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O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

 

1 RELATÓRIO 

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração interpostos pelo senhor 

Lastênio Luiz Cardoso, por meio do seu procurador Felipe Osorio dos Santos, protocolado 

em 28/05/2018, em face do Parecer Prévio TC 0015/2018 prolatado em processo de 
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Recurso de Reconsideração, Processo TC 6670/2016, impetrado em face do Parecer 

Prévio 27/2016 1ª Câmara, referente ao exercício de 2012, in verbis: 

“PARECER PRÉVIO TC-015/2018 – PLENÁRIO 

[...] 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão 

Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

1.1. Conhecer o presente Recurso;  

1.2. Rejeitar as preliminares suscitadas pelo Recorrente;  

1.3. Provimento parcial ao presente Recurso, nos termos da ITR 75/2017, 
reformulando-se o Parecer Prévio TC 046/2016 - Primeira Câmara, pelo 
saneamento das seguintes irregularidades: item 2.15 da ICC 102/2015 (item 

4.1.2.1 da ITC 5648/2015) e item 2.17 da ICC 102/2015 (item 4.1.2.3 da ITR 
5648/2015).  

2. Por maioria, parcialmente vencido conselheiro Domingos Augusto 

Taufner, que votou por conhecer, provimento, aprovação com ressalva e 
determinação (grifei) 

 3. Data da Sessão: 27/03/2018 - 8ª Sessão Ordinária do Plenário. 

[...]” 

 

O embargante aponta a existência de omissão no Parecer Prévio TC 015/2018 no que 

respeita à “omissão e contradição acerca da suposta irregularidade na apuração do ativo 

real líquido” e “omissão quanto à suposta infração ao art. 42 da lei de responsabilidade 

fiscal”.  

A Secretaria Geral das Sessões apresenta no Despacho 26581/2018 informações sobre o 

prazo recursal e sua tempestividade. 

Verificado que a documentação acostada demonstra atender os requisitos que autorizam 

o processamento do feito, e, tendo em vista o pedido do embargante para que sejam 

concedidos efeitos modificativos no Parecer Prévio TC 015/2018, encaminhei os autos 

para análise e instrução da Secretaria de Controle Externo de Recursos, nos termos do 

§5º do art.  411 do RITCEES. 

Esta apresentou a Instrução Técnica de Recursos 185/2018 onde conclui pelo 

conhecimento dos presentes embargos e pela negativa de provimento. 
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O Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador de Contas Heron Carlos Gomes 

de Oliveira, delibera no mesmo sentido no Parecer do Ministério Público de Contas 

3039/2018. 

2 FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 Dos pressupostos recursais 

A Lei Complementar nº 621/2012, em seu artigo 152, inciso III, combinado com artigo 167, 

caput e §1º, prevê que os Embargos de Declaração podem ser opostos pela parte dentro 

do prazo de 05 (cinco) dias, contados na forma prevista naquela lei, com indicações das 

matérias obscuras, omissas ou contraditórias porventura existentes no Acórdão ou 

Parecer Prévio. 

Analisando as condições de admissibilidade do recurso observa-se que o senhor Lastênio 

Luiz Cardoso é parte capaz e possui interesse e legitimidade processual, foi o expediente 

interposto tempestivamente, é cabível e o recorrente aponta omissão e contradição na 

decisão, podendo ser conhecido, conforme analisado na Instrução Técnica de Recursos 

185/2018, in verbis: 

“[...] 

2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE - DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS 

Em sede de admissibilidade, verifica-se que a parte é capaz e possui legitimidade 

processual.   

Quanto à tempestividade, verifica-se, que os Embargos de Declaração foram 
protocolizados nesta Corte de Contas em 28/05/2018, e, conforme informação prestada 

pela Secretaria Geral das Sessões, no Despacho nº 26581/2018-4, o prazo para a sua 
interposição venceu nesta mesma data, sendo, portanto, TEMPESTIVO, nos termos em 
que dispõem os artigos 167, parágrafo 1º, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c o artigo 

411, parágrafo 2º, do Regimento Interno desta Corte. 

Quanto aos pressupostos processuais específicos necessários à propositura de 
Embargos de Declaração e que se referem à demonstração da existência de 

obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou parecer prévio emitido pelo 
Tribunal, verifica-se que o recorrente alega a ocorrência de omissão e contradição. 

O exame da omissão e contradição em Embargos de Declaração é questão de mérito do 

recurso, salvo se pela simples narrativa dos referidos requisitos pelo recorrente já se 
puder constatar as suas inexistências, sendo que, em tal caso, o exame preliminar seria 
considerado como pressuposto recursal que enseja o não conhecimento dos embargos.  

Portanto, considerando a subsunção do caso concreto, ao menos em sede de cognição 
não exauriente, às hipóteses em que se admite a interposição desta espécie recursal, 
opina-se pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração. 

2.2 Do mérito 
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Quanto a análise meritória adoto a fundamentação apresentada na Instrução 

Técnica de Recursos 185/2018: 

“[...] 

3 DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL 

Preliminarmente à síntese e análise das razões recursais tratadas na peça de Embargos 

de Declaração interposta pelo senhor Lastênio Luiz Cardoso, é importante ressaltar que 
tal espécie recursal objetiva solucionar obscuridade, omissão, contradição ou erro 
material que estejam comprometendo o julgado, conforme inteligência dos artigos 167, 

caput, da LC 621/2012 e 1022, I, II e III, do CPC 2015). 

No que tange à caracterização da omissão, obscuridade e contradição atacáveis pela via 
dos Embargos de Declaração, assim  lecionam os professores Fredie Didier Jr. e 

Leonardo Carneiro da Cunha
1
: 

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; 
b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento 

do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos 
deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa 
à garantia do contraditório); c) sobre questões de ordem pública, que são 

apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido 
suscitadas pela parte. 

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer 

porque  escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão 
judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos 
de declaração para buscar esse esclarecimento. 

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O 
principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a 
decisão (g.n.). 

Face ao exposto, infere-se que os Embargos de Declaração consubstanciam espécie 
recursal de fundamentação vinculada, isto é, com cabimento apenas quanto ao 
apontamento de obscuridade, omissão, contradição e erro material no julgado. Vale 

mencionar que os Embargos de Declaração não tem por objeto a discussão de eventuais 
erros in judicando ou in procedendo, conforme entendimento fixado pelo Supremo 
Tribunal Federal, a seguir evidenciado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – 
INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir 
erro de julgamento. 

(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ 
Acórdão:  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, 
DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 

PP-00196) 

 

Quanto ao mérito, alegou o Embargante, o seguinte: 

DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE NA 
APURAÇÃO DO ATIVO REAL LÍQUIDO  

 

“A decisão embargada, ao tratar do tópico em referência, acompanha o 
Entendimento da Área Técnica sem nada acrescentar, argumentando que a 

                                                 
1
 Direito Processual Civil, vol. 3, 11 ed., Salvador: Jus Podium , 2013, p. 200. 
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recomendação pela desaprovação das contas deve ser mantida em virtude do fato 

de que o Balanço Patrimonial Apresentado não refletiria com exatidão o Ativo Real 
Líquidos do Município de Baixo Guandu. 

Isso porque foi apurado na análise técnico-contábil inicial um ativo real Líquido de 

R$39.123.924,75 (trinta e nova milhões, cento e vinte e três mil, novecentos e 
vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos).  

Ao mesmo tempo em que, diversamente, o Balanço Patrimonial apresentou o 

montante de R$ 38.638.029,96 (trinta e oito milhões, seiscentos e trinta e oito mil, 
vinte e nove reais e noventa e seis centavos). Dessa forma, a conclusão da 
análise técnica foi pela divergência do valor de R$ 485.894,79 (quatrocentos e 

oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos).  

Ocorre que, a fim de afastar as inconsistências apontadas, o Embargante 
apresentou nova documentação (fls. 331/581), em que ficaram devidamente 

sanadas as divergências apontadas. Todavia, a Área Técnica deste Tribunal não 
aceitou a nova documentação ofertada, ao argumento de que as peças contábeis 
não poderiam ser substituídas.  

Acerca disso, importante considerar que a divergência apontada pela área técnica 
referente ao Ativo Real Líquido decorre do fato do Balanço Patrimonial constante 
às fls. 144 do Processo TC 2967/2013 considerar o valor equivocado de R$ 

32.900.432,33 como sendo o Ativo Real Líquido na coluna "Exercício Anterior" 
(2011), ao invés do valor de R$ 33.386.327,12, que efetivamente consta como o 
Ativo Real Líquido na prestação de contas referente ao exercício de 2011 

(Processo TC 2283/2012).  

Nota-se que a diferença entre os citados valores é de R$ 485.894,79, sendo que 
este montante justamente a diferença apontada pela equipe técnica às fls. 260.  

Mister frisar que tal divergência trata-se de erro formal ocasionado devido a 
execução da rotina de encerramento e geração dos Balanços Contábeis no 
sistema eletrônico de contabilidade da municipalidade de forma incorreta.  

No entanto, apesar da tentativa de substituição, dos recursos interpostos e de todo 
esse iter processual que demonstra a inexistência de má-fé, mas tão somente a 
ocorrência de erro formal a que está sujeita todas as organizações que trabalham 

com recursos humanos, o Tribunal de Contas houve por bem manter a 
irregularidade e a consequência de desaprovação das contas a ela atribuída.  

Com isso, inicialmente, é de se chamar atenção para a ausência de qualquer 

parâmetro de razoabilidade no fato de que possam ser desaprovadas as contas do 
gestor em razão de equívoco formal que não pôde ser corrigido somente pela 
recusa deste próprio órgão de controle em aceitar documento substitutivo, 

escoimado do erro.  

Ora, a atuação do Tribunal de Contas, certamente deve primar pela correção e 
observância do princípio da legalidade estrita em todas as análises a que procede, 

entretanto, ao aplicar as severas sanções de que dispõe, entende-se que deve a 
Corte se utilizar do critério da razoabilidade, a fim de impor penalidades 
proporcionais a cada ato.  

