
 

 

 

 

 

 

 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO 

MODIFICATIVO EM FACE DO PARECER PRÉVIO TC 

090/2018-7 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU 

– ADMISSIBILIDADE – ABERTURA DA INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL – NOTIFICAÇÃO NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS – ENCAMINHAMENTO AO NÚCLEO DE CONTROLE 

EXTERNO DE RECURSOS E CONSULTAS.  

 

I RELATÓRIO 

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público de Contas 

do Estado do Espírito Santo, em face do Parecer Prévio TC 090/2018-Plenário, 

proferido no bojo do processo TC 4612/2018-6, por meio do qual foram providos os 

embargos de declaração interpostos pelo senhor Lastênio Luiz Cardoso que, no 

mérito, teve reconhecido efeito modificativo para reformar o Parecer Prévio 

015/2018, recomendando-se ao legislativo municipal a aprovação com ressalva das 

contas, bem como, ao Poder Executivo Municipal a divulgação da prestação de 

contas relativa ao exercício financeiro em questão. 
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II FUNDAMENTAÇÃO  

II.1 ADMISSIBILIDADE 

Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de 

admissibilidade para posterior processamento dos presentes embargos, 

notadamente os genéricos constantes dos artigos 153 e 162 e os específicos 

impostos pelos artigos 167 e 168, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março 

de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber: 

Art. 153. Não cabe recurso da decisão que: 
I - converter processo em tomada de contas especial ou determinar a sua 
instauração; 

II - determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou auditoria.  
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero 
expediente. 

[...] 
Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo Relator, ad 
referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a competência, quando a 

petição: 
I - não contiver os fundamentos de fato e de direito; 
II - encontrar-se insuficientemente instruída ou manifestamente inepta. 

§ 1º Considerar-se-á inepta a petição quando: 
I - faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis entre si; 
II - o pedido for juridicamente impossível; 

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. 
§ 2º Não será conhecido o recurso quando ausentes os pressupostos de 
legitimidade e tempestividade. 

[...] 

Art. 167. Cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, 
omissão ou contradição em acórdão ou parecer prévio emitido pelo 
Tribunal de Contas. 
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pela parte, pelo 
interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em 

petição dirigida ao Relator com indicação do ponto obscuro, contraditório ou 
omisso, dentro do prazo improrrogável de cinco dias, vedada a juntada de 
qualquer documento. 

§ 2º Os embargos de declaração interrompem os prazos para cumprimento 
do acórdão e parecer prévio embargados e para interposição dos demais 
recursos previstos nesta Lei Complementar. 

Art. 168. Quando os embargos forem considerados manifestamente 
protelatórios e o Plenário ou a Câmara assim os tiver declarado, será 
aplicada multa ao embargante, nos termos do artigo 135, inciso XIII, desta 

Lei Complementar. 

Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno 

do Tribunal de Contas) também cuida dos pressupostos recursais genéricos – 

artigos 395 a 398 – e específicos – art. 411 a 414 –, senão vejamos: 

Art. 395. O recurso deverá revestir-se das seguintes formalidades: 
I - ser interposto por escrito; 
II - ser apresentado dentro do respectivo prazo; 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 45ABA-24B30-344EA



III - conter a qualificação indispensável à identificação do recorrente; 

IV - ser firmado por quem tenha legitimidade e seja parte interessada;  
V - conter o pedido, a causa de pedir e fundamento jurídico; 
VI - conter os documentos que o instruirão, quando for o caso. 

Parágrafo único. Os recursos serão encaminhados à Presidência do 
Tribunal, que realizará sua autuação e distribuição ao Relator para 
manifestação quanto ao seu conhecimento. 

Art. 396. Poderão interpor recurso: 
I – os responsáveis pelos atos impugnados; 
II – os interessados, desde que alcançados pela decisão ou que 

demonstrem razão legítima para intervir no processo, observado o disposto 
no art. 159 da Lei Orgânica do Tribunal. 
III – o Ministério Público junto ao Tribunal. 

Art. 397. O recurso, liminarmente, não será conhecido pelo Relator, ad 
referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a competência, quando: 
I – não se achar devidamente formalizado; 

II – for manifestamente impróprio ou inepto; 
III – for interposto ou assinado por parte ilegítima; 
IV – for intempestivo; 

V – não contiver os fundamentos de fato e de direito. 
Parágrafo único. Considera-se inepto o recurso quando: 
I – faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis entre si; 

II – o pedido for juridicamente impossível; 
III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. 
Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que: 

I – converter processo em tomada de contas especial ou determinar a sua 
instauração; 
II – determinar a realização de citação, notificação, diligência, inspeção ou 

auditoria; 
III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia. 
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero 

expediente. 
[...] 
Art. 411. Caberão embargos de declaração quando houver obscuridade, 

omissão ou contradição em acórdão ou parecer prévio emitido pelo 
Tribunal. 
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pelo 

responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou pelo Ministério Público 
junto ao Tribunal, em petição dirigida ao Relator. 
§ 2º Os embargos de declaração serão interpostos dentro do prazo 

improrrogável de cinco dias, contados na forma da Lei Orgânica do Tribunal.  
§ 3º Os embargos de declaração interrompem os prazos para cumprimento 
do acórdão e parecer prévio embargados, bem como para interposição dos 

demais recursos previstos na Lei Orgânica do Tribunal. 
§ 4º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os prazos recomeçam a 
contagem a partir da publicação do acórdão que julgou os embargos. 

