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O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES: 

 

RELATÓRIO 

Tratam os autos das Contas Anuais do Sr. Lindon Jonhson Arruda Pereira, Prefeito 

à frente do Munícipio de Ibatiba, no exercido de 2012, encaminhada observando o 

prazo regimental, consoante art. 123, do Regimento Interno deste Tribunal de 

Contas (art. 105, Resolução 182/2002, vigente à época). 

Após, os autos foram levados à Secretaria de Controle Externo responsável pela 

análise das Prestações de Contas (Secex-contas) que elaborou o Relatório 

Técnico Contábil RTC 332/2014 e anexos (fls. 191-205) onde foi analisada a 

prestação de contas e conclui da seguinte forma: 

4 - CONCLUSÃO 

Examinada a Prestação de Contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IBATIBA, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr 

Parecer Prévio 00137/2017-1

Processo: 03065/2013-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Parte: LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA
Procurador: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (CPF: 103.630.887-17)
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LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA, Prefeito Municipal, formalizada 

conforme disposições do art. 127, da Resolução TC 182/02, a mesma se 

encontra nos limites da legislação aplicada, conforme demonstrativos 

encaminhados nesta PCA, EXCETO quanto aos itens 2.1.2, 2.2.1, 2.4 e 3.  

Desta feita, sugerimos a CITAÇÃO do gestor para dar-lhe ciência deste 

processado contra ele instaurado, chamando-o para se defender e exercer 

o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 63, I da LC 621/2012.  

Em sequência, a Unidade Técnica manifestou-se através da Instrução Técnica 

Inicial ITI 1314/2014 (fl. 207), sugerindo a citação do responsável, Sr. Lindon 

Jonhson Arruda Pereira, nos termos do Relatório Técnico Contábil RTC 332/2014. 

Nos termos da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1512/2014, fls. 209, o 

Relator determinou a citação do Sr. Lindon Jonhson Arruda Pereira concedendo-lhe 

o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para apresentar justificativas em face das 

pretensas irregularidades elencadas no RTC e na ITI. 

Devidamente citado (Termo de Citação 1839/2014) o Sr. Lindon Jonhson Arruda 

Pereira, Prefeito Municipal, apresentou tempestivas justificativas e documentos às 

fls. 214/266. 

Encaminhados os autos à Unidade Técnica competente, esta elaborou a Instrução 

Contábil Conclusiva ICC 217/2014 (fls. 210-213) que, posteriormente foi adotada 

in tottum pelo Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas NEC, por meio da 

Instrução Técnica Conclusiva ITC 1229/2015, que elaborou a seguinte proposta de 

encaminhamento:  

3   CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

3.1 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 e repasse de duodécimo ao legislativo. 

3.2 Na forma da análise exposta, não foram apresentadas as justificativas e 

documentos suficientes para elidirem as seguintes irregularidades 
apontadas no RTC 332/2014 e analisadas na instrução Contábil Conclusiva 
1/2015: 

3.2.1 Repasse de duodécimos ao Legislativo (Item 2.4 do RTC332/2014 

e 1.3 da ICC 1/2015) 

Base Legal: art. 29 – A, inc. I, da CRF/88. 

3.2.2 Final de Mandato (item 3 RTC 332/2014  e 1.4 da ICC 1/2015) 
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Base Legal: Artigo 42 da Lei Complementar 101/00 

3.3 Face o exposto, opina-se, diante do preceituado no Art. 319, §1º, 

inciso IV da Resolução TC 261/2013, no sentido de que: 

3.3.1  seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando a REJEIÇÃO  das 

contas do senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira , Prefeito Municipal 

frente à Prefeitura Municipal de Ibatiba  no exercício de 2012, na forma 

prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012; 

3.3.2 em razão da infração ao art. 42 da Lei Complementar 101/2012, nos 

termos do art. 136 da Lei Complementar 621/2012, sugere-se a aplicação 

da multa da prevista no art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000. 

 

Por sua vez, o Ministério Público de Contas se manifestou às fls. 305/309. 

Os autos integraram a pauta de julgamento da 13ª sessão ordinária da 2ª Câmara 

deste Tribunal de Contas, realizada em 04 de maio de 2016 e, após sustentação 

oral e juntada de notas taquigráficas, memoriais e documentos com a finalidade de 

fazer prova do sustentado oralmente, foram encaminhados para análise técnica. 

Ato contínuo, a SecexContas manifestou-se por meio da Manifestação Técnica 

409/2016 (fls. 401/448), concluindo pelo saneamento da irregularidade narrada no 

item 2.4 do RTC  Repasse de duodécimos ao Legislativo acima do limite e 

manutenção do item  3 do RTC .  

O Parquet de Contas, às fls. 460/461 reiterou sua manifestação de fls. 305/309, 

quanto ao item 3. 

Após vieram os autos conclusos, todavia foram suspensos no âmbito deste Gabinete 

aguardando o julgamento do Processo TC 4003/2013, de relatoria do Conselheiro 

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, cujo conteúdo remetia à controversa temática 

inserta no âmbito do art. 42, da LRF, acerca do momento em que se constituiria a 

contração de obrigação de despesa mencionada no texto legal. 

Após a decisão majoritária do Plenário deste TCEES naquele processo por meio da 

Decisão 02450/2017, a 2ª Câmara, decidiu à unanimidade, nos termos do voto do 

relator, realizar diligência in loco para a devida verificação se os empenhos 

levantados pela área técnica no descumprimento do art. 42 da LRF seriam oriundos 
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ou não de contratos firmados nos dois últimos quadrimestres do respectivo 

exercício. 

Encaminhados os autos, a SecexContas manifestou-se por meio da Manifestação 

Técnica  1088/2017 (fls. 487/491) e concluiu propondo a propositura pela 

irregularidade do item Final de Mandato (Item 3 do RTC 332/2014). 

