
 
PARECER PRÉVIO TC- 046/2016 – PRIMEIRA CÂMARA 

 

PROCESSO            - TC-2967/2013 

JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU 

ASSUNTO             - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITO 

RESPONSÁVEL - LASTÊNIO LUIZ CARDOSO 

ADVOGADOS      - MARIANA DA SILVA GOMES (OAB/ES 22.270) E RODRIGO 

BARCELLOS GONÇALVES (OAB/ES 15.053) 

 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2012 –

1) NÃO ACOLHER PRELIMINAR – 2) REJEIÇÃO – 3) 

FORMAR AUTOS APARTADOS – 4) OFICIAR MPES – 5) 

DETERMINAÇÃO – 6) ARQUIVAR. 

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN: 

 

I – RELATÓRIO 

 

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da Prefeitura de 

Baixo Guandu, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Lastênio 

Luiz Cardoso, prefeito no período em questão. 

 

No Relatório Técnico Contábil RTC nº 384/2014 (fls.244/284) a área técnica 

apontou indícios de irregularidades, originando a Instrução Técnica Inicial - ITI 

1518/2014 (fl. 285/287) da qual houve citação do responsável. 

 

Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis irregularidades e os 

esclarecimentos apresentados (fls. 295/586), a 4ª Secretaria de Controle Externo 
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elaborou a Instrução Contábil Conclusiva - ICC 102/2015 (fls. 590/615) opinando 

pela emissão de parecer prévio pela Rejeição das Contas. 

 

Na Manifestação Técnica Preliminar ITP nº 494/2015 (fls. 618/629), a área técnica 

sugere nova citação do responsável pela infringência ao artigo 42 da LRF, 

expedindo o termo de citação nº 1361/2015. 

 

A 4ª secretaria de controle externo elaborou a Instrução Contábil Conclusiva 

Complementar ICC 294/2015 (fls. 696/70) em análise das justificativas e 

documentos apresentados pelo gestor (fls. 639/687), mantando o opinamento pela 

emissão de parecer prévio pela rejeição das contas, sendo acompanhado pelo 

Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC conforme Instrução 

Técnica Conclusiva 5648/2015 (fls. 709/724), concluindo nos seguintes termos: 

 
4 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  
 
4.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativo às 
contas do Sr. Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito de Baixo Guandu no exercício 
2012, têm-se as seguintes conclusões: 

 
4.1.1 Registra-se da análise contábil que foram observados e 
cumpridos os limites constitucionais mínimos de aplicação na 
manutenção e desenvolvimento do ensino, gastos com remuneração 
dos profissionais do magistério, ações e serviços públicos de saúde e 
foi observado o limite máximo de Despesas com Pessoal. 
 
4.1.2 Quanto às demonstrativos contábeis e financeiros, levando em 
conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, 
conclui-se pela manutenção dos seguintes indícios de 
irregularidades. 

 
4.1.2.1 Montante de “Precatórios a Pagar” registrado no 
Balanço Patrimonial diverge da relação de precatórios 
encaminhada com a Lei Orçamentária Anual (Item 2.15 da 
ICC 102/2015) 
Base legal: artigos 85, 98, 100, 101, 104 e 105, § 4º, da Lei 
Federal 4.320/1964. 
Responsável: Lastênio Luiz Cardoso 
4.1.2.2 Ativo Real Líquido apurado diverge do 
apresentado no Balanço Patrimonial (item 2.16 da ICC 
102/2015) 
Base legal: artigos 85, 98, 100, 101 e 105 da Lei Federal 
4.320/1964; 
Responsável: Lastênio Luiz Cardoso 
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4.1.2.3. Repasse de duodécimos à Câmara excede limite 
constitucional (item 2.17 da ICC 102/2015) 
Base legal: Artigo 29-A da Constituição Federal – redação 
dada pela EC 58/2009. 
Responsável: Lastênio Luiz Cardoso 
4.1.2.4 Infringência ao artigo 42 da LRF (item 1 da ICC 
294/2015) 
Base Legal: Artigo 42 da Lei Complementar 101/2000. 
Responsável: Lastênio Luiz Cardoso 
 

4.2. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, §1º IV³ 
da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por: 
 

4.2.1 Preliminarmente, por não acolher a preliminar de 
litispendência, nos termos do item 2 desta ITC; 
4.2.2 para que seja emitido PARECER PRÉVIO 
recomendando-se ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das 
contas do senhor Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito 
Municipal, frente à Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, no 
exercício de 2012, nos termos do art. 80, inciso III, da Lei 
Complementar nº 621/2012. 
4.2.3 em razão da infração ao art. 42 da Lei Complementar 
101/2012, nos termos do art. 545 do RITCCES, aprovado 
pela Resolução TC nº 261/2013, sugere-se a aplicação da 
multa da prevista no art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000, ao 
Sr. Lastênio Luiz Cardoso. 
4.2.4 alterar ou revogar o Parecer Consulta nº 31/2005, nos 
termos § 5º do art. 122 da Lei Complementar nº 621/2013, 
evitando-se conflito entre a decisão a ser proferida e o 
parecer consulta referenciado. 

