
 

 

EXMO. SR. 

PRESIDENTE DA XX CÂMARA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE XX – DR. XX 

XX/XX. 

 

 

Eminente Conselheiro: 

 

Referência: Processo Administrativo n.º 

0155.103 – Citação n.º 241.129 – 

Coordenadoria de Área de Diligência 

Externa e de Vista - CADIV 

Relator Substituto: Conselheiro XX 

 

 

XX, brasileiro, casado, comerciante, CI. RG. 

n.º M-2.333.125, expedida pela SSP/XX, 

CPF/MF. n.º 000.001.003-25, residente e 

domiciliado na Rua XX, n.º XX, bairro Santa 

Maria, na cidade de XX-XX, ex-Prefeito do 

referido Município (mandato: 2001/2004), 

tendo sido citado para, no prazo legal, 

apresentar sua defesa nos autos do processo 

administrativo em referência, através de seus 

advogados  - doc. 1 - vem à honrada presença 

de Vossa Excelência expor e requerer o 

seguinte: 

 

    I - RESUMO DO NECESSÁRIO. 



 

 

 

1.-    Em trabalho de inspeção ordinário realizado no 

Município de XX (em sua sede própria – Prefeitura Municipal) no dia 

11 de junho de 2006, pelas ilustres profissionais desse egrégio 

Tribunal de Contas do Estado de XX, Sras. XX e XX, foram apontadas 

algumas supostas irregularidades a seguir identificadas e que teriam 

sido praticadas durante o mandato em que o Requerente foi  Prefeito 

daquele Município (2001/2004). 

 

III – CONCLUSÃO (fls. 14/15). 

 

Após análise da documentação e dos fatos 

apresentados, a equipe de inspeção conclui: 

(...)  

h) verificou-se a existência de Obrigações 

Financeiras não vinculadas (Depósitos + 

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores), no 

montante de R$ 235.626,93, sem 

disponibilidade financeira, não observando, 

portanto, o disposto no Parágrafo Único do art. 

42 da LC 101/2000, para a determinação da 

disponibilidade de caixa, fls. 08; 

i) foram contraídas despesas não vinculadas 

no período de janeiro a abril/2004, sem 

disponibilidade financeira, no montante de R$ 

706.941,82, não observando, portanto, o 

disposto no § 1º do art. 1º e Parágrafo Único 

do art. 42 da LC 101/2000, para a 



 

 

determinação da disponibilidade de caixa, fls. 

08; 

j) foram contraídas despesas no período de 

maio a dezembro de 2004, sem disponibilidade 

financeira, no montante de R$ 66.874,86, 

sendo R$ 59.989,06 vinculados e R$ 6.885,80 

não vinculados, não observando, portanto, o 

disposto no Caput do art. 42 da LC 101/2000, 

para a determinação da disponibilidade de 

caixa, fls. 07; 

 

                                      II – DAS JUSTIFICATIVAS. 

 

2.-    As supostas irregularidades apontadas no 

tópico anterior nas letras “h”, “i” e “j”, referem à Restos à Pagar 

apurados pelos técnicos desse egrégio Tribunal de Contas no dia 

31.12.2004 – último ano do mandato do Requerente -, conforme 

demonstrado através do quadro de fl. 07, que serão aqui justificadas.  

 

3.-    O montante dos Restos a Pagar apurados em 

31.12.2004 atingiu a cifra de R$ 901.237,23 (novecentos e um mil, 

duzentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos), conforme se 

demonstra através do quadro abaixo:  

 

NATUREZA DA DESPESA VALORES 

319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – 

Pessoal Civil 

R$ 322.725,41       

319013 – Obrigações Patronais R$   98.956,28 

319001 – Aposentadorias e Reformas R$   16.736,46 



 

 

319091 – Sentenças Judiciais R$        173,32 

335043 – Subvenções Sociais R$     2.000,00 

337041 – Contribuições R$ 199.162,18 

339030 – Material de Consumo R$     3.117,73 

339036 – Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Física 

R$     8.378,35 

339039 – Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica 

R$ 156.481,07 

339092 – Despesas de Exercícios Anteriores R$             4.130,58 

449051 – Obras e Instalações R$           85.029,18 

469071 – Principal da Dívida Contratual 

Resgatada 

R$             4.346,67 

TOTAL R$ 901.237,23 

 

4.-    Pois bem eminente Presidente, de acordo com 

os técnicos desse conceituado Tribunal de Contas, o Requerente, ao 

não realizar o pagamento das despesas acima referidas teria 

infringindo dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a saber: 

  

Art. 1º (...) 