Após vieram os autos conclusos a este Relator. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

Os presentes autos cuidam da PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do Sr. Lindon 

Johnson Arruda Pereira, na condição de Chefe do Poder Executivo do Município de 

Ibatiba, no exercício de 2012, submetida a este Tribunal de Contas para, no 

exercício de sua competência constitucional delineada no art. 71, I da CF/88,  

apreciação e emissão do Parecer Prévio. Trata-se, pois, de Contas de Governo. 

Conforme definido no Manual de Inicio de Mandato, editado por esta Corte de 

Contas em Novembro de 2016, “Contas de governo são aquelas prestadas pelo 

chefe do Poder Executivo,  compreendendo  um  conjunto  de  demonstrativos, 

documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

patrimonial e operacional que permita a avaliação da gestão política do responsável. 

Expressa os resultados da atuação governamental, submetidos ao TCE-ES para 

apreciação e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a 

efeito pelo respectivo Poder Legislativo, a quem compete o julgamento em definitivo 

dessa espécie de contas.” 

Também 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 
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Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64.” 

Assim, fundamento meu voto com informações retiradas das análises técnicas 

relatadas nos autos, no intuito de auxiliar o julgamento das contas do Município de 

Ibatiba relativas ao exercício de 2012 pelo Poder Legislativo Municipal. 

Planejamento, Orçamento e Gestão Fiscal 

De início destaco que os instrumentos de planejamento e orçamento (LDO e LOA) 

tramitam em autos apartados, foram considerados pela Área Técnica na emissão de 

seu opinamento.  

Execução orçamentária 

Quanto a execução orçamentária consolidada, o Relatório Técnico Contábil 

332/2014, às fls. 191/205, relata a execução orçamentária com superávit de 

arrecadação de R$ 7.941.861,89 e economia orçamentária de R$ 3.309.901,70, 

obtendo um resultado da execução orçamentária consolidado superávitário em R$ 

1.146.854,19. 

Gestão Fiscal e Limites Constitucionais 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00) tem como princípio básico a 

responsabilidade na gestão fiscal, e pressupõe a ação planejada e transparente, em 

que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 

públicas. Para tanto, a LRF determina que os gestores pratiquem uma gestão fiscal 

compatibilizando a captação e a aplicação de recursos públicos, mediante a 

implementação de ações planejadas e transparentes que cumpram os limites 

constitucionais e que mantenham o equilíbrio das contas públicas.  

Ressalto que, por força do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal1, o TCEES 

realizou os acompanhamentos bimestrais (RREO) e quadrimestrais (RGF) no 

                                                 
1 Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de contro le 
interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, 
com ênfase no que se refere a: 
        I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 
        II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar; 
        III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos 
arts. 22 e 23; 
        IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das dívidas 
consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 
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exercício de 2012, sobre os limites e condições atinentes às metas de resultado 

primário e nominal, à despesa com pessoal, à dívida consolidada, às operações de 

crédito, às garantias e contragarantias, entre outros aspectos relevantes da gestão 

fiscal do Município de Ibatiba. 

Limites  

Também a obediência aos limites e condições no que tange a 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, são pressupostos de uma gestão fiscal responsável, é 

o que dispõe o art. 1º, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Nesse passo, da análise da retratada no Relatório Técnico Contábil pode-se extrair 

os seguintes dados: 

Tabela 1: Resumo da verificação da observância aos limites  

      Reais Limite Executado 

Receita Corrente Líquida      40.433.725,63      

  Despesa com pessoal        

    Executivo    20.828.154,53  max. 54% 51,51% 

    Consolidada   21.671.270,68  max. 60% 53,60% 

  Dívida Consolidada Líquida 0,00 max. 120% 0,00% 

  Contratação de Operação de Crédito                       -    max. 16% 0,00% 

  Contratação por Antecipação de Receita Orçamentária 0,00 max. 22% 0,00% 

  Garantias 0,00 max. 7% 0,00% 

Receita Bruta de Impostos    22.244.777,58      

  Manutenção do ensino     6.137.027,65  min. 25% 27,59% 

Receita vota parte FUNDEB    10.582.477,38      

  Remuneração Magistério     6.389.280,42  min. 60% 60,38% 

Receita de Impostos e Transferências   22.205.395,06      

  Despesa com saúde 8.788.644,55  min. 15% 39,58% 

Receita Tributária e transferencias do exercício anterior 22.533.210,00      

  Repasse do duodécio ao Poder Legislativo  1.577.519,27  max. 7% 7,00% 

 Fonte: RTC 332/2014; ICC 1/2015 (fls..270/280); MTP 409/2016 (Fls. 401/448) – Processo TC 

3065/2013 

 

                                                                                                                                                         
        V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e 
as desta Lei Complementar; 
        VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. 
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Na tabela acima verifica-se o cumprimento de todos os limites legais e 

constitucionais. 

Execução Financeira  

A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro2, compreende a 

execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como, os recebimentos 

e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados ao saldo do exercício 

anterior, resultará no saldo para o exercício seguinte. 

Execução Patrimonial  

Tabela 2: Balanço Patrimonial resumido 

Ativo 2012 

Financeiro 7.355.816,12  

Permanente 21. 656.840,53  

  
TOTAL DO ATIVO              29.012.656,65 

Passivo e Patrimônio Líquido 2012 

Financeiro 4.993.240,15  

Permanente 1.814.041,70  

Patrimônio Líquido              22.205.374,80 

TOTAL DO PASSIVO                           29.012.656,65 

 

O Balanço Patrimonial é acompanhado do quadro demonstrativo do superávit 

financeiro, apurado pela diferença entre o ativo e o passivo financeiros. Conforme 

registrado no relatório técnico contábil e na Instrução Técnica Conclusiva, no 

exercício de 2012 o superávit financeiro consolidado foi de R$ 2.362.575,97.  