De fato, quanto a isso, é evidente a ocorrência de omissão no voto vencedor 
acerca da gravidade e da extensão da penalidade a ser aplicada em razão da 
irregularidade aqui estudada.  

Isso porque, conforme se colhe da íntegra da decisão, o Conselheiro Domingos 
Tauffner, em prestígio da razoabilidade que deve permear todas as decisões deste 
Órgão de controle se posiciona pela impossibilidade de que o erro formal, ainda 

que de fato verificado, tenha o condão de macular e causar a rejeição das contas 
apresentadas.  

Todavia, o voto vencedor não aborda tal argumentação, passando ao largo do fato 

de que o Município posteriormente ofertou manifestação corretiva, que, conforme 
admitido no Voto-Vista, tem sido utilizada como parâmetro pelo Tribunal de Contas 
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inclusive para análise das prestações de contas dos anos seguintes.  

Com efeito, a documentação que se junta com os presentes embargos demonstra 
que a inconformidades material inicialmente verificada foi devidamente corrigida e 
não provocou danos à transparência e conformidade da prestação de contas 

municipal.  

Outro ponto não abordado na decisão embargada foi o fato abordado nas razões 
recursais, de que a Prestação de Contas anual é entregue no ano seguinte ao 

exercício, sendo certo que, por se tratar de ano final de mandato, os documentos 
que compõem a Prestação foram formulados e enviados ao Tribunal por novo 
gestor e não pelo Embargante. 

Portanto, existindo erro meramente formal nos balancetes e registros contábeis 
emitidos pelo Município sob nova gestão, resta evidente que a responsabi lidade 
sobre tais irregularidades devem recair sobre o novo gestor e não sobre aquele 

que não teve nenhuma chance de influir na confecção e envio dos documentos em 
questão.  

Entretanto, em contradição evidente, o Parecer Prévio embargado atribui ao 

Embargante responsabilização por equívoco formal, posteriormente corrigido, 
inexistindo prejuízo, e que consistiu em ato que nem mesmo foi por ele executado, 
sendo certo que se trata de penalidade ilegal e desarrazoada.  

Assim, importante que a Relator se manifeste especificamente acerca de tais 
fatos e argumentos aqui expostos, tendo em vista a possibilidade que seja 
um gestor seja responsabilizado por ato de outro e a gravidade de equívoco 

formal, posteriormente corrigido para o fim de resultar em desaprovação de 
contas.  

Isso porque, oportunizada a defesa, foi devidamente justificada pelo Gestor a 

existência de erro que fora prontamente corrigido em novo balanço que, apesar de 
não aceito pelo Tribunal como saneador da presente prestação de contas foi 
utilizado por seus técnicos como parâmetro para a análise das prestações 

seguintes.  

Assim, não merece prosperar a decisão condenatória esposada pelo Parecer 
Prévio ora embargado, quanto a esse pormenor, de forma que não se justifica 

qualquer a desaprovação de contas, dada a realidade dos fatos que demonstra a 
desproporcionalidade e irrazoabilidade da imputação imposta na decisão, sobre as 
quais deve o Relator se manifestar claramente.  

Diante disso, indispensável se faz sejam sanadas tais irregularidades, 
modificando-se o v. acórdão ora embargado no sentido de afastar a irregularidade 
apontada em desfavor do Gestor, não havendo que se falar, por conseguinte, em 

desaprovação das contas, sendo certo que, ao suprir a omissão, poderá o relator 
modificar seu voto no sentido de aprovar as contas, ou, subsidiariamente, aprová-
las com ressalvas. É o que se REQUER!”. 

ANÁLISE: 

A tese trazida aos autos pelo Embargante, em síntese, sustentou-se na afirmativa de que 
o voto do Relator, o qual prevaleceu no decisum (Parecer Prévio TC 015/2018 – 

Plenário), não teria abordado alguns aspectos da argumentação apresentada no voto-
vista (Fls. 546/561dos autos TC 6670/2016), de lavra do excelentíssimo Conselheiro 
Domingos Taufner.  

Segundo aduziu o Embargante, o apontamento em tela teria decorrido de erro formal 
“corrigido”, haja vista que foram apresentados esclarecimentos e nova documentação 
nos autos da Prestação de Contas Anual (Fls. 331/581 - Processo TC 2967/2013), os 

quais comprovariam que este “não provocou danos à transparência e conformidade da 
prestação de contas municipal”. Embasando-se neste convencimento, o Embargante 
ponderou que o instrumento decisório desta Corte não abordou explicitamente quanto à 

“impossibilidade de que o erro formal, ainda que de fato verificado, tenha o condão de 
macular e causar a rejeição das contas apresentadas”. Portanto, segundo o seu 
entendimento, teria ocorrido omissão no referido instrumento decisório, conforme os 
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seguintes termos extraídos de sua argumentação: 

“‘(...) 

Com isso, inicialmente, é de se chamar atenção para a ausência de qualquer 
parâmetro de razoabilidade no fato de que possam ser desaprovadas as 

contas do gestor em razão de equívoco formal que não pôde ser corrigido 
somente pela recusa deste próprio órgão de controle em aceitar 
documento substitutivo, escoimado do erro.  

Ora, a atuação do Tribunal de Contas, certamente deve primar pela correção e 
observância do princípio da legalidade estrita em todas as análises a que 
procede, entretanto, ao aplicar as severas sanções de que dispõe, entende-se 

que deve a Corte se utilizar do critério da razoabilidade, a fim de impor 
penalidades proporcionais a cada ato.  

De fato, quanto a isso, é evidente a ocorrência de omissão no voto 

vencedor acerca da gravidade e da extensão da penalidade a ser aplicada 
em razão da irregularidade aqui estudada.  

Isso porque, conforme se colhe da íntegra da decisão, o Conselheiro Domingos 

Tauffner, em prestígio da razoabilidade que deve permear todas as decisões 
deste Órgão de controle se posiciona pela impossibilidade de que o erro formal, 
ainda que de fato verificado, tenha o condão de macular e causar a rejeição 

das contas apresentadas.  

Todavia, o voto vencedor não aborda tal argumentação, passando ao 
largo do fato de que o Município posteriormente ofertou manifestação 

corretiva, que, conforme admitido no Voto-Vista, tem sido utilizada como 
parâmetro pelo Tribunal de Contas inclusive para análise das prestações 
de contas dos anos seguintes. (...)”. (g.n.) 

Com todo respeito às argumentações trazidas aos autos neste momento, pede-se vênia 
para registrar que, consoante Manifestação Técnica MT 890/2017, acostada às Fls. 
71/134 dos autos TC 6670/2016 (Recurso de Reconsideração), não se vislumbrou uma 

mera recusa desta Corte de Contas em “aceitar documento substitutivo, escoimado de 
erro”. Verificou-se, de fato, que as razões expendidas pela Área Técnica desta Corte de 
Contas se apresentaram contundentes no que se referiu à impossibilidade da 

substituição de peças contábeis pretendida à época e, também, à impossibilidade de 
tratar-se a divergência apontada como equívoco formal, conforme excerto apresentado a 
seguir: 

“(...) 

Afirma a defesa que em relação à divergência relativa ao saldo do exercício 
anterior, o pedido de substituição do Balanço Patrimonial não seu deu com o 

objetivo de se proceder ajustes e/ou incorreções em lançamentos contábeis, 
mas sim apresentar o Balanço Patrimonial processado sob as rotinas 
adequadas do sistema eletrônico de contabilidade da municipalidade, e que 

sob esta premissa, o aludido não contraria o disposto na Resolução CFC nº 
1.330/2011.  

Compulsando os autos não foram constatados documentos comprobatórios 

das alegações do recorrente, como por exemplo, notas de lançamentos 
contábeis porventura realizados em exercício (os) posteriores a 2012, visando 
a retificação do superávit patrimonial do exercício 2012, que inexplicavelmente 

foi substituído de R$ 5.737.597.12 (DVP; fls.146) para R$ 5.777.776,63 (DVP, 
fls.363) no mesmo exercício de 2012.  

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo recorrente, não restou 

devidamente comprovado nos autos a observância do disposto na 
Resolução CFC nº 1.330/2011 que trata de retificação de lançamentos 
contábeis.  

Argumenta a defesa que a irregularidade do item em análise não passou 
de mero equívoco de natureza formal, pois restou demonstrado toda a 
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movimentação e o correto saldo patrimonial do município. Consideramos 

improcedentes as alegações do recorrente, pois este afirma às fls. 22 dos 
presentes autos que não ocorreu uma simples substituição de 
documentos, mas uma alteração na contabilidade corrente. Porém, frisa-

se, não constam nos autos documentos comprobatórios de retificação de 
registros contábeis referente a inconsistência contábil apontada no 
presente item.  

Discordamos das alegações da recorrente, e asseguramos que a 
divergência apontada pela área técnica deste Tribunal de Contas não 
pode ser tratada como mero equívoco formal, mas como inconsistência 

grave capaz de comprometer a segurança das informações contábeis, 
tendo como consequência a alteração da contabilidade a qualquer 
momento, mesmo após o exercício findo, sem justificativas e sem 

comprovantes de registros contábeis. 

Prossegue o recorrente argumentando que a Demonstrações das Variações 
Patrimoniais – DVP constante das fls. 363 do Processo TC 2.967/2013 indica 

que foram procedidos ajustes, em tese intempestivos em lançamentos 
contábeis. Ressalva-se, caso Administração Municipal 2013 tenha realizado 
ajustes contábeis na Demonstração das Variações Patrimoniais no decorrer do 

exercício de 2013, como alega a defesa, estes não foram devidamente 
comprovados nos autos pelo recorrente por meio de registros contábeis, não 
sendo demonstrado o cumprimento da Resolução 1.330/2011. 

Alega a defesa que não é razoável rejeitar a Demonstração das Variações 
Patrimoniais (ajustada) e o Balanço Patrimonial (ajustado), ambos do processo 
TC Nº 2.967/2013 todos referentes ao exercício de 2012, e acatar os Balanços 

que foram elaborados considerando estes ajustes. 