 
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para 

manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer 

PPJC 650/2016 e manifestou-se de acordo com o Núcleo de Estudos Técnicos e 

Análises Conclusivas, como segue: 

 

3 CONCLUSÃO 
 
Ante os fatos e fundamentos trazidos à baila, o Ministério Público de 
Contas requer:  
 
3.1 preliminarmente, o não acolhimento da alegação de litispendência entre 
os Processos TC 4879/2011 e o processo sub examine (TC 2967/2013), por 
reportarem-se a exercícios financeiros completamente distintos; 
 
3.2 seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo 
Municipal de Baixo Guandu a REJEIÇÃO DAS CONTAS do senhor Lastênio 
Luiz Cardoso – Prefeito Municipal, frente à Prefeitura Municipal de Baixo 
Guandu, no exercício 2012, nos termos do art. 80, III, da Lei Complementar 
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621/2013 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), 
ante a manutenção dos seguintes indicativos de irregularidade:  

 

 Montante de “Precatórios a Pagar” registrado no Balanço 
Patrimonial diverge da relação de precatórios encaminhada com 
a Lei Orçamentária Anual (Item 2.15 da ICC 102/2015)  
Base legal: artigos 85, 98, 100, 101, 104 e 105, § 4º, da Lei Federal 
4.320/1964.  
Responsável: Lastênio Luiz Cardoso  
 

 Ativo Real Líquido apurado diverge do apresentado no 
Balanço Patrimonial (item 2.16 da ICC 102/2015)  
Base legal: artigos 85, 98, 100, 101 e 105 da Lei Federal 4.320/1964.  
Responsável: Lastênio Luiz Cardoso  

 

 Repasse de duodécimos à Câmara excede limite 
constitucional (item 2.17 da ICC 102/2015)  
Base Legal: Artigo 29-A da Constituição Federal – redação dada pela 
EC 58/2009.  
Responsável: Lastênio Luiz Cardoso  
 

 Infringência ao artigo 42 da LRF (item 1 da ICC 294/2015)  
Base Legal: Artigo 42 da Lei Complementar 101/2000.  
Responsável: Lastênio Luiz Cardoso 
 

3.3 sejam formados autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e 
parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de 
se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento 
do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2° da Lei n. 10.028/00, consoante 
apontamento descrito na ICC Complementar 294/2015;  
 
3.4 seja DETERMINADO ao Poder Executivo Municipal para 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. 
101/00)10. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO: 

 

Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual da Prefeitura de Baixo 

Guandu, referente ao exercício de 2012, portanto, estamos a apreciar as “Contas de 

Governo”. 

Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado do Maranhão, José de Ribamar de Caldas Furtado, defende que o conceito 

de contas de governo é o ponto de partida para que se possa entender a missão 

constitucional atribuída ao Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no 
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julgamento político que exercerá sobre a gestão anual do Chefe do Executivo. Esse 

auxílio será consubstanciado no parecer prévio. 

 

Para aquele Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que se diferencia da 

prestação das “contas de gestão”, é o meio pelo qual, anualmente, o Presidente da 

República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos 

Municipais expressam os resultados da atuação governamental no exercício 

financeiro a que se referem.1 

 

O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que “contas de governo” são 

contas globais que: 

 

“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam o cumprir do orçamento, dos 

planos de governo, dos programas governamentais, demonstram os níveis de 

endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos 

no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal. 

Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64.” 

 

O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em sua obra “Tribunais de 

Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro Aécio Mennuci, cujo 

procedimento “contas anuais” se caracteriza como um extenso relatório, que é 

acompanhado do Balanço Geral e demais demonstrações financeiras correlatas e 

pelos quais se procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que foi 

arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se ênfase especial ao 

desempenho orçamentário do estado e às realizações do governo dentro do 

mesmo período.2 

 

O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais relativas à 

                                            
1
 FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de governo e contas de gestão. Doutrina - 

Revista do TCU – maio/agosto de 2007. 
2
 JACOBY, Jorge Ulisses. Tribunal de Contas do Brasil. 3ª ed. Belo Horizonte. Fórum. p. 400. 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:B7973-37572-5543F



PARECER PRÉVIO TC-046/2016 
rg/fbc 

 

  

“fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de Contas dos Estados, entre 

essas compreendeu as atinentes às competências do TCU, nas quais é clara a 

distinção entre o artigo 71, I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do 

Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do artigo 71, II, - 

de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos 

órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. 

 

Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as “contas de governo” e 

“contas de gestão”, vale destacar o julgamento da ADI nº 849-8 MT, de relatoria do 

Ministro Sepúlveda Pertence: 

 

“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta, é tradicional, 

sempre restrita a competência do Poder Legislativo para o julgamento às contas 

gerais da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de parecer 

prévio do Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do 

Chefe do Governo, que não as presta unicamente como chefe de um dos 

Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária.” 

 

Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada ao setor público. Através 

dela se efetua de modo eficiente o registro dos atos e fatos relativos ao controle da 

execução orçamentária e financeira. No entanto, muito ainda se pode avançar no 

que se refere à evidenciação do patrimônio Público. 

 

II.1 – DO RESULTADO GOVERNAMENTAL 

 

No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na Lei Federal 

4.320/64, determinando que, ao final de cada exercício, os resultados gerais da 

Administração Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço 

Financeiro, Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais. 

 

Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade 
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Fiscal, disciplinou normas ligadas às finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal. 