 

III – Das irregularidades 

 

Quanto aos apontamentos da unidade técnica, entendo por bem acompanhar as 

razões lançadas na Manifestação Técnica 409/2016 que opinou pelo afastamento 

do indício de irregularidade tratado no item 2.4 do RTC 332/2014 – repasse de 

duodécimos ao Legislativo acima do limite. 

                                                 
2
 art. 103 da Lei nº 4.320 de 1964 
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Quanto ao item 3 do RTC 332/2014 – Final de Mandato,  teço as considerações a 

seguir. 

A Constituição da República em seu art. 93, inciso IX,  estabelece  que  todos os 

julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas 

as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em 

casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 

prejudique o interesse público à informação. 

Tenho que a inclusão desta norma constitucional tem fundamental importância para 

a realização das funções judicantes e, também, para o direito, independentemente 

de os referidos julgamentos serem realizados na seara do Judiciário ou de outros 

órgãos públicos com competência para realizar julgamentos, como é o caso do 

Tribunal de Contas. Isso ocorre em razão do fato de que a consagração, no texto 

constitucional, da regra da fundamentação, de modo geral, inflige a necessidade de 

sua observância na atuação cotidiana de órgãos públicos com competência para 

julgar e imputar sanções a outrem. 

Decerto, trata-se de uma garantia para o jurisdicionado, que, diante de um caso 

submetido a qualquer desses órgãos, terá assegurada a possibilidade de ter acesso 

às razões que levaram aquele órgão a emitir determinada decisão, evitando-se, 

assim, eventuais práticas arbitrárias por parte do Estado em prejuízo do 

jurisdicionado. Portanto, no exercício de suas funções, estão os órgãos julgadores 

adstritos a esta regra processual com fundamento constitucional, já espelhada em 

outros normativos infraconstitucionais, como, por exemplo, o CPC/2015. 

Aliás, da mesma forma que são importantes as breves considerações acerca da 

regra da fundamentação das decisões, são também relevantes as considerações 

acerca de quais tipos de fontes do direito podem ser empregadas pelo julgador para 

fins de construção de seus argumentos decisórios. 

Isso porque, para além da cogente aderência às normas constitucionais e legais, 

deve o julgador estar atento a todo arcabouço jurídico (não somente legal) à sua 

disposição, o que contempla a necessária observância de princípios jurídicos e, 

ainda, de precedentes firmados no âmbito dos próprios órgãos colegiados a que 
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está vinculado o julgador, além, é claro, da jurisprudência dos Tribunais Superiores, 

seja ela vinculativa ou não. 

O Código de Processo Civil, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, em seu art. 9273 

valoriza a importância dos precedentes ao elencar um rol de situações em que os 

juízes e tribunais deverão seguir os precedentes dos órgãos e cortes superiores, 

bem como a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem 

vinculados. 

Por óbvio, tal regramento tem como fim assegurar o respeito aos princípios da 

legalidade, da segurança jurídica, da duração razoável do processo, da confiança e 

da isonomia, na medida que possibilita oferecer soluções idênticas, para casos 

idênticos e decisões semelhantes para demandas que possuam o mesmo 

fundamento jurídico. 

Com efeito, à luz dessas premissas, acima delineadas, creio que a atenção a todas 

as fontes jurídicas que sustentam o arcabouço jurídico brasileiro, sejam elas as 

regras, os princípios ou os precedentes firmados no domínio desta Corte de Contas, 

                                                 
3 Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; 

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal 

de Justiça em matéria infraconstitucional; 

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 

§ 1
o
 Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1

o
, quando decidirem com 

fundamento neste artigo 

§ 2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos 

poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam 

contribuir para a rediscussão da tese. 

§ 3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais 

superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da 

alteração no interesse social e no da segurança jurídica. 

§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de 

casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios 

da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. 

§ 5o Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando -os por questão jurídica decidida e 

divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores. 
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devem nortear  a formulação da decisão mais adequada para o deslinde do caso 

concreto. 

Neste contexto e, com fulcro no art. 70, da Lei Complementar 621/2012, estou 

convencido de que o julgamento da matéria em questão, qual seja, o 

cumprimento/descumprimento da regra imposta pelo art. 42 da Lei de 

responsabilidade fiscal para o final do mandato, exige de nós julgadores, 

independentemente do convencimento pessoal, a observância dos precedentes 

formados pelo Plenário (art. 927 c/c 489 do Código de Processo Civil). 

Pois bem. 

 Nos termos do § 4º do art. 122 da Lei Orgânica deste ínclito Tribunal de Contas, o 

Parecer em Consulta possui caráter normativo e constitui prejulgamento da tese.  

Desta forma, torna-se imprescindível, para a presente decisão, o teor dos Pareceres 

em Consulta TC 25/2004, TC 03/2005 e 12/2007, em vigor até a presente data e, por 

óbvio, no exercício financeiro de 2012, exercício a que se refere a presente 

Prestação Anual de Contas. 

Nesta toada passo ao exame do teor dos referidos Pareceres em Consulta: 

O PARECER CONSULTA TC 25/04, responde ao seguinte questionamento 

formulado pelo Sr. Procurador-Geral de Justiça: 

 (...) b) se as despesas de caráter continuado, tais como luz, água, 

telefone, Embratel, correios e outros, essenciais para a não 
interrupção dos serviços públicos e, que possuem prazo contratual que 
podem chegar até cinco anos, devem ser rescindidos ou não se computam 

para efeito de cumprimento do art. 42 da Lei Complementar Federal nº 

101/2000, com o fim de resguardar o administrador? ” 

Em resposta à consulta formulada este Tribunal de Contas, com base no parecer da 

Procuradoria de Contas, assim se manifestou: 

ITEM “B”: Nesse item o Consulente questiona se os contratos de despesas 

de caráter continuado e essencial para a continuidade do serviço público 
devem ser rescindidos ou não se computam para efeito de cumprimento do 
art. 42 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. De se ver que é regra 

que os contratos firmados nos dois últimos quadrimestres do 
mandato (não importando quando terminem) devem ter lastro 
financeiro para suportar toda a despesa, seja ela corrente ou de 

capital, conforme o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já 
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transcrito. Pelo exemplo de contratos que menciona o Consulente, 

sobressaem a essencialidade, a emergência e o princípio da 
continuidade do serviço público, que devem se sobrepor à 

interpretação literal do dispositivo legal mencionado (art. 42, lei 
101/2000), não se computando, nestes casos, naquela previsão. 