Consideramos improcedentes as alegações do recorrente. Observa-se que 
esta Corte de Contas considerou como correto Ativo Real Líquido em 

31/12/2012 no valor de R$ 39.123.924,75, apurado por sua própria área técnica 
no RTC nº 384 (fls.260 Pro. TC 2.967/13), com base nos números 
evidenciados nos Balanços Patrimoniais dos Exercícios 2011 e 2012 

encaminhados originariamente na prestação de contas anual do ex-prefeito, 
utilizando-se de técnicas de auditoria e análise de balanços, e não de justes 
posteriores conforme alegados pela defesa.  

O fato incontestável é que as alegações do recorrente não foram 
suficientes para sanear a irregularidade apontada no presente item e 
justificar a transferência para o próximo exercícios de 2013 um Superávit 

Patrimonial do Exercício 2012 incorreto em R$ 40.178,70 e um Ativo Real 
Líquido evidenciado no Balanço Patrimonial – Exercício 2012, com 
divergência de R$ 485.894,79 na coluna exercício anterior (2011), 

constituindo este fato grave infração à norma legal e regulamentar de 
natureza contábil e patrimonial.  

Pelo exposto, somos pela manutenção da irregularidade  exarada no 

Parecer Prévio TC nº 046/2016 – Primeira Câmara, instruído pela ICC 
102/2015 e RTC 384/2014”. (g.n.) 

Cabe mencionar, portanto, que a argumentação de que o Município “posteriormente 

ofertou manifestação corretiva” foi devidamente considerada e analisada por meio da 
Manifestação Técnica MT 890/2017, cujos termos, inclusive, integraram textualmente o 
Voto do Relator  7000/2017-9 (Fls. 364/417 dos autos TC 6670/2016), conforme 

observou-se. Vale mencionar que após obedecidos todos os trâmites processuais e 
legais, o excelentíssimo Conselheiro Relator propôs ao Plenário desta Corte de Contas 
que fosse mantido in totum o Parecer Prévio TC 046/2016 – Primeira Câmara. 

Depreende-se do apresentado, salvo melhor juízo, que ao encampar como razão de 
decidir o posicionamento expresso pela Área Técnica, não seria coerente e necessário 
que o Relator discorresse especificamente “acerca da gravidade e da extensão da 

penalidade a ser aplicada em razão da irregularidade” em tela, nos termos suscitados 
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pelo embargante, tendo-se em vista sua convicção, no presente caso, de ausência de 

erro formal e de ocorrência de grave infração à norma legal e regulamentar de natureza 
contábil e patrimonial. 

Analisando-se a fundamentação apresentada no voto-vista, exarado pelo excelentíssimo 

Conselheiro Domingos Taufner, identificou-se que este entendeu pela manutenção da 
irregularidade em acompanhamento ao posicionamento da Área Técnica e em sintonia 
com o Voto do Relator 7000/2017-9, todavia, não vislumbrou que a irregularidade teria ”o 

condão para macular as contas”, motivo pelo qual expôs naquele instrumento as suas 
razões.  

Em que pese o voto prevalente (Relator) não ter abordado as razões expostas no voto-

vista supramencionado, é possível inferir que o fato não caracteriza omissão no decisum, 
haja vista que ambos os entendimentos e posicionamentos são partes integrantes do 
Parecer Prévio TC 015/2018 (Fls. 494/596 dos autos TC 6670/2016); as análises 

procedidas nos autos (principal e apensos) contemplaram todos os argumentos 
relevantes lançados pelo Agente Responsável e estes foram discutidos pelos 
Conselheiros deste Egrégio Tribunal em sessão plenária (8ª Sessão Ordinária, realizada 

em 27/03/2018). 

Verificou-se que o Embargante argumentou, também, com relação à exis tência de 
possível contradição na decisão, em se tratando de “erro meramente formal nos 

balancetes e registros contábeis emitidos pelo Município sob nova gestão”. Consoante 
alegado, em seu entendimento, “a responsabilidade sobre tais irregularidades deve 
recair sobre o novo gestor e não sobre aquele que não teve nenhuma chance de influir 

na confecção e envio dos documentos em questão”.  

Dando prosseguimento à sua tese, o Embargante relata que o Parecer Prévio TC 
015/2018 teria lhe atribuído responsabilização por “equívoco formal, posteriormente 

corrigido, inexistindo prejuízo, e que consistiu em ato que nem mesmo foi por ele 
executado, sendo certo que se trata de penalidade ilegal e desarrazoada”. Além disso, 
teceu considerações de que o Relator deveria se manifestar “especificamente”, acerca 

de tais fatos e argumentos expostos. 

Nesta esteira, é importante ressaltar que a argumentação ora apresentada guardou 
consonância com a apresentada no Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. 

Lastênio Luiz Cardoso (Processo TC 6670/2016), tendo sido analisada por meio da 
Manifestação Técnica MT 890/2017, acostada às Fls. 71/134 daqueles autos.  

Transcrevem-se a seguir as considerações efetuadas pela Área Técnica deste Tribunal 

na Manifestação mencionada, no sentido de esclarecer os aspectos inerentes à 
responsabilidade de cada um dos gestores municipais no processo de prestação de 
contas:  

“(...) 

Destaca-se que a presente prestação de contas anual refletiu a atuação do ex-
prefeito municipal de Baixo Guandu Sr. Lastenio Luiz Cardoso, responsável 

pelo governo no exercício de Exercício de 2012, tendo o Sr. José de Barros 
Neto assumido a Prefeitura Municipal de Baixo Guandu a partir de janeiro do 
Exercício de 2013, e encaminhado as presentes contas em março de 2013.  

No contexto acima exposto, consideram-se improcedentes  as  alegações  
do recorrente e inconcebível que aquele tente se eximir de suas 
responsabilidades nos resultados da execução orçamentária, financeira e 

patrimonial do município de Baixo Guandu, quando ainda estava à frente 
da prefeitura no ano de 2012, vindo a atribuir única e exclusivamente  ao 
prefeito municipal de Baixo Guandu, cuja gestão se deu a partir do 

exercício de 2013, a responsabilidade dos resultados nas das 
demonstrações contábeis  encaminhadas para este Tribunal de contas em 
março de 2013. (...)” (g.n.) 

Tendo-se em vista as considerações anteriores desta análise, bem como o que restou 
evidenciado na MT 890/2017, conclui-se pela ausência no Parecer Prévio TC 015/2018 
de qualquer elemento que pudesse caracterizar contradição na decisão, uma vez que a 
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irregularidade foi atribuída ao agente efetivamente responsável pelos resultados da 

execução orçamentária, financeira e patrimonial do município de Baixo Guandu no 
exercício de 2012.  

 

DA OMISSÃO QUANTO À SUPOSTA INFRAÇÃO AO ART. 42 DA LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

“Neste tópico, a decisão vergastada, em acompanhamento total do 
posicionamento da Área Técnica e Ministério Público e Contas, imputou o 
parecer pela desaprovação das contas do Embargante em razão de suposta 

insuficiência de fundos para cobrir despesas contraídas nos últimos dois 
quadrimestres do mandato, o que contraria a regra inserta do art. 42 da LRF.  

Ocorre que, conforme demonstrado nas razões recursais, a inscrição de restos 

a pagar não processados que supostamente teriam afetado os saldos das 
disponibilidades financeiras referem-se a despesas decorrentes de folha de 
pagamento, obrigação de pagamento que não se enquadra no art. 42, da Lei e 

Responsabilidade Fiscal.  

Isso porque, a despesa com folha de pagamento não se trata de despesa 
contraída nos últimos quadrimestres do mandato, pois esta obrigação é 

contraída no ato de admissão e efetivo exercício do servidor, classificada em 
despesa líquida e certa, devendo ter prioridade o seu pagamento, ainda que 
inscrita em restos a pagar.  

Não restando evidenciado nos autos a existência de indicação de obrigação 
nova assumida nos dois últimos quadrimestres do mandato, não havendo, 
portanto, certeza, razão pela qual deveria ter sido realizada diligência interna 

para manifestação técnica, com expedição de notificação ao atual gestor, no 
sentido de se fazer juntar aos autos relação de todas as obrigações novas 
assumidas a partir de 1º de maio do exercício de 2012, a fim e que se examine 

a violação ou não do art. 42 da LRF. 

Nesse sentido, a diligência realizada, apenas interna e sem a oportunização de 
contraditório, não se prestou a demonstrar a não ocorrência da irregularidade 

de acordo com o entendimento externado por este Tribunal de Contas.  

Isso porque, conforme demonstrado pelo próprio Conselheiro Domingos 
Tauffner em seu Voto-Vista, as obrigações contraídas nos dois últimos 

quadrimestres do exercício de 2012, no caso em tela, se referem a despesas 
que, pela sua natureza, o próprio Tribunal de Contas já havia declarado que 
não poderiam ser consideradas na aplicação da regra. 

No entanto, o Voto vencedor não trata do assunto, se omitindo em relação à 
argumentações da defesa e do próprio Voto-vista, limitando-se a reiterar que 
fora apurado saldo numericamente insuficiente m relação às obrigações 

contraídas.  

Ademais, existem ainda outras importantes questões expostas na prestação de 
contas que não foram abordadas na decisão para efeito da averiguação da 

infringência ou não da regra o art. 42 da LRF. 

De fato, há que se notar que a análise procedida pelo Tribunal considera a 
disponibilidade de caixa sem contemplar o montante consolidado do Poder 

Executivo Municipal e, portanto, contraria a inteligência o art. 2 da LRF, o qual 
se relaciona com o titular do respectivo Poder. 

Com efeito, o total da disponibilidade considerada pela área técnica desta 

colenda corte como pertinente ao Poder Executivo Municipal de R$ 
8.415.433,23. Contudo, tal montante não contempla o valor pertinente ao SAAE 
(órgão integrante o Poder Executivo Municipal), o qual m 31/12/2012 possuía 

R$ 833.995,00 em disponibilidade de caixa bruta e R$ 646.929,73 como 
disponibilidade líquida (já deduzidos R$ 187.065,27 de obrigações financeiras), 
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conforme é demonstrado no Balanço Patrimonial em anexo.  

