
 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 39 , DE 04 DE ABRIL DE 2.016. 
 
   JOSÉ MENDONÇA E CECÍLIO JOSÉ PRATES, VEREADORES 
À CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
QUE LHES SÃO CONFERIDAS, VEM REQUERER O SEGUINTE:  
 
   REQUEREMOS à Mesa, mediante a deliberação do Plenário, na 
forma regimental, que seja encaminhado oficio ao Congresso Nacional contendo 
moção de apoio a condenação em processo de impeachment face à Excelentíssima 
Senhora Presidente da República Dilma Vana Rousseff, porquanto reconhecida a 
prática de infrações político-administrativas ensejadoras de crime de 
responsabilidade descritos no art. 85, II, V, VI e VII, da Constituição Federal, bem 
como nos arts. 9o, n. 7, 10, ns. 4 e 6, e 12, n. 1, todos da Lei n. 1079/50. 
 
JUSTIFICATIVA – Parecer rejeitando as contas da Presidente foi exarado nos autos 
do processo TC-005.335/2015-9, que trata da prestação anual de contas da 
Excelentíssima Senhora Presidente da República. 
 
Nos autos do referido processo, por unanimidade de votos, o Pleno do Tribunal de 
Contas da União reprovou as contas presidenciais concernentes ao exercício 2014, 
decisão esta consolidada no Acórdão n. 2.461/2015, cujas razões principais 
resumem-se ao seguinte: 
 
1. atrasos em pagamentos à Caixa Econômica Federal, ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço – FGTS, constituindo operações de crédito para o financiamento de 
políticas públicas, em ofensa ao art. 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF; 
 
2. omissões de passivos e de transações primárias deficitárias do FGTS, BNDES e 
Banco do Brasil nas estatísticas fiscais e da dívida pública, o que teria feito com que 
a dívida pública fosse subestimada em 7 bilhões de reais; 
 
3. irregularidades na gestão fiscal (metas, programação orçamentária e financeira e 
contingenciamento) – ausência de decreto de contingenciamento de 28,5 bilhões de 
reais e liberação 10 bilhões de reais, quando já ciente, no quarto bimestre, de que a 
meta fiscal e superávit não seriam alcançados; 
 
4. abertura de créditos suplementares de 15 bilhões de reais com comprometimento 
da meta de resultado primário, que não foi alterada por lei. 
 
Segundo as conclusões do Tribunal de Contas da União - TCU, essas 
irregularidades representariam distorções na ordem de R$ 106 bilhões (R$ 40 
bilhões relativos às irregularidades denominadas popularmente por “pedaladas 
fiscais”, R$ 28 bilhões pelo não contingenciamento em novembro de 2014, aliado à 
liberação de R$ 10 bilhões, R$ 14,7 bilhões por não considerar, em fevereiro de 
2014 e bimestres seguintes, manifestação do MTE quanto à elevação de despesas 



 

 

 

 

 

obrigatórias e frustação de receitas, e R$ 13,7 bilhões pela edição decréditos 
suplementares). 
 
É absolutamente prescindível para a instauração de um processo de impedimento, 
nos termos do que estabelece a Constituição Federal e a Lei n. 1.079/50, que haja 
qualquer manifestação do Congresso Nacional quanto aos termos do parecer prévio 
da lavra do Tribunal de Contas da União, pois não há qualquer necessidade de que 
haja efetiva rejeição das contas para o processamento do pedido. 
 
In casu, o que fundamenta o pedido de impeachment não é a reprovação das contas 
em si, mas sim a deliberada inobservância de postulados concernentes à 
responsabilidade fiscal, à lei orçamentária e à higidez das finanças públicas, o que 
acarretaria na prática de crime de responsabilidade consoante prescrito pela 
Constituição Federal.  

 
Nestes Termos.  
Pedem deferimento.  

 
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 04 de abril de 2016. 

 
 
 
 
 
 
    José Mendonça        Cecílio José Prates 
         Vereador        Vereador    
                 
 