Esta também a orientação de Edson Renaldo Nascimento e Iluo Debus, ao 

comentar o artigo 42, da Lei 101/2000: No cálculo das disponibilidades 
deverão ser abatidos todos os encargos e demais compromissos a vencer 
até o final do exercício. Aparentemente, a interpretação dos Tribunais de 

Contas tem sido ponderada e, de alguma forma, favorável aos 
administradores municipais. Entendem os Tribunais que a interpretação da 
LRF nem sempre poderá ser feita literalmente, sendo necessário ainda, a 

verificação dos seus efeitos, no sentido de não prejudicar o bem 
funcionamento dos serviços públicos. ” (Em ‘Entendendo a Lei de 
Responsabilidade Fiscal’.) 

Firmou-se, então, naquele Parecer, o entendimento de que deveria ser deixado 

lastro financeiro para toda a despesa decorrente dos contratos firmados entre maio e 

dezembro, excetuando-se desta regra aqueles cuja essencialidade, emergência e o 

princípio da continuidade do serviço público se sobressaíssem, os quais não se 

computam integralmente na previsão do art. 42 da LRF. 

Já o PARECER CONSULTA TC 03/05 reponde a questionamento formulado pelo 

Prefeito Municipal de Linhares nos seguintes termos: 

Qual é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Contas relativamente à 
abrangência da expressão, “contrair obrigação de despesa que não possa 
ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem 

pagas no exercício seguinte...”, para fins de apuração das obrigações 
contraídas nos dois últimos quadrimestres, mediante contrato de execução 
de obras cujo cronograma físico-financeiro se estende ao ano seguinte? A 

obrigação de despesa contraída que será considerada é a 
correspondente ao valor da despesa empenhada para atender as 
parcelas previstas no cronograma físico-financeiro para serem 

executadas, liquidadas e pagas no mesmo exercício financeiro , 
considerando que a obra ficará paralisada até que no exercício seguinte 
seja empenhado o valor das parcelas seguintes previstas no cronograma 

constante do contrato celebrado? 

Ao responder o questionamento, este Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, interpretou a expressão contrair obrigação de despesa de uma maneira 

ampla, isto é, como o montante total a ser despendido:  

 (...) Em face da terminologia empregada – “contrair obrigação de 
despesa” – deve ser considerado o montante total a ser 
despendido com a obra ou serviço durante os vários exercícios, 
independentemente do eventual parcelamento dos empenhos. 

[...] 
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Contudo, ressalvou o entendimento exarado no Parecer Consulta 25/2004, sobre a 

interpretação do art. 42 nos casos de contratos em que sobressaem a 

essencialidade, a emergência e o princípio da continuidade do serviço público, 

excluindo-os do cômputo: 

[...] 

Ademais, considerando a restrição do art. 42 da LRF, devem ser 
contratadas nos quatro primeiros meses do exercício em que se finaliza o 

mandato do titular do Poder ou órgão, ou, se contraídas posteriormente, 
estar respaldados por suficiente saldo financeiro para cobertura total da 
obrigação contraída. É presumível surgirem argumentos no sentido de que 

relevantes gastos públicos estariam sendo limitados neste período final do 
mandato. Questiona-se, no entanto, por que tais gastos não foram 
efetuados preteritamente, na esteira do planejamento previsto no plano 

plurianual e quando ainda não se apresentavam os riscos de 
comprometimento financeiro da gestão do futuro mandatário. Para 
arrematar a questão, cumpre demonstrar o seguinte entendimento firmado 

em sede doutrinária, no que tange à limitação contida no art. 42 da LRF: A 
Lei n. 4.320/64, em seu art. 59, já trazia limitações dessa natureza, no 
entanto, específicas para os Municípios. Em seu §1º, vedava-se a estes 

empenhar mais do que o duodécimo da despesa prevista no último mês do 
mandato do Prefeito. No parágrafo seguinte, também se inseriu a 
proibiçãode o Município, no mesmo período, assumir compromissos 

financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito. [...] 
Embora prevista a despesa continuada na lei do plano, na lei de 
diretrizes e, finalmente, programada e autorizada na lei do orçamento 

anual, segundo o art. 42, ficará o administrador impedido, nos dois 
últimos quadrimestres de seu mandato, de contrair obrigação de 
despesa que não possa ser cumprida integralmente nele ou que tenha 

parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem suficiente 
disponibilidade de caixa. O dispositivo, não obstante, não atinge as 
novas despesas contraídas no primeiro quadrimestre do último ano do 

mandato, ainda que de duração continuada superior ao exercício 
financeiro. Também não deverá alcançar outras despesas contraídas no 
final do exercício para socorrer calamidade pública ou extraordinárias 

para atender a urgências necessárias. 

[...] 

Entretanto, deve-se lembrar, já haver sido ressalvado no Parecer em 
Consulta n. 025/2004 que nos casos em que vislumbrada a 
essencialidade, a emergência e a necessidade de continuidade do 

serviço público não é razoável a interpretação literal do art. 42. [...] Pelo 
exemplo de contratos que menciona o Consulente, sobressaem a 
essencialidade, a emergência e o princípio da contituidade do serviço 

público, que devem se sobrepor à interpretação literal do dispositivo 
legal mencionado, (art. 42, lei 101/2000), não se computando, nestes 
casos, naquela previsão. (...) CONCLUSÃO. Deste modo, considerando o 

ordenamento pátrio aplicável ao presente caso e a fundamentação exposta, 
opinamos para, no mérito, responder que a vedação contida no art. 42 da 
LRF possui amplo alcance, de forma que, em vista da terminologia 

empregada naquela prescrição – “contrair obrigação de despesa” –, deve 
ser considerado o montante total a ser despendido com a obra ou serviço 
durante os vários exercícios, independentemente do eventual parcelamento 

dos empenhos. Não obstante, cumpre atentar para as conclusões contidas 
no Parecer em Consulta n. º 25/2004, segundo o qual os contratos de 
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caráter essencial, emergencial e que dizem respeito a serviços de 

caráter contínuo, não se incluem na literalidade da vedação daquele 
dispositivo da LRF, desde que preenchidos determinados requisitos 
especificados naquele mesmo precedente. Esse é o nosso entendimento.  