Ora, como o art. 42 da LRF se refere aos últimos dois quadrimestres do 
mandato do respectivo titular do Poder, nada mais razoável que para fins de 
apuração pertinente ao aludido dispositivo, seja considerado o total da 

disponibilidade consolidada do Poder Executivo, ou seja, considerando também 
o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Autarquia que compõe o Poder 
Executivo Municipal.  

Entretanto, sobre tal aspecto, não há qualquer manifestação na decisão 
embargada, embora os documentos que embasam tal conclusão estejam todos 
disponíveis.  

Não bastasse, também não há qualquer manifestação sobre o fato de que as 
contas contábeis redutoras do passivo financeiro demonstra existência de 
obrigações de curto prazo em volume menos do que o apurado pela Área 

Técnica.  

Com efeito, verifica-se que, ao proceder ao levantamento para aferição do 
cumprimento do art. 42 a LRF, a equipe técnica leva em conta os totais brutos 

registrados nas contas contábeis pertinentes ao Passivo Financeiro.  

Ocorre, porém, que existem valores registrados em contas do Ativo Financeiro 
que, na verdade, são redutoras das obrigações registradas no Passivo 

Financeiro.  

Por exemplo, se no Passivo Financeiro constar valores a pagar ao INSS e no 
Ativo Financeiro constar valores a compensar com o INSS, a obrigação que de 

fato existe a pagar é aquela líquida das compensações.  

Contudo, o levantamento efetuado pela equipe técnica ignora por completo os 
valores que reduzem as obrigações correspondentes registradas no Passivo 

Financeiro.  

Tais valores são os seguintes:  

Conta Contábil112190100000 Créditos a receber - Compensar INSS 

R$208.359,60;  

Conta Contábil112520200000 Depósitos Judiciais R$ 288.866,37  

Assim, mediante os fatos ora narrados, apura-se o montante e R$1.144.155,70 

que deve ser abatido o montante de R$ 724.614,41 apontados pela área 
técnica como insuficiência de caixa com afetação do art. 42 da RF.  

Isso porque, somados os decréscimos do passivo á informados, com as 

disponibilidades do SAAE, ainda que considerando o montante apontado pela 
equipe técnica como insuficiência, tem-se uma suficiência de caixa com a 
sobre de R$ 419.541,29.  

Destarte, somente os fatos narrados até o presente momento apontam que, de 
fato, não há qualquer descumprimento do art. 42 da LRF por parte do 
Embargante, embora não tenham sido abordados no Parecer Prévio. Contudo, 

há ainda um importante aspecto que merece ser destacado.  

De fato, também não foi considerado no julgamento da Prestação de Contas 
que, devido a erro formal, os valores das obrigações a pagar ao INSS 

parceladas no exercício de 2012 não foram transferidos do curto para o longo 
prazo.  

Assim, em prestígio do princípio da prevalência da essência dos fatos sobre a 

forma, visando a correta apuração do passivo financeiro a presente prestação 
de contas, é preciso que se considere que parte dos valores existentes em 
31/12/12012 nas contas contábeis 212110200000 e 212130100000 (referentes 

às obrigações a pagar ao INSS) haviam sido parceladas, conforme comprovam 
os Termos de Parcelamento em anexo. 

Dessa forma, uma vez que ais parcelamentos já haviam sido ultimados em 
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31/12/2012, os valores pertinentes aos mesmos deveriam constar dentre as 

Obrigações exigíveis a longo prazo e, por consequência, não serem 
considerados para fins de apuração pertinente ao art. 42 da LRF.  

Contudo, em virtude de erro formal, tais valores não foram contabilmente 

transferidos para o longo prazo (conta 223110100999) no exercício de 2012. 
Tal incongruência somente foi regularizada, pelo Município, no exercício de 
2017, conforme é demonstrado nos documentos de lançamentos contábeis que 

seguem em anexo.  

Destaca-se que os valores parcelados com o INSS e que, portanto deveriam 
ter sido transferidos do curto para o longo prazo no exercício de 2012, são os 

seguintes: 

212110200000   773.789,62  
212130100000   165.863,27  

Total       R$939.652,89 

Assim, considerando que tais valores, de fato, pertencem ao passivo exigível a 
longo prazo (em virtude do parcelamento firmado), e não poderiam ter sido 

considerado como obrigações de curto prazo para efeito do cálculo pertinente à 
regra do at. 42 a LRF, os mesmos devem ser excluídos da apuração, haja vista 
que de fato, na realidade, em 31/12/2012 não mais possuíam os atributos 

pertinentes às obrigações financeiras que devem ser consideradas para fins de 
apuração do cumprimento do referido normativo. 

 Ora, entender diversamente, confirmando o parecer prévio tão somente com 

base em questões ritualísticas, seria se ater unicamente aos aspectos formais 
dos registros contábeis e desconsiderar totalmente a essênc ia dos respectivos 
valores.  

Com efeito, Conselheiro Relator, além de suprir as omissões acerca dos fatos 
corretamente abordados no Voto-vista, é necessária e crucial a manifestação 
expressa acerca de toda a documentação ora apresentada, que demonstra de 

forma inescapável que, em se considerando a realidade dos fatos, não se 
configurou de maneira alguma insuficiência financeira para fazer frente às 
obrigações contraídas no exercício de 2012 do Município de Baixo Guandu.  

Requer-se, portanto, também neste tópico que, com base na manifestação 
expressa sobre a nova documentação juntada seja afastada a recomendação 
pela desaprovação das contas do Embargante, tendo em vista a apresentação, 

ainda que tardia, dos documentos em anexo e a primazia da realidade.  

Assim, diante do suprimento da omissão anteriormente caracterizada, seja 
modificado o Parecer Prévio, dado que não há que se falar em qualquer 

responsabilização do Gestor com base em exagerado formalismo, mormente 
quando demonstrado com base em farta documentação a ausência de 
irregularidades. Dessa forma, indispensável se faz seja modificado o v. Parecer 

ora embargado no sentido de afastar a irregularidade apontada para o fim de 
considerar aprovadas as contas, ou, subsidiariamente, aprovadas com 
ressalvas. É o que se REQUER!”.  

ANÁLISE: 

Verificou-se, novamente, que a tese trazida aos autos pelo Embargante, sustentou-se, 
sobretudo, na afirmativa de que o voto prevalente no decisum (Parecer Prévio TC 

015/2018 – Plenário), teria sido “omisso” quanto a alguns aspec tos da argumentação 
apresentada no voto-vista (Fls. 546/561dos autos TC 6670/2016 – Recurso de 
Reconsideração), de lavra do excelentíssimo Conselheiro Domingos Taufner.  

Antes de passarmos efetivamente à análise do mérito, insta registrar que em sede de 
sustentação oral realizada em 29/08/2017 (29ª Sessão Plenária), a Defesa do Gestor 
Responsável requereu que os autos recursais fossem baixados em diligência para 

realização de verificação quanto aos empenhos levantados pela Área Técnica desta 
Corte (se referentes ou não a contratos celebrados nos dois últimos quadrimestres do 
exercício de 2012). Conforme constatado por meio de Notas Taquigráficas (Fls. 150/152 
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do Processo TC 6670/2016), o pedido foi deferido e o memorial de defesa foi acostado 

às Fls. 157/339 daqueles autos. 

Em sequência, os autos supramencionados foram encaminhados à Secretaria de 
Controle Externo de Contas – SecexContas para a realização da diligência, sendo 

confrontados todos os empenhos realizados no exercício de 2012, cujas fontes de 
recursos apresentaram insuficiência de disponibilidade financeira para pagamento, com 
os demonstrativos de contratação de obrigações. Como resultado da diligência, expresso 

na Manifestação Técnica 1311/2017 (Fls. 343/353 – Processo TC 6670/2016) a 
SecexContas propôs o seguinte encaminhamento: 

“A presente análise pautou-se nos termos propostos pelo relator, conforme 

relatório de voto 40/2017, e acompanhado pelos demais Conselheiros, como 
segue: 

(...) Tendo em vista a necessidade de análise do atendimento do 

disposto no art. 42 da LRF, deferir a diligência à área técnica, no 
prazo de dias 30 dias, conforme vem decidindo o Plenário desta 
Corte. 

Nesse sentido, foram confrontados todos os empenhos realizados no exercício 
de 2012, considerados pela área técnica, cujas fontes de recursos 
apresentaram insuficiência de disponibilidade financeira para pagamento 

(artigo 42 da Lei Complementar 101/2000), como os demonstrativos de 
contratação de obrigações. 

Dessa forma, sugere-se o encaminhamento ao relator, para prosseguimento do 

feito, mantendo-se a propositura pela irregularidade do item ‘infringência 
do artigo 42 da LRF’ (item 2.4 da MT 890/2017)”. (g.n.) 

Compulsando os autos TC 6670/2016, observou-se que o entendimento da Área Técnica 

deste Tribunal foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, por meio do Parecer 
4891/2017 (Fls. 357/358 daqueles autos). Notou-se, também, que os posicionamentos 
constantes do Parecer do Ministério Público de Contas e da Manifestação Técnica 

1311/2014 da SecexContas foram ratificados pelo excelentíssimo Conselheiro Relator, o 
qual sugeriu o conhecimento daquele Recurso, a rejeição às preliminares suscitadas 
pelo Recorrente e o provimento parcial daquele Recurso no que tange ao saneamento 

das irregularidades tratadas nos itens 2.15 da Instrução Contábil Conclusiva ICC 
102/2015 (item 4.1.2.1 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 5648/2015) e 2.17 da ICC 
102/2015 (item 4.1.2.3 da Instrução Técnica de Recurso ITR 5648/2015, conforme 

apurado no Voto do Relator 7000/2017-9 – Fls. 364/417, complementado pelo Voto do 
Relator 1056/2018-1 – Fls. 449/465 daqueles autos. 