 

Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se extrair os seguintes dados: 

 
Tabela1 – Resultado Governamental 

Reais Limite Executado

Receita Corrente Líquida (RCL) 56.884.513,32            

           - Despesa Poder Executivo 24.834.876,10            máx 54% 43,66%

           - Despesa Consolidada (Exec/Legis) 25.979.898,04            máx 60% 45,67%

           - Dívida Pública Líquida - Endividamento -                                máx 120% 0,00%

           - Contratação de Operação de Crédito 0,00 máx 16% 0%

            - Contratação por Antecipação de Receita 

Orçamentária 0,00 máx 7% 0%

          - Garantias de Valores 0,00

Remessa dos dados do RREO e RGF

Receita Bruta de Impostos 33.692.150,59            

         - Manutenção do Ensino 8.738.324,27              min. 25% 26,57%

Receita cota parte FUNDEB 11.542.804,20            

        - Remuneração Magistério 7.692.859,92              min 60% 65,59%

Receita Impostos e Transferências 33.475.417,52            

        - Despesa com Saúde 6.002.286,72              min. 15% 17,93%

Receita Tributária e Transferências do exercício anterior 34.579.198,61            

- Repasse duodécimo ao legislativo 2.420.543,90              máx. 7% 7,00%

 - Remuneração de Agentes Políticos 
 Lei Municipal 

735/2008 

- Resultado Orçamentário Anexo 12

- Resultado Financeiro Anexo 14

- Resultado Patrimonial Anexo 15

 - Disponibilidade de Caixa Líquida - art. 42 da LC 101

Cumprimento de prazos

 Em conformidade 

com o mandamento 

legal 

-R$ 1.193.358,51

R$ 6.080.424,20

R$ 274.778,43

R$ 7.957.398,49

 

Os dados acima demonstram o resultado fiscal do exercício de 2012 da Prefeitura 

de Baixo Guandu. 

 

A seguir apresento a análise individualizada dos Demonstrativos Contábeis e do 

Resultado Fiscal do ente. 

 

II.1.1 - Balanço Orçamentário 
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O Balanço Orçamentário é uma demonstração das previsões e execuções 

orçamentárias do exercício a que se refere. Apresenta-se, por força do artigo 102 da 

Lei 4.320/64, em duas seções: Receitas e Despesas previstas em confronto com as 

realizadas. 

 

As receitas são apresentadas por categorias econômicas (art. 11 da Lei nº 4320/64), 

correntes e de capital, e as despesas em função da natureza dos créditos, 

orçamentários, suplementares, especiais e extraordinários, vide tabela 2: 

 

Tabela 2 – Balanço Orçamentário Resumido 

RECEITAS PREVISÃO EXECUÇÃO VARIAÇÃO %

Receitas Correntes 63.778.000,00         57.063.775,19        89,47                       

Receitas de Capital 8.405.000,00            5.218.754,50          62,09                       

Soma 72.183.000,00         62.282.529,69        86,28                       

Déficit 4.787.200,00-            

TOTAL 67.395.800,00         62.282.529,69        92,41                       

DESPESAS FIXAÇÃO EXECUÇÃO

Créditos Orçamentários/Suplementares 66.774.836,00         61.703.299,26        92,41                       

Créditos Especiais -                             -                            

Créditos Extraordiários 620.964,00               462.394,82             74,46                       

Soma 67.395.800,00         62.165.694,08        92,24                       

Superávit/Déficit -                             116.835,61             

TOTAL 67.395.800,00         62.282.529,69        92,41                        

 

Um dos enfoques do Balanço Orçamentário é evidenciar as variações ocorridas 

entre as estimativas e as realizações, entre o planejado e o executado. Desta forma, 

é nessa demonstração contábil que se pode identificar, ainda que de forma sintética, 

se ocorreu à concretização das estimativas feitas pala Prefeitura de Baixo Guandu 

nos aspectos de receitas e despesas orçamentárias. 

 

Verifiquei, conforme Tabela 2, que o município arrecadou 89,47% da receita corrente 

prevista, 62,09% da receita de capital e executou 92,24% da despesa fixada. 

 

Também é essa demonstração que evidencia o resultado orçamentário obtido, 
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permitindo avaliar o nível de comprometimento das futuras arrecadações de receitas 

com as despesas que excederam as realizações do exercício a que se referem. 

 

No exercício de 2012, verifica-se um resultado positivo na execução orçamentária. 

Conforme evidenciado, as receitas totais arrecadadas totalizaram R$ 62.282.529,69, 

enquanto que as despesas realizadas totalizaram R$ 62.165.694,08 resultando em 

Superávit na execução orçamentária no valor de R$ 116.835,61. 

 

II.1.2 - Balanço Financeiro 

 

O Balanço Financeiro, conforme o artigo 103 da Lei nº 4.320 de 1964, demonstrará 

as receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias, conjugados com o 

saldo do exercício anterior e o saldo que se transfere para o exercício seguinte 

(tabela 3). Este é o instrumento utilizado para evidenciar o resultado financeiro 

obtido no exercício a que se refere. 

 

Tabela 3 – Balanço Financeiro Resumido 

 

RECEITAS DESPESAS

Receita Orçamentária 62.282.529,69       Despesa Orçamentária 62.165.694,08       

Transferências Financeiras 6.936.346,14         Transferências Financeiras 6.916.699,32         

Receita Extra-Orçamentária 12.228.485,11       Despesa Extra-Orçamentária 12.090.189,11       

Saldo do Exercício Anterior 8.450.458,90         Saldo p/ Exercício Seguinte 8.725.237,33         

TOTAL 89.897.819,84       TOTAL 89.897.819,84        

 

A demonstração sob análise revela um resultado financeiro positivo de R$ 

274.778,43 representado pela diferença entre as receitas orçamentária e 

arrecadadas e as despesas orçamentárias e extraorçamentárias pagas, 

desconsiderando-se o saldo do exercício anterior e o saldo para o exercício 

seguinte. 