Assim, mais uma vez, o TCEES reforça seu entendimento de que as 

contratações em que se caracteriza a essencialidade, emergência e a 

necessidade de continuidade do serviço público, não são computadas na 

interpretação literal da vedação contida no art. 42 e define que as despesas 

anteriores aos dois últimos quadrimestres e para socorrer calamidade pública 

ou extraordinárias, para atender necessidades urgentes, não são alcançadas 

pelo referido dispositivo. 

Por sua vez, o PARECER CONSULTA TC 012/2007, respondeu ao seguinte 

questionamento formulado pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado do Espírito Santo: 

1 - Pode a administração pública efetuar o processo licitatório do valor 
global de obra pretendida e inserida em suas metas, dentro dos dois 

últimos quadrimestres de mandato de seu gestor, deixando, após 
homologação do processo, empenhada apenas a disponibilidade 
orçamentária aprovada para o exercício a se findar, e para tanto (para 

empenhos processado e não processados no exercício) a correspondente 
disponibilidade de caixa? 2 - Em caso negativo, deverá a administração 
pública, mesmo com a obra ultrapassando vários exercícios financeiros, 

empenhar o valor global da obra, deixando grande parte dela inscrita em 
restos a pagar não processados, a serem reinscritos em mais de um 
exercício financeiro como tal, obrigando-se ainda a deixar correspondente 

disponibilidade de caixa tão antecipadamente? 3 - Por fim, em caso de 
inviabilidade da execução do procedimento exposto no item 1 acima, pode a 
administração pública executar o processo licitatório de forma segregada, 

empenhando apenas o valor correspondente a etapa licitada, como por 
exemplo a etapa estrutural da obra, deixando para tanto real disponibilidade 
de caixa dentro do exercício financeiro, executando então nos exercícios 

seguintes as demais etapas licitatórias e os correspondentes empenhos, 
com a competente disponibilidade de caixa? 

Ao apreciar a consulta, em síntese, este Tribunal firmou o seguinte entendimento 

sobre o computo de contratos plurianuais: 

Feitos esses esclarecimentos, nossa posição conclusiva é pela 
inexistência de restrições de contratação, com base no art. 42 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, para despesas não liquidadas, ou seja, de 

obrigações a serem verificadas e exigíveis em exercícios financeiros 
posteriores, desde que amparadas em processo integrado de 
planejamento e orçamentários (PPA, LDO e LOA), além de atendidas as 

demais condicionantes para a geração de despesas e contratos com 
duração de mais de um exercício financeiro, a exemplo dos arts. 15, 16 e 
17 da Lei Complementar n° 101/00, elaborando-se um adequado fluxo 

financeiro, e mediante adequado controle de execução orçamentária. 
Portanto, em se tratando de obra plurianual contemplada no PPA e 
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LDO, sendo discriminada a porção orçamentária a ela destinada, ao 

administrador em final de gestão cumpre pagar, apenas, as parcelas da 
obrigação liquidadas até o dia 31 de dezembro do exercício. 

 

Nesta toada este Tribunal de Contas, excluiu do cômputo do art. 42 da LRF a 

integralidade dos contratos de obras plurianuais, delimitando que, nestes casos, 

apenas as parcelas liquidadas no exercício, são responsabilidade do gestor e 

requerem, em 31 de dezembro, a existência saldo em caixa suficiente para saldá-

las.  

Devo ressaltar que o Parecer em Consulta 12/2007, em seu corpo inclui na 

interpretação dada, os contratos de serviços de execução contínua.  

Pois bem. Além dos Pareceres em Consulta, em vigor à época dos fatos e deste 

julgamento, é imprescindível tomar como razão de decidir a DECISÃO PLENÁRIA 

1828/2017, prolatada nos autos do Processo TC 4003/2013, vez que atingiu todos 

os processos, relativos ao exercício de 2012, em que foi identificada a infração ao 

referido dispositivo da LRF, neles incluindo os presentes autos, cuja diligencia foi 

determinada tomando como base decisão no mesmo sentido, tomada nos autos do 

Processo.3069/2013 (Decisão 2750/2017 – 2ª Câmara). 

Colaciono aos autos extrato do voto condutor da decisão e excerto da própria 

Decisão: 

Nesse sentido, a apuração de disponibilidade de caixa, para fins de 
verificação da violação ou não do artigo 42 da LRF, deve ser analisada 
com base na data em que contraída a obrigação, sob pena de se considerar 

apenas a análise dos empenhos, inscrições em restos a pagar e saldos nas 
contas bancárias, elementos que não são capazes de afirmar se a 
obrigação foi efetivamente contraída entre 1º de maio e 31 de dezembro 

do exercício em análise , restando impossível apontar com segurança 
jurídica a ocorrência de violação ao artigo 42 da LRF. 

 

[...] 

No que diz respeito ao apontamento relativo ao descumprimento ao art. 42 
LRF, consolidou-se, majoritariamente, nesse Plenário, a opinião de que a 

expressão “contrair obrigação de despesa” refere -se ao momento da 
celebração do contrato administrativo ou instrumento congênere , 
portanto, não haveria nos autos elementos capazes de formar uma 

escorreita convicção sobre a sua ocorrência, a fim de conferir a correta 
interpretação do disposto no artigo 42 da LRF. 
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Assim, faz-se necessária a realização da diligência para que, realmente, 

tenhamos aqui a formação da convicção para julgamento com elementos 
presentes nos autos 

[...] 