A partir deste ponto, passa-se à análise do mérito recursal: 

Consoante verificado nas argumentações trazidas aos presentes autos, o Embargante 
ponderou que as inscrições de restos a pagar não processados que afetaram os saldos 
das disponibilidades financeiras referiram-se a despesas decorrentes de folha de 

pagamento, as quais em seu entendimento, corresponderiam a “obrigação de 
pagamento que não se enquadra no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal”. Em 
decorrência deste convencimento, o Embargante registrou que, ao seu ver, o 

instrumento decisório desta Corte teria “se omitido em relação às argumentações da 
defesa e do próprio voto-vista, limitando-se a reiterar que fora apurado saldo 
numericamente insuficiente em relação às obrigações contraídas”.  

Analisando-se a fundamentação apresentada no voto-vista, exarado pelo excelentíssimo 
Conselheiro Domingos Taufner, identificou-se que este entendeu pelo conhecimento do 
Recurso de Reconsideração; pela sugestão de recomendação ao Legislativo Municipal 

de “Aprovação das Contas com Ressalvas” e, entre outras determinações sugeridas, 
pelo arquivamento dos autos após o trânsito em julgado (Fls. 546/561 dos autos TC 
6670/2018). 

Compulsando os autos TC 6670/2018, identificou-se que o Conselheiro Relator 
promoveu a complementação do Voto 7000/2017-9 por meio do Voto do Relator 
1056/2018-1, acostado às Fls. 449/465. Verificou-se que a fundamentação registrada 
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neste Voto tratou especificamente dos aspectos e considerações efetuados no Voto-

Vista proferido pelo Conselheiro Domingos Taufner.  

Cabe registrar, por oportuno, que o Embargante alegou a existência de “outras 
importantes questões expostas na prestação de contas que não foram abordadas na 

decisão para efeito da averiguação da infringência ou não da regra do art. 42 da LRF”. 
Estas questões, em síntese, referiram-se a questionamentos pontuais sobre a 
metodologia utilizada por esta Corte de Contas para avaliação do cumprimento das 

disposições do art. 42 da LRF.  

Vale mencionar que o Embargante trouxe aos presentes autos nova documentação (Fls. 
16/38), no sentido de comprovar e complementar suas alegações prestadas, tendo 

solicitado, ainda, o afastamento da recomendação de desaprovação de suas contas, 
conforme a seguir descrito: 

“(...) 

Requer-se, portanto, também neste tópico que, com base na manifestação 
expressa sobre a nova documentação juntada seja afastada a recomendação 
pela desaprovação das contas do Embargante, tendo em vista a apresentação, 

ainda que tardia, dos documentos em anexo e a primazia da realidade. (...”).  

Todavia, observou-se da análise textual do Parecer Prévio TC 015/2018 – Plenário que 
grande parte das questões suscitadas esteve explicitamente disposta na Manifestação 

Técnica MT 890/2017 (Proc. TC 6670/2016 – Recursos de Reconsideração), sendo os 
seus termos neste reproduzidos.  

Com relação à metodologia de cálculo adotada por esta Corte de Contas, novamente 

questionada no presente momento, verificou-se que tanto a Área Técnica quanto os 
excelentíssimos membros do Pleno desta Corte de Contas se posicionaram quanto à 
matéria, consoante fundamentações constantes da MT 890/2017; Votos 7000/2017-9 e 

1056/2018-1 de lavra do Conselheiro Relator; Voto-Vista 072/2018-9 de lavra do 
Conselheiro em Substituição Marco Antônio da Silva e   Voto-Vista do Conselheiro 
Domingos Augusto Taufner (Fls. 432/448 – Processo TC 6670/2016), todos integrantes 

do Parecer Prévio atacado. 

Diante de todo o exposto, é possível inferir que não restou caracterizada omissão no 
decisum, haja vista que ambos os entendimentos e posicionamentos específicos, 

contrapostos neste momento pelo Embargante, compuseram o Parecer Prévio TC 
015/2018 (Fls. 494/596 dos autos TC 6670/2016); as análises procedidas nos autos 
(principal e apensos) contemplaram todos os argumentos relevantes lançados pelo 

Agente Responsável e estes foram discutidos pelos Conselheiros deste Egrégio Tribunal 
em sessão plenária (8ª Sessão Ordinária, realizada em 27/03/2018).  

 

4. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, opina-se pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração e, 
quanto ao mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, por não ter sido demonstrada a existência 

de contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, requisitos 
indispensáveis à utilização desta via processual específica, nos termos em que dispõem 
os artigos 167, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c o artigo 411, do Regimento Interno 

desta Corte. 

Ademais, entendendo que os presentes Embargos de Declaração foram utilizados com 
objetivos protelatórios, sugere-se a aplicação, por esta Corte de Contas, de penalidade 

ao Embargante, nos termos dos artigos 168, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 
(Lei Orgânica) e 412, da Resolução nº 261/2013 (Regimento Interno deste Tribunal).  

Vitória, 27 de junho de 2018. 

 [...]” 

Pelas razões expostas, nego provimento aos presentes Embargos de Declaração. 
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A discussão nos autos do Processo de Recurso de Reconsideração TC 6670/2016 não foi 

de fácil deslinde. Além do VOTO do relator, foram juntados VOTOS VISTA de outros dois 

Conselheiros, além de complementação de VOTO pelo Conselheiro Relator acerca de 

temas polêmicos. Por essa razão, e pela complexidade que se apresentou os temas 

tratados, não abarco a advertência da área técnica acerca dos objetivos protelatórios dos 

presentes embargos e, por conseguinte, não adoto a sugestão de aplicação de multa ao 

Embargante.  

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, VOTO no 

sentido de que o Colegiado aprove a seguinte DELIBERAÇÃO que submeto à sua 

consideração. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as 

razões expostas pelo relator: 

1 CONHECER dos presentes Embargos de Declaração interpostos em face do 

Parecer Prévio TC 0015/2018 (Processo TC 6670/2016); 

2 Quanto ao mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume os termos do 

referido Parecer Prévio;  

2 ARQUIVAR os autos do presente processo após o trânsito em julgado; 

 

 

3 DAR CIÊNCIA da decisão ao embargante. 

 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Relator  
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VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE 

FARIAS CHAMOUN: 

I RELATÓRIO 

Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no voto constante deste 

processo, pedi vista em sessão do Plenário, o que me permitiu elaborar o voto que 

nesta oportunidade submeto à apreciação do Colegiado. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo senhor Lastênio Luiz Cardoso, 

Prefeito Municipal de Baixo Guandu no exercício de 2012, em face do Parecer 

Prévio TC 015/2018 – Plenário, mediante o qual este Tribunal negou provimento ao 

Recurso de Reconsideração interposto pelo ora embargante (Processo TC 

6670/2016-6) contra o Parecer Prévio 046/2016 - Primeira Câmara – (Processo TC 

2967/2013-1), nos seguintes termos: 

1. PARECER PRÉVIO TC-015/2018 – PLENÁRIO 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão 

Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

1.1. Conhecer o presente Recurso; 

1.2. Rejeitar as preliminares suscitadas pelo Recorrente; 

1.3. Provimento parcial ao presente Recurso, nos termos da ITR 75/2017, 
reformulando-se o Parecer Prévio TC 046/2016 - Primeira Câmara, pelo 
saneamento das seguintes irregularidades: item 2.15 da ICC 102/2015 (item 

4.1.2.1 da ITC 5648/2015) e item 2.17 da ICC 102/2015 (item 4.1.2.3 da ITR 
5648/2015). 

2. Por maioria, parcialmente vencido conselheiro Domingos Augusto 

Taufner, que votou por conhecer, provimento, aprovação com ressalva e 
determinação 

O embargante alega “omissão e contradição acerca da suposta irregularidade na 

apuração do ativo real líquido” e “omissão quanto à suposta infração ao art. 42 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal”. 

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e 

Consultas – NRC que após análise, elaborou a Instrução Técnica de Recurso 

00185/2018-9, com a seguinte proposta de encaminhamento, in verbis: 

4. CONCLUSÃO 
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Ante o exposto, opina-se pelo CONHECIMENTO dos Embargos de 

Declaração e, quanto ao mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, por não ter sido 
demonstrada a existência de contradição, omissão ou obscuridade na 
decisão embargada, requisitos indispensáveis à utilização desta via 

processual específica, nos termos em que dispõem os artigos 167, da Lei 
Orgânica deste Tribunal c/c o artigo 411, do Regimento Interno desta Corte. 

Ademais, entendendo que os presentes Embargos de Declaração foram 

utilizados com objetivos protelatórios, sugere-se a aplicação, por esta Corte 
de Contas, de penalidade ao Embargante, nos termos dos artigos 168, da 
Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica) e 412, da 

Resolução nº 261/2013 (Regimento Interno deste Tribunal).  

Instado a se manifestar, o Ministério Público Especial de Contas, apresentou o 

Parecer 03039/2018-1, da lavra do procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, 

pugnando no mesmo sentido. 

Após a análise dos Embargos, o conselheiro Relator, acompanhando o 

entendimento técnico e ministerial, concluiu o seu voto nos seguintes termos:  

 

ACÓRDÃO 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão 
Plenária, ante as razões expostas pelo relator: 

1 CONHECER dos presentes Embargos de Declaração interpostos em face 
do Parecer Prévio TC 0015/2018 (Processo TC 6670/2016); 

2 Quanto ao mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume os 

termos do referido Parecer Prévio;  

2 ARQUIVAR os autos do presente processo após o trânsito em julgado; 

3 DAR CIÊNCIA da decisão ao embargante. 

 

Tendo o feito integrado a pauta da 27ª sessão do Plenário do dia 14/08/2018 e 

considerando a existência de possível divergência entre meu entendimento e o 

defendido pelo conselheiro relator, área técnica e Ministério Público junto ao Tribunal 

de Contas, pedi vistas no intuito de me inteirar dos elementos dos autos e formar um 

juízo de convicção.  

