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PROCESSO N°: 16804/2009
MUNICIPIO: ITARUMA
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL
INTERESSADO: JEFFERSON FREITAS FRANCA

ASSUNTO: CONSULTA

00015/10
RESOLUCAO RC N°

Consulta acerca da possibilidade de se efetuar

pagamento de subsidios devidos e nao pagos a mais

de 10 anos, a ex-vereadores da Camara Municipal de

ItarumA. PrescricAo qiiinqtienal dos creditos contra

a Fazenda Pablica é de 5 anos, havendo possibilidade

de ocorrer suspensao ou interrupeAo desse prazo,

nos termos do COdigo Civil.

Vistos e examinados os presentes autos, de n° 16804/09, que tratam

de consulta formulada pelo Presidente da Camara Municipal de Itaruma, senhor

Jefferson Freitas Franca, sobre a possibilidade de efetuar-se o pagamento dos

subsidios de ex-vereadores, devidos e nao pagos ha mais de dez anos.

2. Conforme previsto no art. 31, I, da Lei n° 12.958/2007, o consulente

possui legitimidade ativa para efetuar consultas a este Tribunal, em razão de ocupar

o cargo de presidente da Camara Municipal.
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3. A consulta contêm a indicacäo de seu objeto, foi devidamente
instruida corn o parecer juridic° (apesar de apOcrifo) e a matêria a ser respondida
esta compreendida no rol de competencias desta Corte de Contas, conforme
enumeracao constante do art. 1° da Lei n° 12.958/2007.

Foram os autos encaminhados a Auditoria de Atos de Pessoal para
proceder a necesskia analise do mêrito, tendo esta se manifestado nos seguintes
termos:

E o relatOrio.

II. FUNDAMENTACAO

De inicio insta esciarecer, quando se trata de nä° pessoal
contra a Fazenda PUblica e suas autarquias o prazo prescricional e de cinco anos,
conforme estabelece o Decreto 20.910/32, complementado pelo Decreto-Lei
4.597/42.

Entretanto, o prazo prescricional pode ser interrompido ou
suspenso nas hip6teses elencadas no C6digo Civil, mas o consulente nada
menciona sobre a existencia ou näo de alguma causa que pudesse ter impedido a
consumacao da prescric5o.

6. Releva dizer, em se tratando de prestacOes periOdicas
devidas pela Fazenda, como sao os vencimentos e vantagens de seus servidores, a
prescricão vai incidindo sucessivamente sobre as parcelas em atraso quinquenal e
respectivos juros, desde que não haja nenhuma causa in 	 ptiva ou suspensiva.
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Ante o exposto, a Auditoria de Pessoal propOe que:

II. seja respondido ao consulente que a prescricao dos craditos

contra a Fazenda PtIblica é de 5 anos, conforme previsto no Decreto 20.910/32,

complementado pelo Decreto-Lei 4.597/42, havendo a possibilidade de ocorrer

suspensao ou interrupcão desse prazo, nos termos do C6digo Civil.

ApOs manifestacao da Auditoria de Atos de Pessoal, foram os

presentes autos encaminhados a Douta Procuradoria, que comunga corn o

posicionamento exarado pela Especializada.

Por todo o exposto,

RESOLVE

0 Tribunal de Contas dos Municipios, pelos membros integrantes de

seu Colegiado, acolhendo o Certificado n° 016/10 da Auditoria de Avaliacao de Atos

de Pessoal, bem como o posicionamento da Douta Procuradoria Geral de Contas,

manifestar seu entendimento nos seguintes termos:

1 - A prescricao dos creditos contra a Fazenda PUblica é de 5 anos,

conforme previsto no Decreto 20.910/32, complementado pelo Decreto-Lei 4.597/42,

havendo a possibilidade de ocorrer suspensäo ou interrupcao desse prazo, nos

termos do C6digo Civil.



Fui presente: 	 , Procurador Geral de Contas.

Conselheiros partici antes da vota

Cons S

Cons.Vi

Cons.

Cons. Sebastido Monteiro

1
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Nas prestacOes periOdicas devidas pela Fazenda, como sac) os

vencimentos e vantagens de seus servidores, a prescricao vai incidindo

sucessivamente sobre as parcelas em atraso quinquenal e respectivos juros, desde

que nao haja nenhuma causa interruptiva ou suspensiva.

Ressalva-se que, caso haja quaisquer valores a serem pagos a titulo de

subsidios de ex- vereadores, ha de se observar os limites impostos pela EC n°

25/00.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania ao1 MA I 2010

f
Presiden	 s. Walter Jose Rodrigues

Relator:Cons. Paul •	 ani Miranda Ortegal
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