 

II.1.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais 
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O artigo 104 da Lei 4.320/64 dispõe que a Demonstração das Variações 

Patrimoniais-DVP evidenciará as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou 

independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do 

exercício. 

 

As alterações do patrimônio podem ser quantitativas e qualitativas. Por um lado, as 

variações quantitativas são resultantes de transações que aumentam ou diminuem o 

patrimônio líquido. De outro lado, as variações qualitativas são aquelas que alteram 

a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio em sua 

totalidade. 

 

A DVP apresenta o resultado financeiro, também visível no Balanço Financeiro, e o 

resultado extra-financeiro (ou estritamente patrimonial). E mais, a DVP demonstra 

valores que são derivados do orçamento, e aqueles que independem do orçamento.  

 

A junção do resultado financeiro com o extra-financeiro produz o resultado do 

exercício sob a ótica patrimonial, que no presente exercício foi positivo (Tabela 4). 

Tal resultado é somado à conta de Ativo Real Líquido do Balanço Patrimonial. 

 

Tabela 4 – Resultado Patrimonial 

 

Ativo Real Líquido - 2011 38.638.029,96                        

Superávit Patrimonial - 2012 7.957.398,49                           

Ativo Real Líquido - 2012 46.595.428,45                         

Cabe observar que o Ativo Real Líquido não faz parte do Ativo ou Passivo, não 

representando direito ou obrigação do município, tratando-se da diferença entre o 

Ativo Real (Ativo Financeiro e Ativo Permanente) e o Passivo Real (Passivo 

Financeiro e Passivo Permanente). 
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II.1.4 - Balanço Patrimonial 

 

Dentre os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64, está o Balanço 

Patrimonial que apresenta, de forma sintética, os bens, direitos e obrigações que 

compõem o Patrimônio ao final do período a que é específico. Formalmente, o 

Balanço Patrimonial é apresentado em duas seções, onde a seção do Ativo aglutina 

os bens e direitos e a seção do Passivo consolida as obrigações e o Patrimônio 

Líquido. 

 

A avaliação do Patrimônio da Entidade, a partir do Balanço Patrimonial, tem como 

ponto fundamental demonstrar a capacidade de liquidez da entidade, e diagnosticar 

o resultado econômico, financeiro e patrimonial, para proporcionar segurança e 

tranquilidade à Administração na gestão. 

 

Tabela 5 – Balanço Patrimonial Consolidado 

2012
PARTICIPAÇÃO NO 

ATIVO e PASSIVO %

ATIVO

Ativo Financeiro 9.344.126,81                20,05                                      

      Disponível 8.725.237,33                18,73                                      

      Realizável 618.889,48                   1,33                                        

Ativo Permanente 37.251.301,64              79,95                                      

     Bens 30.506.445,49              65,47                                      

      Créditos a Longo Prazo 6.335.966,88                13,60                                      

      Valores 408.889,27                   0,88                                        

ATIVO REAL 46.595.428,45              100,00                                   

TOTAL DO ATIVO 46.595.428,45              

PASSIVO

Passivo Financeiro 4.151.048,98                8,91                                        

Passivo Permanente 3.806.349,51                8,17                                        

PASSIVO REAL 7.957.398,49                17,08                                      

ATIVO REAL LÍQUIDO 38.638.029,96              82,92                                      

TOTAL DO PASSIVO 46.595.428,45              100,00                                    
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O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha um Ativo Financeiro no valor 

de R$ 9.344.126,81 e um Passivo Financeiro no valor de R$ 4.151.048,98, 

resultando num superávit financeiro de R$ 5.193.077,83, indicando que, para 

abertura de créditos adicionais no exercício de 2013, segundo estabelece o artigo 

43, § 1º, inciso I, da Lei 4.320/64, o Município dispõe deste valor como fonte de 

recursos. 

 

II.1.5 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de 

Capital 

 

Segundo orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, o Demonstrativo das 

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital apresenta as receitas de 

operações de crédito em comparação com as despesas de capital líquidas, com a 

finalidade de demonstrar o cumprimento da “Regra de Ouro”, ou seja, a vedação 

constitucional da realização de receitas das operações de crédito excedentes ao 

montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos 

suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder 

Legislativo por maioria absoluta. 

 

A conferência do demonstrativo evidenciou que não houve no exercício em 

referência a contratação de Operações de Créditos, logo, verificou-se o cumprimento 

da “Regra de Ouro”. 

 

II.1.6 - Disponibilidade de Caixa 

 

O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa objetiva assegurar a transparência da 

disponibilidade financeira e verificar a parcela comprometida para a inscrição em 

Restos a Pagar de despesas não liquidadas, cujo limite, no último ano de mandato 

da gestão administrativo financeira, é a disponibilidade de caixa líquida por 

vinculação de recursos. Para tanto, apresenta o cálculo da Disponibilidade de Caixa 
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do ponto de vista estritamente fiscal, demonstrando se o ente possui liquidez para 

arcar com seus compromissos financeiros. 

 

O controle da disponibilidade de caixa deve ocorrer simultaneamente à execução 

financeira da despesa em todos os exercícios e não somente no último ano de 

mandato. 

 

Apesar da restrição estabelecida no artigo 42 se limitar aos dois últimos 

quadrimestres do respectivo mandato, a LRF estabelece que a responsabilidade na 

gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos 

e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, o que 

impõe que ajustes devam ser observados no decorrer de todo o mandato, de forma 

que as receitas não sejam superestimadas, nem haja acúmulo excessivo de 

passivos financeiros. O equilíbrio intertemporal entre as receitas e as despesas 

públicas se estabelece como pilar da gestão fiscal responsável. 