DECISÃO 1828/2017 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-04003/2013-1, 
DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na 

15ª Sessão Ordinária, realizada no dia dezesseis de maio de dois mil e 
dezessete, por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro em 
substituição Marco Antonio da Silva, encampado pelo relator, conselheiro 

Sebastião Carlos Ranna de Macedo, e pelo conselheiro Rodrigo Flávio 
Freire Farias Chamoun, apenas quanto ao dispositivo, nos termos do artigo 
75, § 1º c/c o artigo 224, parágrafo único, ambos do Regimento Interno 

deste Tribunal de Contas, pela realização de diligência in loco, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, para a verificação [...], se os empenhos 
levantados pela área técnica no descumprimento do art. 42 da LRF são 

oriundos ou não de contratos firmados nos dois últimos quadrimestres 
do exercício de 2012, na forma da fundamentação constante no voto do 
relator. [g.n.] 

Desta feita o Plenário, por sua maioria, interpretou a expressão contrair obrigação de 

despesa, contido no dispositivo legal debatido, como se referindo ao momento da 

celebração do contrato administrativo ou do instrumento congênere e circunscreveu 

a aferição do artigo 42 ao período compreendido entre 1º de maio e 31 de 

dezembro. Ou seja, estará configurado o descumprimento do regramento imposto, 

quando não houver disponibilidade para arcar com as novas despesas contraídas 

neste período. 

Em resumo, os precedentes desta Corte impõem, para fins de aferição do art. 42 da 

LRF, as seguintes considerações: 

 as contratações em que se caracteriza a essencialidade, emergência e a 

necessidade de continuidade do serviço público, não são computadas na 

integralidade da vedação contida no art. 42   (PC 025/2004 e PC 03/2005); 

 exclusão das despesas relativas a serviços contínuos e a obras plurianuais 

contempladas no PPA e LDO, que não tenham sido liquidadas (PC 12/2007); 

 exclusão dos contratos e instrumentos congêneres firmados em período 

anterior aos dois últimos quadrimestres do mandato (Decisão Plenária 

1828/2017 e PC 03/2005). 

Registro que os Pareceres em Consulta 025/2004 e 003/2005 não conceituam o 

caracterizaria a essencialidade, emergência e necessidade de continuidade do 

serviço público, para fins de aferição do art. 42 da LRF. Contudo, o Parecer em 
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Consulta 025/2004 traz um rol exemplificativo: luz, água, telefone, embratel, 

correios e, completa,  outros, essenciais para a não interrupção dos serviços 

públicos. 

Contudo é possível buscar na doutrina um direcionamento para interpretação. Neste 

sentido Renato Geraldo Mendes4  afirma que, verbis:  

“Serviços contínuos são aqueles serviços auxiliares, necessários a 

Administração para o desempenho de suas atribuições, cuja 
interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades e 
cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício”.  

[...] 

Ademais, nos termos do art. 17, caput, da Lei Complementar 101/2000, considera-se 

obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 

provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de 

sua execução por um período superior a dois exercícios.  

Também a Lei 7.783 de 28 de junho de 1989, em seu art. 10 defini as atividades 

consideradas essenciais: 

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:  

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de 
energia elétrica, gás e combustíveis; 

II - assistência médica e hospitalar; 

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;  

IV - funerários; 

V - transporte coletivo; 

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo; 

VII - telecomunicações; 

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos 
e materiais nucleares; 

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;  

X - controle de tráfego aéreo; 

XI compensação bancária. 

 

Essas normas servem de balizador ao julgamento. 

                                                 
4 Lei de Licitação e Contratos Anotada, 4° ed., p. 177. 
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Sem embargo, destaco que os serviços prestados pela administração pública têm 

como característica intrínseca o interesse público. Porém, a Lei de Responsabilidade 

Fiscal que data do ano de 2000, impõe ao gestor público a ação planejada. 

Exatamente por isso o Parecer em Consulta 03/2005 ressalta que “considerando a 

restrição do art. 42 da LRF, devem ser contratadas nos quatro primeiros meses do 

exercício em que se finaliza o mandato do titular do Poder ou órgão, ou, se 

contraídas posteriormente, estar respaldados por suficiente saldo financeiro para 

cobertura total da obrigação contraída. É presumível surgirem argumentos no 

sentido de que relevantes gastos públicos estariam sendo limitados neste período 

final do mandato. Questiona-se, no entanto, por que tais gastos não foram efetuados 

preteritamente, na esteira do planejamento previsto no plano plurianual e quando 

ainda não se apresentavam os riscos de comprometimento financeiro da gestão do 

futuro mandatário”. Neste diapasão, deve-se ter em mente, que a previsão de não 

computo integral de despesas essenciais, emergenciais e de caráter continuo, 

para fins de aferição do artigo 42 da LRF, abrange somente 

obrigações/contratações não liquidadas e/ou aquelas que a administração de 

modo algum poderia antecipá-las ou postergá-las, as quais o referido Parecer 

Consulta caracteriza-as como sendo para socorrer calamidade pública ou 

extraordinárias para atender a urgências necessárias. 

Julgo necessário esclarecer que a Decisão Plenária 1828/2017, definiu que no 

cômputo do art. 42 devem ser considerados os contratos e instrumentos 

congêneres, firmados nos últimos dois quadrimestres. Portanto, além dos contratos 

formais firmados, hão de se considerar as contratações feitas pela administração, 

cujo contrato formal era facultativo (art. 62 da Lei 8.666/93), nos quais a 

formalização da “compra do bem ou serviço” se deu por meio da nota de empenho. 

Com tais fundamentos passo a analisar o caso concreto. 

No caso em apreço, nos Anexos 1 e 2 da Manifestação Técnica 1088/2017 (fls. 