Em grau de admissibilidade, acompanho os termos do voto pelo relator, devendo o 

recurso ser conhecido. 
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Apreciando o cerne da questão apresentada, verifico que os argumentos suscitados 

pelo embargante, se acatado, pode resultar na concessão de efeito modificativo dos 

presentes embargos. 

II FUNDAMENTOS 

II.1 DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DA SUPOSTA 

IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO DO ATIVO REAL LÍQUIDO 

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

omissão ou contradição eventualmente presente na decisão embargada. 

Ressalta-se que admite-se, excepcionalmente a utilização de embargos de 

declaração, com efeito infringente, para a correção de premissa equivocada, sobre a 

qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando o tal ocorrência prejudicar o 

resultado do julgamento. 

No caso em exame o embargante, por intermédio de procurador constituído nos 

autos, alega a ocorrência de omissão no voto vencedor, o qual prevaleceu o 

decisum (Parece Prévio TC 015/2018-Plenáro), sob a alegação de que não teria 

abordado alguns aspectos da argumentação apresentada no voto-vista da lavra do 

Conselheiro Domingos Taufner. Alegou ainda contradição na decisão, em se 

tratando de “erro meramente formal nos balancetes e registros contábeis emitidos 

pelo Município sob nova gestão”, como se vê no trecho que a seguir transcrevo: 

“A decisão embargada, ao tratar do tópico em referência, acompanha o 
Entendimento da Área Técnica sem nada acrescentar, argumentando que a 
recomendação pela desaprovação das contas deve ser mantida em virtude 

do fato de que o Balanço Patrimonial Apresentado não refletiria com 
exatidão o Ativo Real Líquidos do Município de Baixo Guandu. 

Isso porque foi apurado na análise técnico-contábil inicial um ativo real 

Líquido de R$ 39.123.924,75 (trinta e nova milhões, cento e vinte e três mil, 
novecentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos).  

Ao mesmo tempo em que, diversamente, o Balanço Patrimonial apresentou 

o montante de R$ 38.638.029,96 (trinta e oito milhões, seiscentos e trinta e 
oito mil, vinte e nove reais e noventa e seis centavos).  

Dessa forma, a conclusão da análise técnica foi pela divergência do valor de 

R$ 485.894,79 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos  e noventa e 
quatro reais e setenta e nove centavos).  

Ocorre que, a fim de afastar as inconsistências apontadas, o Embargante 

apresentou nova documentação (fls. 331/581), em que ficaram devidamente 
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sanadas as divergências apontadas. Todavia, a Área Técnica deste Tribunal 

não aceitou a nova documentação ofertada, ao argumento de que as peças 
contábeis não poderiam ser substituídas.  

Acerca disso, importante considerar que a divergência apontada pela área 

técnica referente ao Ativo Real Líquido decorre do fato do Balanço 
Patrimonial constante às fls. 144 do Processo TC 2967/2013 considerar o 
valor equivocado de R$ 32.900.432,33 como sendo o Ativo Real Líquido na 

coluna "Exercício Anterior" (2011), ao invés do valor de R$ 33.386.327,12, 
que efetivamente consta como o Ativo Real Líquido na prestação de contas 
referente ao exercício de 2011 (Processo TC 2283/2012).  

Nota-se que a diferença entre os citados valores é de R$ 485.894,79, sendo 
que este montante justamente a diferença apontada pela equipe técnica às 
fls. 260.  

Mister frisar que tal divergência trata-se de erro formal ocasionado devido a 
execução da rotina de encerramento e geração dos Balanços Contábeis no 
sistema eletrônico de contabilidade da municipalidade de forma incorreta.  

No entanto, apesar da tentativa de substituição, dos recursos interpostos e 
de todo esse iter processual que demonstra a inexistência de má-fé, mas 
tão somente a ocorrência de erro formal a que está sujeita todas as 

organizações que trabalham com recursos humanos, o Tribunal de Contas 
houve por bem manter a irregularidade e a consequência de desaprovação 
das contas a ela atribuída.  

Com isso, inicialmente, é de se chamar atenção para a ausência de 
qualquer parâmetro de razoabilidade no fato de que possam ser 
desaprovadas as contas do gestor em razão de equívoco formal que não 

pôde ser corrigido somente pela recusa deste próprio órgão de controle em 
aceitar documento substitutivo, escoimado do erro.  

Ora, a atuação do Tribunal de Contas, certamente deve primar pela 

correção e observância do princípio da legalidade estrita em todas as 
análises a que procede, entretanto, ao aplicar as severas sanções de que 
dispõe, entende-se que deve a Corte se utilizar do critério da razoabilidade, 

a fim de impor penalidades proporcionais a cada ato.  

De fato, quanto a isso, é evidente a ocorrência de omissão no voto 
vencedor acerca da gravidade e da extensão da penalidade a ser aplicada 

em razão da irregularidade aqui estudada.  

Isso porque, conforme se colhe da íntegra da decisão, o Conselheiro 
Domingos Tauffner, em prestígio da razoabilidade que deve permear todas 

as decisões deste Órgão de controle se posiciona pela impossibilidade de 
que o erro formal, ainda que de fato verificado, tenha o condão de macular e 
causar a rejeição das contas apresentadas.  

Todavia, o voto vencedor não aborda tal argumentação, passando ao largo 
do fato de que o Município posteriormente ofertou manifestação corretiva, 
que, conforme admitido no Voto-Vista, tem sido utilizada como parâmetro 

pelo Tribunal de Contas inclusive para análise das prestações de contas 
dos anos seguintes.  

Com efeito, a documentação que se junta com os presentes embargos 

demonstra que a inconformidades material inicialmente verificada foi 
devidamente corrigida e não provocou danos à transparência e 
conformidade da prestação de contas municipal.  
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Outro ponto não abordado na decisão embargada foi o fato abordado nas 

razões recursais, de que a Prestação de Contas anual é entregue no ano 
seguinte ao exercício, sendo certo que, por se tratar de ano final de 
mandato, os documentos que compõem a Prestação foram formulados e 

enviados ao Tribunal por novo gestor e não pelo Embargante. 

Portanto, existindo erro meramente formal nos balancetes e registros 
contábeis emitidos pelo Município sob nova gestão, resta evidente que a 

responsabilidade sobre tais irregularidades devem recair sobre o novo 
gestor e não sobre aquele que não teve nenhuma chance de influir na 
confecção e envio dos documentos em questão.  

Entretanto, em contradição evidente, o Parecer Prévio embargado atribui ao 
Embargante responsabilização por equívoco formal, posteriormente 
corrigido, inexistindo prejuízo, e que consistiu em ato que nem mesmo foi 

por ele executado, sendo certo que se trata de penalidade ilegal e 
desarrazoada.  

Assim, importante que a Relator se manifeste especificamente acerca 

de tais fatos e argumentos aqui expostos, tendo em vista a 
possibilidade que seja um gestor seja responsabilizado por ato de 
outro e a gravidade de equívoco formal, posteriormente corrigido para 

o fim de resultar em desaprovação de contas.  

Isso porque, oportunizada a defesa, foi devidamente justificada pelo Gestor 
a existência de erro que fora prontamente corrigido em novo balanço que, 

apesar de não aceito pelo Tribunal como saneador da presente prestação 
de contas foi utilizado por seus técnicos como parâmetro para a análise das 
prestações seguintes.  

Assim, não merece prosperar a decisão condenatória esposada pelo 
Parecer Prévio ora embargado, quanto a esse pormenor, de forma que não 
se justifica qualquer a desaprovação de contas, dada a realidade dos fatos 

que demonstra a desproporcionalidade e irrazoabilidade da imputação 
imposta na decisão, sobre as quais deve o Relator se manifestar 
claramente.  

Diante disso, indispensável se faz sejam sanadas tais irregularidades, 
modificando-se o v. acórdão ora embargado no sentido de afastar a 
irregularidade apontada em desfavor do Gestor, não havendo que se falar, 

por conseguinte, em desaprovação das contas, sendo certo que, ao suprir a 
omissão, poderá o relator modificar seu voto no sentido de aprovar as 
contas, ou, subsidiariamente, aprová-las com ressalvas. É o que se 

REQUER!”. 

Primeiramente, quanto à suposta omissão alegada, coaduno com o entendimento 

apresentado pelo relator, uma vez que não há que se falar em omissão no voto 

vencedor quando não aborda fundamentação apresentada em voto-vistas. 

Apreciando a fundamentação apresentada no voto-vista, exarado pelo Conselheiro 

Domingos Taufner, identificou-se que este entendeu pela manutenção da 

irregularidade em acompanhamento ao posicionamento da Área Técnica e em 

sintonia com o Voto do Relator 7000/2017- 9, todavia, não vislumbrou que a 
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irregularidade teria ”o condão para macular as contas”, motivo pelo qual expôs 

naquele instrumento as suas razões. 

Isso porque, em que pese não constar o enfretamento no voto do relator as razões 

expostas no voto-vistas, confirmo que não há omissão, pois ambos os 

posicionamentos são partes integrantes do Parecer Prévio TC 015/2018. 

Porém, no que tange à possível contradição no decisum, verifico que os argumentos 

suscitados pelo embargante no sentido de que o Parecer Prévio embargado atribuiu 

ao embargante responsabilização por “erro meramente formal nos balancetes e 

registros contábeis emitidos pelo Município sob nova gestão”, se acatado, pode 

resultar na concessão de efeito modificativo os presentes embargos. 

 

Ora, não é raro na jurisprudência a concessão de caráter infringente aos embargos 

de declaração com efeitos modificativos da decisão, podendo ser reformada ou 

invalidada ou ter modificada o seu teor ou suas disposições. 

Importa salientar que a concessão de efeitos infringentes não é prática usual nesta 

Corte de Contas, contudo, ainda que excepcionalmente, admite-se modificação da 

decisão embargada. 

A propósito, para se reconhecer os efeitos infringentes, necessário registrar a 

controvérsia estabelecida no presente caso. 

