é inviável a intimação de todos eles para, querendo, integrar a pre-

sente lide, sob pena de verdadeiro tumulto processual e violação à duração razoável do proces-

so.

3 Nos processos perante o tribunal de contas da união asseguram-se o contraditório e a ampla 
defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que 
beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma e pensão.

4 ZYMLER, Benjamin. Direito Administrativo e Controle. 3 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 
p. 256.

5 Em consulta ao SIGA, nos campos “Consulta” e “Cargo”, consta que há 157 procuradores 
municipais.   
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Desse modo,    no meu sentir,    a providência processual que se afigura    adequada para   

contemplar todos os princípios   mencionados é   a notificação da Associação dos Procuradores   

do Município de   Salvador, entidade representativa referida na Lei Complementar Municipal nº   

03/91.

Nesse ponto, não custa recordar que, em decorrência do devido processo legal, confe-

re-se ao órgão julgador a possibilidade de, no caso concreto, adaptar o procedimento às peculi-

aridades da causa e do direito material submetidos à sua apreciação. Trata-se do chamado 

princípio da adequação do processo, o qual, segundo leciona Fredie Didier, confere a possibili-

dade de corrigir “o procedimento que se revele inconstitucional, por ferir um direito fundamental 

processual, como o contraditório (se um procedimento não previr o contraditório, deve o magis-

trado  determiná-lo,  até  mesmo  ex  officio,  como  forma  de  efetivação  desse  direito 

fundamental)”6.  

É mister frisar, mais uma vez, a imprescindibilidade das diligências requisitadas com 

vistas a assegurar o regular processamento do feito. Ademais, nos termos do art. 5º, inciso I, da 

Lei Estadual nº 12.207/2011, ao Parquet Público de Contas compete a promoção da defesa da 

ordem jurídica, requerendo, caso necessário, as medidas de interesse da Justiça, da Adminis-

tração e do Erário municipal nos processos em tramitação perante esta Corte.

Em seguida, devem os autos retornar a esta Procuradoria para o oferecimento de pa-

recer conclusivo.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

 

Salvador, 30 de abril de 2014.   

CAMILA VASQUEZ 
PROCURADORA-GERAL DE CONTAS

6 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao Direito Processual 
Civil e Processo de Conhecimento. 15 ed. Salvador: Juspodium, 2013. v. 1.
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