487/503) demonstram que, neste caso, na aferição do artigo 42 da LRF foram 

computados apenas Restos a Pagar Liquidados. Resta então verificar se há 

evidencias de contratação fora das exceções discutidas neste voto, caracterizando o 

descumprimento do referido dispositivo legal. Para tanto, Por considerar  o 
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conhecimento do objeto da contratação importante para meu decisium, tomei 

emprestado informações do SISAUD 

 Pois bem.  Em relação à Fonte 2301 – Recursos Próprios da Saúde, na pesquisa 

acerca do objeto de contratação da listagem apresentada pela Área Técnica, 

constata-se a ocorrência de empenhos de gastos com folha de pagamento e 

encargos,  bem como com  luz e telefone. Também há aquisições por força de 

decisão judicial ou não. Despesas excetuadas pelos precedentes desta Corte.  

Quanto às contratações de serviços contínuos listados a Manifestação Técnica 

tampouco a relação de empenho disponível no SISAUD identificam a data da 

contratação. Também não se encontrou na descrição qualquer evidencia que 

sugerisse a não existência de formalização contratual. Restou, portanto, a dúvida 

quanto a data da contratação. Assim, tenho convencimento de que,  ainda que para 

fins de levantamento da suficiência ou insuficiência de caixa, não devo toma-los 

como evidências de novas contratações sem que houvesse suficiente recurso em 

caixa. Tratam-se dos empenhos cujos fornecedores são: Maria José Ferreira 

Silverio-ME, Maternidade e Pronto Socorro Nossa Senhora da Penha; COOPE 

SERRANA e E.B da Silva – Planalto Diesel. 

 Porém, verifica-se, na retro citada fonte, que no período vedado foram empenhadas 

e liquidadas despesas com diárias que totalizam R$ 7.925,00, conforme se 

demonstra a seguir: 

Tabela 03: Despesas novas realizadas entre maio e dezembro de 2012, fora das exceções 

previstas nos Pareceres Consulta 025/2004, 003/2005 e 012/2007  

SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS   

EMPENHO CONTRATO 

CREEDOR 
FONTE DE 

RECURSO 

RESTOS A 

PAGAR 
Objeto Contratado 

Nº DATA Nº 
DATA 

ASSINAT. 

1019 14/12/2012 - - 
MARIA APARECIDA 

HERINGER 

2301 - RECURSOS 
PRÓPRIOS - 

SAÚDE 
70 Diárias 

1020 14/12/2012 - - 
ROSANE OLIVEIRA S. 

ROCHA 

2301 - RECURSOS 
PRÓPRIOS - 

SAÚDE 
175 Diárias 

1021 14/12/2012 - - 
VANESSA LEOCADIO 

ADAMI 

2301 - RECURSOS 
PRÓPRIOS - 

SAÚDE 
35 Diárias 

1022 14/12/2012 - - 
KEILA PEREIRA 

QUINTINO 

2301 - RECURSOS 
PRÓPRIOS - 

SAÚDE 

245 Diárias 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 4E9BA-C796B-35420



                                                                                                                
PARECER PRÉVIO TC-137/2017                                                                                                                                                                                                            

bf/mm 

1025 14/12/2012 - - 
SIDENIR FERREIRA 

DE ALMEIDA 

2301 - RECURSOS 

PRÓPRIOS - 
SAÚDE 

35 Diárias 

1026 14/12/2012 - - 
GENADIR OLIMPIO 

DE CARVALHO 

2301 - RECURSOS 
PRÓPRIOS - 

SAÚDE 
490 Diárias 

1027 14/12/2012 - - 
ADENIR GOMES DE 
OLIVEIRA JUNIOR 

2301 - RECURSOS 
PRÓPRIOS - 

SAÚDE 
140 Diárias 

1029 14/12/2012 - - 
ADRIANO 

NASCIMENTO 
RODRIGUES 

2301 - RECURSOS 
PRÓPRIOS - 

SAÚDE 
560 Diárias 

1030 14/12/2012 - - 
ANTÔNIO 

RODRIGUES COSTA 
NETO 

2301 - RECURSOS 
PRÓPRIOS - 

SAÚDE 
490 Diárias 

1031 14/12/2012 - - 
JAIRO TRINDADE DE 

PAULA 

2301 - RECURSOS 
PRÓPRIOS - 

SAÚDE 

630 Diárias 

1032 14/12/2012 - - 
ELIDIO CARVALHO 

BASTOS 

2301 - RECURSOS 
PRÓPRIOS - 

SAÚDE 

455 Diárias 

1033 14/12/2012 - - 
SILVIO DOS SANTOS 

MONTEIRO 

2301 - RECURSOS 

PRÓPRIOS - 
SAÚDE 

525 Diárias 

1034 14/12/2012 - - 
ALTAIR FERREIRA 

PEREIRA 

2301 - RECURSOS 

PRÓPRIOS - 
SAÚDE 

1.315,00 Diárias 

1035 14/12/2012 - - PAULO BERTO DIAS 
2301 - RECURSOS 

PRÓPRIOS - 
SAÚDE 

905 Diárias 

1036 14/12/2012 - - 
DIMAS PEREIRA DE 

ASSIS 

2301 - RECURSOS 
PRÓPRIOS - 

SAÚDE 
525 Diárias 

1037 14/12/2012 - - WILSON AZINE 
2301 - RECURSOS 

PRÓPRIOS - 
SAÚDE 

700 Diárias 

1038 14/12/2012 - - 
JOAQUIM NATAL DE 
MOURA HONÓRIO 

2301 - RECURSOS 
PRÓPRIOS - 

SAÚDE 
525 Diárias 

1061 21/12/2012 - - 
KARLA KAROLINA 

VIEIRA SIMÕES 

2301 - RECURSOS 
PRÓPRIOS - 

SAÚDE 

70 Diárias 

1062 14/12/2012 - - 
JANAINA TAVARES 

DE ASSIS 

2301 - RECURSOS 
PRÓPRIOS - 

SAÚDE 

35 Diárias 

Fonte: Manifestação Técnica 1088/2017 e Sistema SISAUD: empenhos emitidos da UG 

 

Ainda que se alegue que as contratações elencadas na tabela 1, acima,  sejam 

gastos públicos relevantes, a ação planejada exigiria que a contração se desse em 

período anterior à vedação quando havia saldo financeiro para saudá-las, ou, caso 

não fosse possível antecipar a contração a existência de saldo para arcar com o 

respectivo compromisso. Vale relembrar o Parecer em Consulta 03/2005: 

[...] 