§ 5º Identificado e apontado pelo Conselheiro Relator argumento que possa 
resultar em efeito modificativo da decisão impugnada, os embargos de 
declaração serão remetidos à Secretaria de Controle Externo de Recursos 

para elaboração de instrução técnica. (Parágrafo acrescido pela Emenda 
Regimental nº 006, de 29.3.2016). 
Art. 412. Quando os embargos forem considerados manifestamente 

protelatórios e o Plenário ou a Câmara assim os tiver declarado, será 
aplicada multa ao embargante, nos termos do art. 135, inciso XIII, da Lei 
Orgânica do Tribunal. 

Art. 413. Providos os embargos de declaração, a decisão se limitará a 
corrigir obscuridade, omissão ou contradição apontada pelo recorrente.  
Art. 414. É vedada a juntada de documentos nos embargos de declaração.   
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Como se vê, a legislação impõe um vasto rol de exigências para o processamento 

dos embargos de declaração por este Tribunal de Contas. 

No caso dos autos, constata-se que o pleito atende às hipóteses de cabimento – 

uma vez que interposto em face de Parecer Prévio –, tempestividade – já que 

observado o prazo recursal em dobro do MPC de 10 (dez) dias – e legitimidade – 

pois formulado pelo MPC. 

Além disso, a petição inicial contém o nome e a qualificação do embargante, os 

fundamentos de fato e de direito e traz conclusão compatível com a narrativa dos 

fatos, além de ser desprovida de documentos, já que vedados à espécie. 

Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja 

admitido, conheço os presentes embargos e determino a abertura da instrução 

processual com o regular prosseguimento do feito. 

Em se tratando de embargos de declaração interposto pelo MPC, resta proceder à 

notificação do interessado neste feito, para apresentação de contrarrazões 

recursais, em atendimento ao princípio do contraditório e disposto no art. 156, da Lei 

Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal) e art. 402, I, da 

Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal): 

Lei Orgânica 

Art. 156. Nos recursos interpostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal 
de Contas é assegurado o contraditório, mediante a concessão de 

oportunidade para oferecimento de contrarrazões recursais, quando se 
tratar de recurso tendente a agravar a situação do responsável ou do 
interessado. 

Regimento Interno 

Art. 402. Interposto o recurso pelo Ministério Público junto ao Tribunal, 
serão notificados os demais interessados para se manifestarem, nos termos 

do art. 156 da Lei Orgânica do Tribunal, nos seguintes prazos:  

III – cinco dias, nos casos de embargos de declaração; 

 

II.2 DA POSSIBILIDADE DE EFEITO MODIFICATIVO 

Como se sabe, o mérito dos embargos declaratórios reside em obscuridade, 

omissão ou contradição eventualmente presente na decisão embargada. 
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No caso em exame, o embargante alega haver contradição no Parecer Prévio TC 

090/2018-Plenário, consubstanciado no reconhecimento da gravidade da 

irregularidade advinda da divergência apurada entre o Ativo Real Líquido e o 

Balanço Patrimonial e ainda, na restauração do entendimento de violação ao art. 42 

da Lei Complementar 101/00, irregularidade ensejadora de rejeição das contas 

apresentadas, como se vê no trecho que a seguir transcrevo: 

Ante o exposto, este Órgão Ministerial utiliza-se do recurso de Embargos de 
Declaração, com efeitos infringentes19, objetivando o saneamento do vício 

de contradição apontado, de modo que seja restaurado o reconhecimento 
da gravidade da irregularidade advinda da divergência apurada entre o Ativo 
Real Líquido e o Balanço Patrimonial, em sintonia com o Parecer Prévio - 1ª 

Câmara 00046/2016-1 e o Parecer Prévio 00015/2018-1 (Processo TC 
6670/2016). 

[...] 

Diante do exposto, este Órgão Ministerial utiliza-se do recurso de Embargos 
de Declaração, com efeitos infringentes, objetivando o saneamento da 
contradição apontada, de modo que novo Parecer Prévio, sem vícios, 

restaure o entendimento de ocorrência de violação ao art. 42 da Lei 
Complementar 101/00, irregularidades ensejadora de rejeição das contas 
apresentadas, em sintonia com o Parecer Prévio - 1ª Câmara 00046/2016-1 

e o Parecer Prévio 00015/2018-1. 

Apreciando o cerne da questão apresentada, verifico que os argumentos suscitados 

pelo embargante, se acatados, pode resultar na concessão de efeito modificativo 

aos presentes embargos. 

Por essa razão, é necessária a abertura da instrução processual, com 

encaminhamento do feito ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas 

em cumprimento ao art. 411, §5º do Regimento Interno do Tribunal (RITCEES): 

Art. 411. Caberão embargos de declaração quando houver obscuridade, 
omissão ou contradição em acórdão ou parecer prévio emitido pelo 
Tribunal. 

[...] 
§ 5º Identificado e apontado pelo Conselheiro Relator argumento que possa 
resultar em efeito modificativo da decisão impugnada, os embargos de 

declaração serão remetidos à Secretaria de Controle Externo de Recursos 
para elaboração de instrução técnica. 

 

III DECISÃO 

Por todo o exposto, em juízo monocrático de admissibilidade, CONHEÇO os 

presentes embargos de declaração e determino a NOTIFICAÇÃO do senhor 
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Lastênio Luiz Cardoso, para que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, 

apresente contrarrazões aos embargos.  

Por fim, publique-se esta decisão e, após o decurso do prazo, apresentadas ou não 

as contrarrazões, remeta-se ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e 

Consultas para a regular instrução. 

 

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 

Conselheiro relator 
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