O indicativo de irregularidade sob análise diz respeito à divergência de R$ 

485.894,79 no Ativo Real Líquido entre o apresentado no Balanço Patrimonial do 

Município de Baixo Guandu, exercício de 2012, e o apurado por esta Corte de 

Contas. 

Em síntese, na fase recursal, aduziu a defesa que a divergência decorre do registro 

contábil indevido na ordem de R$ 32.900.432,33 como Ativo Real Líquido na coluna 

“Exercício Anterior”, quando o valor correto a ser registrado era de R$ 

33.386.327,12. 
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Nesta esteira, o embargante informou que a inconsistência questionada trata de 

mero erro formal, devido a execução da rotina de encerramento e geração dos 

Balanços Contábeis no sistema eletrônico de contabilidade da municipalidade de 

forma incorreta. Assim, constatada a consideração de erro formal, impõe-se o 

acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para 

modificação da decisão embargada. 

A área técnica, por sua vez, ao analisar os argumentos arguidos pela defesa, 

observou que o indicativo de irregularidade em tela não pode ser tratado como mero 

equívoco formal, mas como inconsistência grave capaz de comprometer a 

segurança das informações contábeis e que não há que se falar em omissão ou 

contradição no julgado.   

Importa registrar que foram apresentados novos demonstrativos contábeis em 

substituição das peças já protocoladas, todavia, a área técnica não aceitou a 

documentação, tendo em vista que os erros de registros contábeis devem ser 

ajustados no momento de seu reconhecimento. 

De fato, assiste razão à área técnica quando aduziu no recurso de reconsideração 

que a divergência comprometerá a confiabilidade das demonstrações contábeis.  

Entretanto, a irregularidade sob análise não pode ser caracterizada como grave.  

Isso porque, a irregularidade em questão evidencia um ato de gestão praticado com 

impropriedade formal, em vista de tratar-se de uma inconsistência contábil. Deste 

modo, considerando o equívoco contábil, fica claro que a divergência questionada 

não constitui uma irregularidade insanável e não compromete a validade das contas 

da municipalidade. 

Apenas a título de informação, ressalto que não foi outro, aliás, o posicionamento 

desta Egrégia Corte de Contas no Processo TC 2859/2012-5 (Parecer Prévio 

34/2014) de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Mantenópolis, 

exercício de 2011, que trata justamente de irregularidades ocasionadas por errôneos 

lançamentos contábeis, tendo sido estes considerados passíveis de ressalvas. 

Destaco ainda, trecho do Voto Vista 00027/2018-3 do conselheiro Domingos 

Taufner, que verificou que no Processo de Prestação de Contas de Baixo Guandu, 
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exercício de 2013 – TC 2800/2014, a área técnica aceitou o Balanço Patrimonial do 

exercício de 2012, com saldo inicial já após os ajustes questionados nestes autos, 

senão vejamos: 

[...] 

As Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas especificamente ao Setor 
Público, denominadas de NBCASP (NBC T 16.1 a NBC T 16.10), foram 
editadas em dezembro de 2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC), figurando na norma NBC T 16.5, que trata do Registro Contábil 
(Resolução CFC Nº. 1.132/08), a forma de se proceder ao 
reconhecimento de  ajustes decorrentes de omissões e  erros de 

registros ocorridos em anos anteriores: 

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 

Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil  

[...]  

24. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de 
registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios 

contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado em 
notas explicativas. [grifo nosso] 

Depreende-se que os ajustes contábeis, decorrentes de erros e omissões 

ocorridos em exercícios anteriores, deverão ser realizados no exercício 
corrente, à conta do patrimônio líquido deste exercício, de forma a não 
afetarem os resultados do exercício corrente. Lembrando, que tais ajustes 

deverão constar detalhadamente em notas explicativas, a fim de esclarecer 
a origem dos registros extemporâneos. 

Desta forma, verifiquei que no processo de prestação de contas anual do 
exercício de 2013 (Processo TC 2800/2014) a área técnica aceitou o 

Balanço Patrimonial do exercício de 2012, com o saldo inicial para a análise 
da composição patrimonial, com as alterações realizadas após o correto 
encerramento do exercício, ou seja, os lançamentos de ajustes contábeis 

que deveriam ser procedidos no exercício de 2013 foram realizados no 
exercício de 2012 após o devido encerramento das contas contábeis no 
sistema de contabilidade e aceito por esta corte contas. 

E que, após a completa instrução, houve o julgamento do mérito pela 
regularidade, conforme Parecer Prévio TC-090/2015, demonstrando que os 
erros e ajustes contábeis foram saneados. 

 

Desse modo, reconheço que a situação posta aos autos possui força suficiente para 

modificar o conteúdo decisório, conferindo efeito modificativo ao julgado. Desse 

modo, entendo que a irregularidade por si só não tenha o condão de macular as 

contas, visto que caberia apenas determinação para que fosse efetuada a 

parametrização contábil, que, todavia, conforme exposto, a área técnica já aceitou o 

devido ajuste no Processo TC 2800/2014 – exercício de 2013, razão pela qual não 
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se faz necessária a emissão de determinações, em contradição com o julgado desta 

Corte. 

Neste sentido, cabe registrar o artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, a 

saber: 

Art. 80. A emissão de parecer prévio poderá ser: 

II - pela aprovação das contas com ressalva, quando ficar caracterizada 
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não 

resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de 
monitoramento pelo Tribunal de Contas; 

 

Diante do exposto, a irregularidade deve ser mantida, contudo, atribuindo efeitos 

infringentes à presente apreciação, voto para que a irregularidade em tela não tenha 

o condão de macular as contas do gestor. 

II.2 DA OMISSÃO QUANTO À SUPOSTA INFRAÇÃO AO ART. 42 DA LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL 

No caso em exame o embargante alega omissão no voto vencedor do relator no 

que tange à infração ao art. 42 da LRF, como se vê no trecho que a seguir 

transcrevo: 

“Neste tópico, a decisão vergastada, em acompanhamento total do 
posicionamento da Área Técnica e Ministério Público e Contas, imputou o 
parecer pela desaprovação das contas do Embargante em razão de suposta 

insuficiência de fundos para cobrir despesas contraídas nos últimos dois 
quadrimestres do mandato, o que contraria a regra inserta do art. 42 da 
LRF. 

Ocorre que, conforme demonstrado nas razões recursais, a inscrição de 
restos a pagar não processados que supostamente teriam afetado os saldos 
das disponibilidades financeiras referem-se a despesas decorrentes de folha 

de pagamento, obrigação de pagamento que não se enquadra no art. 42, da 
Lei e Responsabilidade Fiscal.  

Isso porque, a despesa com folha de pagamento não se trata de despesa 

contraída nos últimos quadrimestres do mandato, pois esta obrigação é 
contraída no ato de admissão e efetivo exercício do servidor, classificada 
em despesa líquida e certa, devendo ter prioridade o seu pagamento, ainda 

que inscrita em restos a pagar.  

Não restando evidenciado nos autos a existência de indicação de obrigação 
nova assumida nos dois últimos quadrimestres do mandato, não havendo, 

portanto, certeza, razão pela qual deveria ter sido realizada diligência 
interna para manifestação técnica, com expedição de notificação ao atual 
gestor, no sentido de se fazer juntar aos autos relação de todas as 
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obrigações novas assumidas a partir de 1º de maio do exercício de 2012, a 

fim e que se examine a violação ou não do art. 42 da LRF. 

Nesse sentido, a diligência realizada, apenas interna e sem a oportunização 
de contraditório, não se prestou a demonstrar a não ocorrência da 

irregularidade de acordo com o entendimento externado por este Tribunal 
de Contas.  

Isso porque, conforme demonstrado pelo próprio Conselheiro Domingos 

Tauffner em seu Voto-Vista, as obrigações contraídas nos dois últimos 
quadrimestres do exercício de 2012, no caso em tela, se referem a 
despesas que, pela sua natureza, o próprio Tribunal de Contas já havia 

declarado que não poderiam ser consideradas na aplicação da regra.  

No entanto, o Voto vencedor não trata do assunto, se omitindo em relação à 
argumentações da defesa e do próprio Voto-vista, limitando-se a reiterar 

que fora apurado saldo numericamente insuficiente m relação às obrigações 
contraídas.  

Ademais, existem ainda outras importantes questões expostas na prestação 

de contas que não foram abordadas na decisão para efeito da averiguação 
da infringência ou não da regra o art. 42 da LRF. 

De fato, há que se notar que a análise procedida pelo Tribunal considera a 

disponibilidade de caixa sem contemplar o montante consolidado do Poder 
Executivo Municipal e, portanto, contraria a inteligência o art. 2 da LRF, o 
qual se relaciona com o titular do respectivo Poder. 

Com efeito, o total da disponibilidade considerada pela área técnica desta 
colenda corte como pertinente ao Poder Executivo Municipal de R$ 
8.415.433,23. Contudo, tal montante não contempla o valor pertinente ao 

SAAE (órgão integrante o Poder Executivo Municipal), o qual m 31/12/2012 
possuía R$ 833.995,00 em disponibilidade de caixa bruta e R$ 646.929,73 
como disponibilidade líquida (já deduzidos R$ 187.065,27 de obrigações 

financeiras), conforme é demonstrado no Balanço Patrimonial em anexo.  

Ora, como o art. 42 da LRF se refere aos últimos dois quadrimestres do 
mandato do respectivo titular do Poder, nada mais razoável que para fins de 

apuração pertinente ao aludido dispositivo, seja considerado o total da 
disponibilidade consolidada do Poder Executivo, ou seja, considerando 
também o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Autarquia que compõe o 

Poder Executivo Municipal.  

Entretanto, sobre tal aspecto, não há qualquer manifestação na decisão 
embargada, embora os documentos que embasam tal conclusão estejam 

todos disponíveis.  

Não bastasse, também não há qualquer manifestação sobre o fato de que 
as contas contábeis redutoras do passivo financeiro demonstra existência 

de obrigações de curto prazo em volume menos do que o apurado pela 
Área Técnica.  