O dispositivo, não obstante, não atinge as novas despesas contraídas 
no primeiro quadrimestre do último ano do mandato , ainda que de 

duração continuada superior ao exercício financeiro. Também não deverá 
alcançar outras despesas contraídas no final do exercício para 
socorrer calamidade pública ou extraordinárias para atender a 

urgências necessárias  
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[...] 

Ademais, considerando a restrição do art. 42 da LRF, devem ser 
contratadas nos quatro primeiros meses do exercício em que se finaliza o 
mandato do titular do Poder ou órgão, ou, se contraídas posteriormente, 

estar respaldados por suficiente saldo financeiro para cobertura total da 
obrigação contraída. É presumível surgirem argumentos no sentido de 
que relevantes gastos públicos estariam sendo limitados neste período 

final do mandato. Questiona-se, no entanto, por que tais gastos não 
foram efetuados preteritamente, na esteira do planejamento previsto 
no plano plurianual e quando ainda não se apresentavam os riscos de 

comprometimento financeiro da gestão do futuro mandatário. 

Nesta toada, destaco que a concessão de diárias, sem que houvesse disponibilidade 

de caixa.  

Assim, tendo em vista que não havia disponibilidade líquida de caixa na Fonte 2301, 

e que foram concedidas diárias, entre maio e dezembro, nesta mesma fonte, da 

ordem de R$ 7.925,00, é forçoso concluir que não havia caixa suficiente para tais 

contratações. Portanto, materializado está o descumprimento do art. 42 na 

Fonte 2301 – recursos próprios da saúde. 

No que pertine a fonte 2230- Educação – outros recursos, da mesma forma 

constata-se na consulta ao SISAUD que grande parte das despesas listadas na 

Manifestação Técnica dizem respeito a gastos com folha de pagamento e encargos, 

além é claro de despesas anteriores aos dois últimos quadrimestres. Quanto aos 

empenhos 2345, 2702 e 2759, que juntos totalizam R$ 199.005,26, pela descrição 

dos objetos tratam-se de serviços contínuos, os quais são computados a parcela 

liquidada dos contratos firmados nos dois últimos. Todavia,  a Manifestação Técnica 

tampouco a relação de empenho disponível no SISAUD identificam a data da 

contratação. Resta, portanto a dúvida da data da contratação. Assim, tenho 

convencimento de que, ainda que para fins de levantamento da suficiência ou 

insuficiência de caixa, não devo toma-los como evidências de novas contratações 

sem que houvesse suficiente recurso em caixa. 

Assim, à vista dos precedentes desta Corte de Contas, (Parecer em Consulta e 

Decisão Plenária) tenho que na fonte 2230: Educação – outros recursos, não está 

configurado o descumprimento do art. 42. 

Por fim e à luz de todo o exposto, considero que a insuficiência de caixa para arcar 

com os restos a pagar é indicativo de ação não planejada por parte do chefe do 
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executivo, o que afronta o art. 1º da Lei Complementar 101/20005. Contudo tal 

afronta não foi ventilada nos autos. 

Antes de deliberar o voto, quero ressaltar a existência difusa de Decisões deste 

Tribunal de Contas, que tratam da aferição do artigo 42 da Lei Complementar 

101/2000: tres pareceres em Consulta além da recente Decisão Plenária. A meu ver, 

tema tão controverso na jurisprudência pátria e na doutrina merece que esta Corte 

de Contas promova a unificação em um único documento das premissas e 

orientações que adota para aferição do referido dispositivo.  Para tanto, sugiro a 

formação de equipe de trabalho que promova o estudo e encaminhe proposta de 

documento que consolide o entendimento desta Corte, a ser submetida ao Plenário. 

Por todo o exposto, divergindo parcialmente da Manifestação Técnica e do Ministério 

Público Especial de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora 

submeto à apreciação deste Colegiado. 

 

 

SERGIO MANOEL NADER BORGES 

Conselheiro Relator 

 

1. PARECER PRÉVIO: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os Conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da segunda 

Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 

1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Ibatiba a 

REJEIÇÃO DAS CONTAS de responsabilidade do Sr. Lindon Jonhson Arruda 

Pereira, Prefeito Municipal, exercício de 2012, nos termos do art. 80, inciso III, da 

                                                 
5    § 1

o
 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 [g.n]. 
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Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 132, inciso III do Regimento Interno. 

1.2. Diante da materialização da hipótese prevista no art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º 

da Lei nº 10.028/2000 e com fulcro no art. 134, III e §2º c/c art. 281, ambos do 

Regimento Interno, DETERMINAR a formação de autos apartados, com reprodução 

de todas as peças da Prestação de Contas objeto do TC 3065/2013. 

1.3. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que divulgue 

amplamente, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de 

contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer Prévio, na 

forma inscrita no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

1.4. Dar ciência ao interessado; 

1.5. Após o trânsito em julgado, arquive-se.  

2.  Por maioria, nos termos do voto do Relator. Parcialmente vencido o conselheiro 

em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou a área técnica e o MPES 

quanto à fundamentação. 

3. Data da Sessão: 08/11/2017 - 38ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos 

Augusto Taufner. 

4.2. Conselheiro-substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (em substituição). 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente  

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI  

Em substituição 
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Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

Lido na sessão do dia: 07/02/2018 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões  
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