 

Cabe a ressalva de que a disponibilidade líquida de caixa foi apurada como 

deficitária no valor de R$ 1.193.358,51. 

 

II.1.7 – Do Equilíbrio das Contas Públicas 

 

Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal de Contas da União, Weder 

de Oliveira, publicadas em sua obra “Curso de Responsabilidade Fiscal”, que a 

razão fundamental que levou à concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal 

foi a necessidade premente e histórica de instituir processos estruturais de 

controle do endividamento público. 

 

O Ministro destacou o § 10 da exposição de motivos que acompanhou o Projeto de 

Lei de Responsabilidade Fiscal, enviado pelo Presidente da República ao Congresso 

Nacional, em 13 de abril de 1999, onde o controle do endividamento público 
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constituía preocupação central da política econômica do governo: “o equilíbrio 

intertemporal das contas públicas é entendido como bem coletivo, do interesse 

geral da sociedade brasileira, por ser condição necessária para a consolidação da 

estabilidade de preços e a retomada do desenvolvimento sustentável”.3 

 

Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares normativos, 

denominação que se pode atribuir aos conjuntos de disposições sobre:4  

 

 Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites e 

controle; 

 Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas fiscais, 

acompanhamento e controle da execução orçamentária; 

 Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos atos dos 

quais resulte aumento de despesa; 

 Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras 

específicas para as despesas da seguridade social; 

 Receita pública: concessão de benefícios tributários e transparência da 

administração tributária; 

 Transparência, controle social e fiscalização: produção e divulgação de 

informações. 

 

Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas Anual da Prefeitura de 

Baixo Guandu, sob a responsabilidade do Sr. Lastêncio Luiz Cardoso, Prefeito 

Municipal, referente ao exercício de 2012, demonstrou por um lado, o 

desequilíbrio das contas públicas ao descumprir o art. 42 da LRF e o repasse a 

maior do duodécimo, mas por outro, apresentou equilíbrio no endividamento e 

cumprimento dos limites com pessoal, educação e saúde. 

 

                                            
3
 OLIVEIRA, Weder de. Curso de Responsabilidade Fiscal. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 42. 

4
 Ob. cit p. 49. 
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II.3 – DAS IRREGULARIDADES 

 

Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem acompanhar as razões 

lançadas na ICC 102/2015 (fls. 590/629) e ICC Complementar 294/2015 (fls. 

696/707) e refletidas na ITC 5648/2015 (fls. 709/724), para afastamento das 

inconsistências apontadas no RTC 384/2014 (itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 3.2.1.1, 3.2.3.1, 3.2.3.2 e 3.3.1.1), pelos seus 

próprios fundamentos de fato e direito. 

 

Acompanho, também, a manutenção das inconsistências apontadas no RTC 

384/2014 (itens 3.3.2.1, 3.3.3.1, 5.3.1 e 6.1) e na MTP 494/2015 (item III), pelos 

seus próprios fundamentos de fato e direito, a seguir apresentadas, conforme a ITC 

5648/2015: 

 Montante de “Precatórios a Pagar” registrado no Balanço 
Patrimonial diverge da relação de precatórios encaminhada com 
a Lei Orçamentária Anual (Item 2.15 da ICC 102/2015)  
Base legal: artigos 85, 98, 100, 101, 104 e 105, § 4º, da Lei Federal 
4.320/1964.  
Responsável: Lastênio Luiz Cardoso  
 

 Ativo Real Líquido apurado diverge do apresentado no 
Balanço Patrimonial (item 2.16 da ICC 102/2015)  
Base legal: artigos 85, 98, 100, 101 e 105 da Lei Federal 4.320/1964.  
Responsável: Lastênio Luiz Cardoso  

 

 Repasse de duodécimos à Câmara excede limite 
constitucional (item 2.17 da ICC 102/2015)  
Base Legal: Artigo 29-A da Constituição Federal – redação dada pela 
EC 58/2009.  
Responsável: Lastênio Luiz Cardoso  
 

 Infringência ao artigo 42 da LRF (item 1 da ICC 294/2015)  
Base Legal: Artigo 42 da Lei Complementar 101/2000.  
Responsável: Lastênio Luiz Cardoso 

 

Entretanto, quanto ao item III da MTP 494/2015 que trata das “Obrigações de 

despesas contraídas no fim de mandato sem disponibilidade de caixa no valor de 

R$ 1.193.358,51”, infringência ao art. 42 da LRF, mantenho a irregularidade e teço as 

considerações pertinentes. 
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A Lei de Responsabilidade Fiscal se consolidou como um dos marcos regulatórios 

mais austeros do mundo. Com pouco mais de quinze anos de vida, conseguiu 

mudar radicalmente a bagunçada tradição fiscal brasileira. Ela, historicamente, é 

uma revolução nas finanças públicas e, procedimentalmente, um rígido código de 

conduta para os administradores públicos. 

 

A quase totalidade de suas normas relaciona-se a viabilização do equilíbrio 

orçamentário intertemporal, à prevenção de déficits e ao controle da dívida pública, 

objetivos amplamente contemplados no § 1º de seu art. 1º: 

 

A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no 
que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de 
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e 
inscrição em Restos a Pagar. 

 

Nesse contexto, ganha relevo o art. 42, parágrafo único que veda contrair obrigação 

no último ano do mandato do governante sem que exista a respectiva cobertura 

financeira, eliminando desta forma as heranças fiscais, conforme disposto: 

 

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos 
dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não 
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem 
pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa 
para este efeito. 
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão 
considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do 
exercício. 