Com efeito, verifica-se que, ao proceder ao levantamento para aferição do 

cumprimento do art. 42 a LRF, a equipe técnica leva em conta os totais 
brutos registrados nas contas contábeis pertinentes ao Passivo Financeiro.  

Ocorre, porém, que existem valores registrados em contas do Ativo 

Financeiro que, na verdade, são redutoras das obrigações registradas no 
Passivo Financeiro.  
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Por exemplo, se no Passivo Financeiro constar valores a pagar ao INSS e 

no Ativo Financeiro constar valores a compensar com o INSS, a obrigação 
que de fato existe a pagar é aquela líquida das compensações.  

Contudo, o levantamento efetuado pela equipe técnica ignora por completo 

os valores que reduzem as obrigações correspondentes registradas no 
Passivo Financeiro.  

Tais valores são os seguintes:  

Conta Contábil112190100000 Créditos a receber - Compensar INSS R$ 
208.359,60;  

Conta Contábil112520200000 Depósitos Judiciais R$ 288.866,37  

Assim, mediante os fatos ora narrados, apura-se o montante e R$ 
1.144.155,70 que deve ser abatido o montante de R$ 724.614,41 apontados 
pela área técnica como insuficiência de caixa com afetação do art. 42 da 

RF.  

Isso porque, somados os decréscimos do passivo á informados, com as 
disponibilidades do SAAE, ainda que considerando o montante apontado 

pela equipe técnica como insuficiência, tem-se uma suficiência de caixa com 
a sobre de R$ 419.541,29.  

Destarte, somente os fatos narrados até o presente momento apontam que, 

de fato, não há qualquer descumprimento do art. 42 da LRF por parte do 
Embargante, embora não tenham sido abordados no Parecer Prévio. 
Contudo, há ainda um importante aspecto que merece ser destacado.  

De fato, também não foi considerado no julgamento da Prestação de Contas 
que, devido a erro formal, os valores das obrigações a pagar ao INSS 
parceladas no exercício de 2012 não foram transferidos do curto para o 

longo prazo.  

Assim, em prestígio do princípio da prevalência da essência dos fatos sobre 
a forma, visando a correta apuração do passivo financeiro a presente 

prestação de contas, é preciso que se considere que parte dos valores 
existentes em 31/12/12012 nas contas contábeis 212110200000 e 
212130100000 (referentes às obrigações a pagar ao INSS) haviam sido 

parceladas, conforme comprovam os Termos de Parcelamento em anexo. 

Dessa forma, uma vez que ais parcelamentos já haviam sido ultimados em 
31/12/2012, os valores pertinentes aos mesmos deveriam constar dentre as 

Obrigações exigíveis a longo prazo e, por consequência, não serem 
considerados para fins de apuração pertinente ao art. 42 da LRF.  

Contudo, em virtude de erro formal, tais valores não foram contabilmente 

transferidos para o longo prazo (conta 223110100999) no exercício de 
2012. Tal incongruência somente foi regularizada, pelo Município, no 
exercício de 2017, conforme é demonstrado nos documentos de 

lançamentos contábeis que seguem em anexo.  

Destaca-se que os valores parcelados com o INSS e que, portanto deveriam 
ter sido transferidos do curto para o longo prazo no exercício de 2012, são 

os seguintes: 

212110200000   773.789,62  

212130100000   165.863,27  
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Total       R$939.652,89 

Assim, considerando que tais valores, de fato, pertencem ao passivo 
exigível a longo prazo (em virtude do parcelamento firmado), e não 
poderiam ter sido considerado como obrigações de curto prazo para efeito 

do cálculo pertinente à regra do at. 42 a LRF, os mesmos devem ser 
excluídos da apuração, haja vista que de fato, na realidade, em 31/12/2012 
não mais possuíam os atributos pertinentes às obrigações financeiras que 

devem ser consideradas para fins de apuração do cumprimento do referido 
normativo. 

Ora, entender diversamente, confirmando o parecer prévio tão somente com 

base em questões ritualísticas, seria se ater unicamente aos aspectos 
formais dos registros contábeis e desconsiderar totalmente a essência dos 
respectivos valores.  

Com efeito, Conselheiro Relator, além de suprir as omissões acerca dos 
fatos corretamente abordados no Voto-vista, é necessária e crucial a 
manifestação expressa acerca de toda a documentação ora apresentada, 

que demonstra de forma inescapável que, em se considerando a realidade 
dos fatos, não se configurou de maneira alguma insuficiência financeira 
para fazer frente às obrigações contraídas no exercício de 2012 do 

Município de Baixo Guandu.  

Requer-se, portanto, também neste tópico que, com base na manifestação 
expressa sobre a nova documentação juntada seja afastada a 

recomendação pela desaprovação das contas do Embargante, tendo em 
vista a apresentação, ainda que tardia, dos documentos em anexo e a 
primazia da realidade.  

Assim, diante do suprimento da omissão anteriormente caracterizada, seja 
modificado o Parecer Prévio, dado que não há que se falar em qualquer 
responsabilização do Gestor com base em exagerado formalismo, 

mormente quando demonstrado com base em farta documentação a 
ausência de irregularidades. Dessa forma, indispensável se faz seja 
modificado o v. Parecer ora embargado no sentido de afastar a 

irregularidade apontada para o fim de considerar aprovadas as contas, ou, 
subsidiariamente, aprovadas com ressalvas. É o que se REQUER!”.  

 

Sobre este item, vislumbro a ocorrência de contradição decorrente da 

superveniência de entendimento perfilhado nesta Corte de Contas no Parecer Prévio 

00027/2018-3 (Processo TC 4003/2013). 

Importa salientar que no julgamento do processo TC 4003/2013 – Prestação de 

Contas da prefeitura de Vila Velha- exercício 2012, em que era relator, fui vencido 

na tese que saiu consagrada no voto vogal prolatado pelo Conselheiro Sérgio 

Manoel Nader Borges, consubstanciado no Parecer Prévio 27/2018, e que resultou 

pela inaplicabilidade do art. 42 da LRF/2000 aos gestores com o final de mandato no 

exercício de 2012. 

Destaco que o julgamento do citado processo se deu por maioria, nos termos do 
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voto de desempate do Presidente, que acompanhou o voto vogal emitido pelo 

Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, tendo por alicerce o princípio da 

segurança jurídica, suscitado no voto-vista do Conselheiro Marco Antônio da Silva. 

Assim, verifico encerrada a discussão neste Colegiado sobre o tratamento a ser 

dado aos jurisdicionados na apreciação do art. 42 da LRF no exercício de 2012 e, 

em que pese a posição divergente assumida à época da apreciação da prestação de 

contas anual de Vila Velha – exercício de 2012 (TC 4003/2013), não posso deixar de 

me curvar para acompanhar os termos em que foi proferido o voto paradigma sobre 

o assunto. 

Deste modo, privilegiando a força dos precedentes deste Tribunal e o princípio da 

colegialidade, que deve ser aplicado como método decisório dos julgamentos em 

órgãos colegiados, uma vez que a jurisdição não deve se ater ao raciocínio jurídico 

de uma única voz, constato que a inaplicabilidade do art. 42 da LRF no exercício de 

2012 deve ser aproveitada ao gestor em comento, segundo entendimento majoritário 

deste Colegiado, devendo, por consequência, ser excluída da presente análise a 

irregularidade “obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres 

do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento”. 

O reconhecimento desse fato implica reforma da deliberação adversada, atribuindo-

se aos presentes embargos efeito infringente, para julgar as contas do embargante 

regulares com ressalva, haja vista a superveniência de entendimento que 

fundamentou o Parecer Prévio 00027/2018-3, no qual esta Corte apreciou a 

infringência ao art. 42 da LRF referente ao exercício de 2012, e por conta da 

segurança jurídica, decidiu-se pela a impossibilidade de se analisar na prestação de 

contas referente ao exercício de 2012 a infringência ao art. 42 d LRF.     

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 

29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), divirjo do 

entendimento técnico e ministerial e do voto proferido pelo relator e VOTO no 

sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões 

expostas em: 

III.1 CONHECER os presentes Embargos de Declaração para, no mérito, DAR-

LHE PROVIMENTO, atribuindo efeito modificativo, de modo a reformar o Parecer 

Prévio 015/2018 atacado, nos seguintes termos: 

III.1.1 EMITIR PARECER PRÉVIO, a fim de recomendar ao legislativo 

municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS CONTAS.  

III.1.2 RECOMENDAÇÃO ao Poder Executivo Municipal que divulgue 

amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação 

de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer 

Prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 

101/2000).  

III.2 Dar ciência aos interessados; 

III.3 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

 

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 

Conselheiro 

 

 

PARECER PRÉVIO TC-090/2018 – PLENÁRIO 

1. ACÓRDÃO 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões 

expostas em: 

1.1 CONHECER os presentes Embargos de Declaração para, no mérito, DAR-LHE 
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PROVIMENTO, atribuindo efeito modificativo, de modo a reformar o Parecer 

Prévio 015/2018 atacado, nos seguintes termos: 

1.1.1 EMITIR PARECER PRÉVIO, a fim de recomendar ao legislativo municipal a 

APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS CONTAS.  

1.1.2 RECOMENDAÇÃO ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, 

inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao 

exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer Prévio, na forma do art. 48 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000).  

1.2 Dar ciência aos interessados; 

1.3 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

2. Por maioria, nos termos do voto vencedor do conselheiro Rodrigo Flávio Freire 

Farias Chamoun, vencido o relator, que votou por negar provimento ao recurso, 

mantendo a rejeição das contas, sem aplicação de multa. 

3. Data da Sessão: 28/08/2018 - 29ª Sessão Ordinária do Plenário. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos 

Ranna de Macedo (relator), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias 

Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo. 

4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente  

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Relator 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Em substituição 

Fui presente: 

LUCIANO VIEIRA 

Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas 

Lido na sessão do dia: 06/11/2018 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões 
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