§ 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. 

(...) 

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão 

referido no artigo 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. 

 

5.-    Veja-se que o legislador foi bastante claro ao 

utilizar a expressão “contrair obrigação de despesa”, o que implica 

dizer que a proibição diz respeito à criação de despesas novas nos 

dois últimos quadrimestres do último ano do mandato  e não àquelas 

já existentes no dia a dia a administração pública, consideradas de 

caráter continuado.  

 

6.-    E as despesas registradas em Restos a Pagar 

e apontadas no quadro descrito anteriormente, são de caráter 

continuado, que já vinham sendo empenhadas ao longo do exercício 

ou até porque não dizer, ao longo dos anos. Não foram criadas e 

empenhadas dentro do período vedado pelo artigo 42 da Lei de 



 

 

Responsabilidade Fiscal. Referem-se aos gastos relativos à folha de 

pagamento dos servidores, obrigações patronais, aposentadorias, 

material de consumo, serviços contínuos, despesas de exercícios 

anteriores, etc. Seria um absurdo vedar a continuidade de programa 

em ação governamental em andamento, sob pena de inviabilizar o 

atendimento de serviços essenciais à comunidade, engessando a 

administração por oito meses. 

 

7.-    Com relação ao assunto, trazemos à baila os 

ensinamentos de IVES GRANDA DA SILVA MARTINS e CARLOS 

VALDER DO NASCIMENTO
1
:     

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.   

 

8.-    A tese aqui enfrentada pelo Requerente 

coincide com o posicionamento adotado pelo egrégio Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Grais. É que através da Consulta n.º 

660.552
2
 formulada pelo Dr. Nedens Ulisses Freire Vieira, 

Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

                                                           
1
 - “Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal” – 3ª Edição – Editora Saraiva – 2008 – p. 

321.  
2
 - Data da Sessão: 08/05/2002 – Autor: Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas 

Gerais – Relator: Conselheiro Eduardo Carone. 



 

 

questionando acerca da interpretação da redação do artigo 42 da LRF, 

que trata dos Restos a Pagar no último ano do mandato, o eminente 

Conselheiro EDUARDO CARONE, de maneira acertada, assim se 

manifestou:  

(...) 

É salutar e bastante esclarecedor o seguinte 

trecho da lição do preeminente professor 

Celso Antônio Bandeira de Mello 

"O princípio da continuidade do serviço 

público é um subprincípio, ou, se se quiser, 

princípio derivado, que decorre da 

obrigatoriedade do desempenho da atividade 

administrativa. Esta última, na conformidade 

do que se vem expondo, é, por sua vez, 

oriunda do princípio fundamental da 

“indisponibilidade, para a Administração, 

dos interesses públicos”, noção que bem se 

aclara ao se ter presente o significado 

fundamental já exposto da “relação de 

Administração”. 

"Com efeito, uma vez que a Administração é 

curadora de determinados interesses que a lei 

define como públicos e considerando que a 

defesa, e prosseguimento deles, é, para ela, 

obrigatória, verdadeiro dever, a continuidade 

da atividade administrativa é princípio que 

se impõe e prevalece em quaisquer 

circunstâncias." 



 

 

(...) 

Por sua vez, o art. 42 da Lei Complementar n.º 

101/2000 também enfeixa, em suas 

disposições, norma de encerramento de 

exercício, senão vejamos de sua exata dicção, 

"verbis": 

"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." 

Conforme se vê, trata-se de norma de restrição 

na medida em que não permite "contrair 

obrigação de despesa" nos dois últimos 

quadrimestres, ou oito últimos meses, do 

mandato de titular de Poder ou Órgão referido 

no art. 20 do mesmo diploma. 

Mas a vedação somente se impõe se não 

existirem recursos financeiros suficientes 



 

 

para liquidar as obrigações contraídas 

entre maio e dezembro do último ano do 

mandato, seja em relação às parcelas 

vencidas e não pagas até o encerramento do 

respectivo mandato, seja em relação às 

parcelas vincendas a partir de janeiro do 

exercício financeiro seguinte ao término do 

mandato. 