 

De início, percebe-se que o dispositivo em comento, em harmonia com a concepção 

lógica da LRF, busca impedir o déficit fiscal na sua origem, ou seja, no momento em 

que está sendo gerada a obrigação que não poderá ser paga até o final do mandato. 
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A relação de conduta descrita no art. 42 com a má inscrição em Restos a Pagar está 

expressa na LRF, quando coloca tal artigo na Seção VI do Capítulo VII (Da dívida e 

do endividamento), que é intitulada “Dos Restos a Pagar”. 

 

Como se não bastasse o conjunto de normas rígidas dispostas na LRF para 

combater veementemente o déficit público, o legislador foi além. Em discussão 

contemporânea, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 10.028/00 e desse modo, o 

Código Penal passou a contar com remédios amargos contra o administrador 

público que ousasse agredir as questões centrais da Lei Complementar nº 101/2000, 

a saber: 

 
(...) 
CAPÍTULO IV 
 DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS 
 
(...) 
 Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois 
últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja 
despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso 
reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha 
contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:   
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
 
(...) 
Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento 
do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 
(...) (grifo nosso) 

 

Nesse passo, cuidadoso e ciente do vigor e das repercussões dos artigos 

supracitados, o Eminente Relator levantou dúvidas sobre o momento da ocorrência 

do fato gerador da obrigação de despesa. Então a pergunta chave passou a ser: em 

que etapa deve se considerar realizado o ato de contrair obrigação de despesa, a 

que se referem o artigo 42 da LRF e o artigo 359-C do Código Penal? 

 

De acordo com a 4ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

da Secretaria do Tesouro Nacional, no fim do exercício, as despesas empenhadas 

e não pagas serão inscritas em restos a pagar e constituirão a dívida flutuante. 
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O texto é taxativo e não deixa dúvidas sobre a interpretação que a STN, órgão 

responsável pela consolidação nacional das contas públicas, congregando as contas 

da União, estados, Distrito Federal e municípios, dedica ao tema. Esse Manual 

definiu que: 

 

 Despesas Empenhadas 

Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das 

despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa 

orçamentária executada a despesa empenhada; 

 Despesas Liquidadas 

Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, 

inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação 

de restos a pagar não processados; e 

 Despesas Pagas 

Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não 

inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou 

não processados. 

 

O Manual acima observa a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 – Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LRF), e as Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) editadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC). 

 

O raciocínio implícito é de que a receita orçamentária a ser utilizada para pagamento 

da despesa empenhada em determinado exercício já foi arrecadada ou ainda será 

arrecadada no mesmo ano e estará disponível no caixa do governo ainda neste 

exercício. Logo, como a receita orçamentária que ampara o empenho pertence ao 

exercício e serviu de base, dentro do princípio orçamentário do equilíbrio, para a 

fixação da despesa orçamentária autorizada pelo Poder Legislativo, a despesa que 
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for empenhada com base nesse crédito orçamentário também deverá pertencer ao 

exercício. 

 

Supõe-se que determinada receita tenha sido arrecadada e permaneça no caixa, 

portanto, integrando o ativo financeiro do ente público no fim do exercício. Existindo, 

concomitantemente, uma despesa empenhada, deverá ser registrada também um 

passivo financeiro; caso contrário o ente público estará apresentando em seu 

balanço patrimonial, sob a ótica da Lei nº 4.320/1964, ao fim do exercício, um 

superávit financeiro (ativo financeiro – passivo financeiro) indevido. 

 

O empenho da despesa é um ato que potencialmente poderá afetar o patrimônio, 

criando passivo financeiro que comprometerá o ativo financeiro, diminuindo o valor 

do superávit financeiro. Após o implemento de condição e a verificação do direito 

adquirido pelo credor, o patrimônio sofrerá alteração qualitativa ou quantitativa. O 

reconhecimento da despesa orçamentária ao longo do exercício deve ser realizado 

no momento do empenho com a assunção de um passivo financeiro orçamentário. 

 

A meu ver, essa linha de entendimento atende ao conteúdo do artigo 36 da Lei nº 

4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal: 

 
(...) 
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas 
não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas 
das não processadas. 
(...) 

 

Vencida esta etapa de discursão, passo ao outro ponto de divergência trazida pelo 

Relator: “No caso dos autos, não verifico a existência de indicação de obrigação 

nova assumida nos dois últimos quadrimestres do mandato, podendo ter ocorrido ou 

não a violação do art. 42, não se podendo afirmar com certeza que este fora violado, 

razão pela qual entendo que deva ser realizada diligência interna para manifestação 
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técnica, com expedição de notificação ao atual gestor, no sentido de faça juntar a 

estes autos relação de todas as obrigações novas assumidas a partir de 1º de maio 

do exercício de 2012, a fim de que se examine a violação ou não do art. 42 da LRF.” 

 

Conforme o art. 113 da Lei nº 4.320/1964, dentre outras atribuições, compete ao 

Conselho Técnico de Economia e Finanças a atualização dos anexos que 

contemplam a referida Lei. Com a extinção deste Conselho, tais funções são 

exercidas, na atualidade, pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), dada a 

afinidade técnica desse órgão com o assunto. 