A interpretação desse dispositivo legal, à 

similitude do anterior, também não pode 

ser meramente literal. É indispensável que 

seja sistemática, isto é, deve abranger o 

texto legal como um todo aberto, em total 

harmonia com os princípios e normas de 

direito financeiro e orçamentário, a fim de 

se entender com clareza o alcance 

almejado pelo Legislador. 

Dentro desse contexto, em princípio, 

impõe-se avaliar o alcance dos comandos 

encartados no reproduzido dispositivo 

legal, para se apreender, com precisão, a 

"mens legis", e, dessa forma, dirimir as 

possíveis questões suscitadas acerca da 

abrangência da norma em questão. 

O primeiro comando a ser examinado é 

"contrair obrigação de despesa". Para esse 

mister, necessário recorrer às disposições da 

Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964. 



 

 

Segundo o art. 58 do referido diploma, "o 

empenho de despesa é o ato emanado de 

autoridade competente que cria para o Estado 

obrigação de pagamento pendente ou não de 

implemento de condição". 

Ao comentar esse dispositivo, o professor e 

comentarista da Lei n.º 4320/64 José Teixeira 

Machado Jr., faz, em síntese, as seguintes 

considerações: 

"(...) O empenho não cria obrigação e, sim, 

ratifica a garantia de pagamento assegurada 

na relação contratual existente entre o Estado 

e seus fornecedores e prestadores de 

serviços". 

"... É uma reserva que se faz, ou garantia que 

se dá ao fornecedor ou prestador de serviços, 

com base em autorização e dedução da 

dotação respectiva, de que o fornecimento ou 

o serviço contratado será pago, desde que 

observadas as cláusulas contratuais". 

"Todavia, não é só dos contratos, convênios, 

acordos ou ajustes que resultam as obrigações 

do Estado. Estas também se originam de 

mandamentos de leis (Constituições, Leis 

Orgânicas Municipais, Leis Ordinárias) e 

regulamentos, que devem ser cumpridos, 



 

 

posto que não envolvem implementos de 

condições". 

E arremata o citado comentarista: "Empenho 

de despesa é o ato emanado de autoridade 

competente que vincula dotação de créditos 

orçamentários para pagamento de obrigação 

decorrente de lei, contrato, acordo ou ajuste, 

obedecidas as condições estabelecidas". 

De fato, a acepção da expressão "contrair 

obrigação de despesa" adotada no 

preceptivo legal sob comento é a do 

momento da geração da despesa, e não a 

do momento do empenho do gasto público. 

É que, como visto, o ato de empenhar despesa 

pública, que exige existência de dotação 

orçamentária prévia, não significa contrair 

obrigação para a Administração, mas sim o 

reconhecimento de obrigação assumida com a 

celebração, v.g., de contrato, convênio, 

acordo, ajuste, ou mesmo aquela decorrente 

de imposição constitucional e legal. 

A geração de despesa pública está 

normatizada nos artigos 15 a 17 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e antecede o 

empenho, ato-condição para a realização e 

pagamento de despesa, seja aquela gerada ou 



 

 

contraída no próprio exercício financeiro, ou 

em exercícios financeiros anteriores. 

Diante das razões retroexpendidas, é 

forçosa a conclusão de que as disposições 

do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal 

não alcançam aquelas despesas 

empenhadas nos últimos dois 

quadrimestres, ou últimos oito meses, de 

mandato de titular de Poder ou Órgão, e 

que foram geradas em decorrência de 

obrigações assumidas anteriormente a 

esse período. 

Até mesmo porque seria absurdo vedar a 

continuidade de programa ou ação 

governamental em execução, sob pena de 

inviabilizar o atendimento de serviços 

públicos essenciais à comunidade, 

engessando a Administração por oito 

meses, e, o que é mais grave, vulnerar o já 

mencionado princípio da continuidade do 

serviço público. 

(...) 

 

9.-    Ainda sobre o tema, acrescenta JOSÉ NILO 

DE CASTRO,
3
 invocando os ensinamentos de FLÁVIO G. DE 

TOLEDO JR: 

 

                                                           
3
 -“Responsabilidade Fiscal nos Municípios” – Editora Del Rey – 2001 – p. 97. 