 

Assim, a Secretaria do Tesouro Nacional editou o Manual de Demonstrativos 

Fiscais, 5ª Edição, que apresenta o Demonstrativo de Restos a Pagar, Anexo 6, do 

Relatório de Gestão Fiscal, cujo o objetivo básico é possibilitar a verificação do 

cumprimento do art. 42 da LRF, pelo confronto da coluna dos RP empenhados e 

não liquidados do exercício com a disponibilidade de caixa líquida, segregados por 

vinculação. Cujas definições necessárias ao deslinde da questão seguem abaixo: 

 

 Restos a Pagar 

Os Restos a Pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que 

compõem a dívida flutuante e podem ser caracterizados como as despesas 

empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício 

financeiro. As despesas empenhadas, não pagas até o dia 31 de dezembro, 

não canceladas pelo processo de análise e depuração e, que atendam os 

requisitos previstos em legislação específica, devem ser inscritas em Restos a 

Pagar, pois se referem a encargos incorridos no próprio exercício. Podem-se 

distinguir dois tipos de Restos a Pagar: os Processados e os Não 

Processados; 
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 Restos a Pagar processados 

São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos 

liquidados e, portanto, prontos para o pagamento, ou seja, cujo direito do 

credor já foi verificado. Os Restos a Pagar Processados não podem ser 

cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a 

obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de cumprir com a 

obrigação de pagar; 

 

 Restos a Pagar não processados 

São considerados não processados os empenhos de contrato e convênios 

que se encontram em plena execução, não existindo o direito líquido e certo 

do credor. Dessa forma, no encerramento do exercício a despesa 

orçamentária que se encontrar empenhada mas ainda não paga será inscrita 

em restos a pagar não processados; e 

 

 Restos a Pagar não processados liquidados 

Representam as despesas orçamentárias, empenhadas mas não pagas, 

inscritas em restos a pagar não processados no final do exercício, que foram 

liquidadas no exercício seguinte. A natureza dos restos a pagar não 

processados não se modifica quando ocorre sua liquidação, considerando 

que ela é definida no momento da inscrição em 31 de dezembro. 

 

A área técnica deste tribunal utilizou-se dos mecanismos acima para atender ao que 

determina o artigo 42, conforme Planilha elaborada denominada “Aferição do 

Cumprimento do Art. 42 da LC 101/2000 (LRF)”. 

 

Assim, considerando os cálculos expostos pela área técnica (fls. 620/629), que 

demonstram insuficiência financeira para a execução dos pagamentos das 

obrigações assumidas, totalizando um valor a menor de R$ 1.193.358,51 (um 

milhão, cento e noventa e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e 
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um centavos), mantenho a irregularidade e recomendo a rejeição das contas de 

responsabilidade do Sr. Lastênio Luiz Cardoso, Prefeito Municipal à frente da 

Prefeitura de Baixo Guandu, no exercício de 2012. 

 

No tocante ao opinamento da área técnica e do Parquet de Contas, quanto à 

formação de autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 

134, inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar, 

pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, 

inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF, 

acompanho, pelas razões expendidas. 

 

Por fim, em virtude de indícios de enquadramento do gestor no previsto no artigo 

359 – C5 da Lei nº 10.028/2000 determino o encaminhamento dos autos ao 

Ministério Público Estadual para que possa ser tomadas medidas corretivas em 

relação a tal atitude do gestor, tendo em vista tratar-se o artigo 42 da LRF, 

responsabilidade do titular do Poder. 

 

II.4 Quanto à sugestão de alteração ou revogação do Parecer em Consulta 

31/2005 

Em relação ao indício de irregularidade tratado no item 6.1 do Relatório Técnico 

Contábil RTC 384/2014, referente ao pagamento de subsídios ao Prefeito acima dos 

valores fixados em lei, já me manifestei em conformidade com o entendimento 

técnico, nos termos expostos no item II.3. 

Como tratado no item em questão, o NEC identificou uma tendência jurisprudencial 

neste Tribunal no sentido de afastar indícios de irregularidades como o enfrentado 

nestes autos, entendendo que após a EC 19/98, o princípio da anterioridade deixou 

de incidir sobre a fixação dos subsídios do Chefe do Poder Executivo. 

                                            
5
 "Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou 

legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício 
seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:" "Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos."  
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No entanto, entendimento parcialmente contrário continua sendo ventilado no 

Parecer em Consulta 31/2005, razão pela qual o NEC propôs sua alteração ou 

revogação. Nesta esteira, encampo a manifestação do NEC também quanto a esta 

sugestão. 

Para tanto, destaco a apreciação deste item e a remeto ao Plenário deste Tribunal a 

fim de que seja reexaminada a matéria objeto do Parecer em Consulta 31/2005, 

tendo em vista os argumentos invocados no item 3.1 da Instrução Técnica 

Conclusiva ITC 5648/2015, nos moldes dos artigos 238, 281 e 282 do Regimento 

Interno desta Casa: 

Art. 238. Por iniciativa fundamentada do Presidente, de Conselheiro, do 
Ministério Público junto ao Tribunal ou a requerimento de legitimado, o 
Tribunal poderá reexaminar matéria objeto de consulta. 

 

[...] 

Art. 281. Verificada a necessidade de ser examinada a matéria em 
processo distinto, para assegurar a observância dos princípios da 
celeridade e da eficiência, deverá ser formado processo apartado, de 
natureza semelhante ou diversa do processo originário, mediante o 
desmembramento ou reprodução de peças do processo original.  

 

Art. 282. Compete ao respectivo colegiado determinar a formação de 
apartados.  

§ 1º O processo apartado estará sujeito às mesmas regras de formação 
estabelecidas para os demais processos.  