 

 

A nosso ver, o parágrafo único, do art. 42, da 

LRF não determina que as obrigações 

assumidas antes dos 8 últimos meses do 

mandato sejam, todas elas, pagas nos 

últimos dois quadrimestres do mandato. De 

fato, não há meios de em 8 meses, honrar-

se os compromissos feitos neste período, 

tal qual demanda o caput do artigo, e mais 

os assumidos em vários anos pretéritos. 

Interpretação contrária a essa, por certo, 

estaria desconsiderando os princípios da 

razoabilidade e da continuidade dos serviços 

públicos. 

  

10.-    E com relação à folha de pagamento do mês 

de dezembro do último ano do mandato, o referido autor na obra 

citada e na mesma página, faz uma interessante colocação. É sabido 

que muitos municípios normalmente pagam a folha de pagamento de 

seus servidores com recursos recebidos no mês seguinte, com 

recursos provenientes do FPM – Fundo de Participação dos 

Municípios, ou seja, a folha de dezembro é paga dia 10 de janeiro, 

tornando-se, assim, uma rotina. Confira-se o entendimento de JOSÉ 

NILO DE CASTRO: 

 

 Também, os vencimentos do mês de 

dezembro podem ser pagos com os recursos 

do mês de janeiro, se já é tradição do 

Município utilizar-se dos recursos transferidos 

do dia 10 do mês subseqüente ao 



 

 

mês/competência para cobertura da folha de 

pessoal. Não agride a norma do artigo 42 da 

LRF assim agindo.  

 

11.-    E não é só! O Requerente quando assumiu o 

comando da Administração Municipal em 1º de janeiro de 2001, 

herdou uma dívida enorme deixada pelo seu antecessor. Através do 

Decreto Municipal n.º 093, de 27 de dezembro de 2000 – doc. 17 -, o 

ex-Prefeito em total desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, 

determinou o cancelamento de todos os empenhos devidamente 

liquidados e não pagos no período de 1995 a 31.12.2000, o que veio 

trazer sérios transtornos para o Requerente, pois dentre os empenhos 

que foram cancelados, haviam despesas contínuas que precisavam 

ser quitadas imediatamente, tais como água, luz e telefone, bem como 

salários e rescisões contratuais do mês de dezembro de 2000 e 

encargos sociais (Inss e Fgts). 

 

12.-    Por tal motivo, outro caminho não restou ao 

Requerente, para não causar prejuízos aos credores do município e 

também para não prejudicar o bom andamento da administração, 

senão a apresentação à Câmara Municipal de um Projeto de Lei, que 

recebeu o n.º 002, datado do dia 16.01.2001, pedindo autorização 

para a abertura de créditos suplementares e especiais, nas rubricas 

31.92 e 41.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES até o 

valor de R$ 1.220.000,00 (hum milhão, duzentos e vinte mil reais), 

através de decreto. Referido Projeto de Lei foi aprovado pelos 

senhores vereadores, resultando assim, a Lei Municipal n.º 1.540, de 

18 de janeiro de 2001 (docs. 18/20).      

 



 

 

13.-    Com a edição da referida lei municipal aquelas 

despesas foram quitadas. Veja-se que o valor de R$ 1.220.000,00 

(hum milhão, duzentos e vinte mil reais) é bastante superior ao valor 

dos Restos a Pagar deixado pelo Requerente, cujo montante é de R$ 

901.237,23 (novecentos e hum mil, duzentos e trinta e sete reais e 

vinte e três centavos). Referidos pagamentos necessários de dívidas 

deixadas pelo antecessor do Requerente, sacrificaram o seu 

orçamento vigente do exercício de 2001, que foi uma das causas do 

registro dos Restos a Pagar em 31.12.204. 

 

14.-    Diante de todo o exposto, aguarda o 

Requerente que o eminente Presidente desta conceituada XX Câmara 

desse egrégio Tribunal de Contas, acate integralmente as presentes 

justificativas, determinando-se o arquivamento deste processo 

administrativo, por ser de Direito.  

    XX (XX), XX de XX de 2008.-  

 

ANTÔNIO GIOVANI DE OLIVEIRA 

-ADVOGADO – OAB/MG. N.º 44.457- 

 

 

JOÃO REGIS DAVID OLIVEIRA 

-ADVOGADO-OAB/MG. N.º 98.739- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