§ 2º Quando a instrução do processo apartado for de competência de outra 
unidade técnica do Tribunal, o processo será a ela encaminhado. 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Destarte, por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 29, inciso V, da 

Resolução nº 261/20036, acompanhando parcialmente do entendimento da 

Secretaria de Controle Externo e Ministério Público Especial de Contas, VOTO para 

que a Câmara adote a seguinte decisão: 

                                            
6
 Art. 29, V - apresentar, relatar, votar ou diligenciar, nos prazos deste Regimento, os processos do Tribunal; 
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I - Preliminarmente, por não acolher a preliminar de litispendência, nos termos do 

item 2 da ITC 5648/2015. 

II – Que sejam mantidas as seguintes irregularidades, conforme ITC 5648/2015: 

 

 Montante de “Precatórios a Pagar” registrado no 
Balanço Patrimonial diverge da relação de precatórios 
encaminhada com a Lei Orçamentária Anual (Item 2.15 da 
ICC 102/2015)  
Base legal: artigos 85, 98, 100, 101, 104 e 105, § 4º, da Lei 
Federal 4.320/1964.  

 Ativo Real Líquido apurado diverge do apresentado 
no Balanço Patrimonial (item 2.16 da ICC 102/2015)  
Base legal: artigos 85, 98, 100, 101 e 105 da Lei Federal 
4.320/1964.  

 Repasse de duodécimos à Câmara excede limite 
constitucional (item 2.17 da ICC 102/2015)  
Base Legal: Artigo 29-A da Constituição Federal – redação 
dada pela EC 58/2009.  

 Infringência ao artigo 42 da LRF (item 1 da ICC 
294/2015)  
Base Legal: Artigo 42 da Lei Complementar 101/2000.  

 

III - Seja emitido PARECER PRÉVIO pela REJEIÇÃO das contas do senhor 

Lastênio Luiz Cardoso, Prefeito Municipal frente à Prefeitura de Baixo Guandu no 

exercício de 2012, na forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar nº 

621/2012. 

 

IV - Sejam formados autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e 

parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de se 

responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do 

disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 

42 da LRF. 
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V – Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF constitui provável infração 

penal, prevista no artigo 359-C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal 

Brasileiro, REMETER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1832/2015, do Parecer 

Ministerial, deste Voto e da Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo 

163, §8º[6], da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES); 

 

VI - seja DETERMINADO 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. 101/00). 

 

VII – seja REMETIDA AO PLENÁRIO deste Tribunal a apreciação da proposição 

contida no item II.5 em que se pretende a formação de apartados para reexame 

da matéria objeto do Parecer em Consulta 31/2005.  

 

Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se. 

 

 

PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2967/2013, RESOLVEM os 

Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, em sessão realizada no dia vinte e cinco de maio de dois mil e dezesseis, por 

maioria, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias 

Chamoun: 

                                            
[1]

 Art. 163. O Tribunal julgará as contas irregulares quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:  [...] § 8º 
Verificada a ocorrência prevista nos incisos V e VI do caput, o Tribunal, por ocasião do julgamento, providenciará a imediata 
remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Estado ou do Município, 
conforme o caso, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, podendo decidir sobre essa mesma providência também 
nas hipóteses dos incisos I, II, III e IV. 
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1. Preliminarmente, não acolher a preliminar de litispendência, nos termos do item 2 

da ITC 5648/2015; 

2. Recomendar à Câmara Municipal de Baixo Guandu a rejeição das contas do 

senhor Lastênio Luiz Cardoso, Prefeito Municipal frente à Prefeitura de Baixo 

Guandu no exercício de 2012, na forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei 

Complementar nº 621/2012, tendo em vista a manutenção das seguintes 

irregularidades, conforme ITC 5648/2015: 

2.1 Montante de “Precatórios a Pagar” registrado no Balanço Patrimonial 

diverge da relação de precatórios encaminhada com a Lei Orçamentária Anual 

(Item 2.15 da ICC 102/2015)  

Base legal: artigos 85, 98, 100, 101, 104 e 105, § 4º, da Lei Federal 

4.320/1964.  

2.2 Ativo Real Líquido apurado diverge do apresentado no Balanço Patrimonial 

(item 2.16 da ICC 102/2015)  

Base legal: artigos 85, 98, 100, 101 e 105 da Lei Federal 4.320/1964.  

2.3 Repasse de duodécimos à Câmara excede limite constitucional (item 2.17 

da ICC 102/2015)  

Base Legal: Artigo 29-A da Constituição Federal – redação dada pela EC 

58/2009.  

2.4 Infringência ao artigo 42 da LRF (item 1 da ICC 294/2015)  

Base Legal: Artigo 42 da Lei Complementar 101/2000. 

3. Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 

134, inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar, 
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pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, 

inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF; 

4. Remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo cópia da Instrução 

Técnica Conclusiva ITC 1832/2015, do Parecer Ministerial, do voto do Relator e da 

decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo 163, §8º[6], da Resolução 

TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES); 

5. Determinar 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. 101/00); 

6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. 

 

Parcialmente vencido o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que 

votou pela conversão em diligência em relação ao art. 42 da LRF. 

 

Composição 

 

Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação os Senhores Conselheiros 

Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias 

Chamoun, Relator, e o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. 

Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de 

Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de 

Contas. 

 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2016. 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Relator  

 

 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição  

 

Fui presente: 

 

 

DR. HERON CARLOS GOMES DA SILVA 

Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral 

 

Lido na sessão do dia: 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário Adjunto das Sessões  
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