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RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – 

DAR PROVIMENTO PARCIAL – REFORMAR O 

PARECER PRÉVIO TC 00016/2021-5 - 1ª CÂMARA – 

RECOMENDAR À APROVAÇÃO COM RESSALVA 

DAS CONTAS DO SR.  ROGÉRIO FEITANI – 

DETERMINAR – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR. 

 

O RELATOR EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA: 

1. DO RELATÓRIO: 

Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor 

Rogério Feitani, Prefeito Municipal de Jaguaré, no exercício 2018, em face do 

Parecer Prévio TC 00016/2021-5 – Primeira Câmara, exarado no Processo TC 

08684/2019-6, que recomendou à Câmara Municipal de Jaguaré a rejeição da 

Prestação de Contas Anual do Município, relativa ao exercício de 2018, sob a 

sua responsabilidade. 

O recorrente, em síntese, almeja que seja conhecido o Recurso de Reconsideração,  

com efeito suspensivo, e que no mérito, seja dado provimento, a fim de atribuir nova  
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decisão ao Processo TC-08684/2019-6, afastando as irregularidades constantes do 

Parecer Prévio TC-00016/2021-5/2019-9 – 1ª CÂMARA, com recomendação ao 

Legislativo Municipal pela APROVAÇÃO, mesmo que com ressalvas da Prestação 

de Contas Anual da prefeitura Municipal de Jaguaré referente ao exercício de 2018, 

sob a do Senhor Rogério Feitani. Requer ainda, quando da tramitação do processo 

em pauta, seja intimado o recorrente para a apresentação de sustentação oral.  

Encaminhados os autos à área técnica, o Núcleo de Controle Externo de 

Contabilidade - NContas elaborou a Manifestação Técnica 01945/2021-8 (evento 

10) onde opinou por negar provimento ao presente recurso de reconsideração, 

mantendo os termos do Parecer Prévio TC-016/2021 – Primeira Câmara, quanto 

aos itens recorridos: 

 INCONSISTÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS VALORES 

RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO, FINANCEIRA PELA 

EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (itens 2.1 da MT 

01945/2021-8, 2.3 do Parecer Prévio 16/2021 e 4.3.2.1 do RT  702/2019); 

 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE (Itens 2.2 da MT 01945/2021-

8, 2.8 do Parecer Prévio 16/2021 e 7.4.1 do RT  702/2019). 

O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC opinou pelo 

conhecimento do presente recurso e encampou o entendimento constante na 

Manifestação Técnica 01945/2021-8, conforme Instrução Técnica de Recurso 

00255/2021-1 (evento 12). 

O Ministério Público de Contas, através do Parecer 06162/2021-9, (evento 15) da 

lavra do Procurador Dr. Luciano Vieira, anuiu a propositura técnica constante na 

Manifestação Técnica 01945/2021-8 e na Instrução Técnica de Recurso 

00255/2021-1. 

Em sede de sustentação oral (31ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia 

30/06/2022), o procurador do Sr. Rogério Feitani requer, em síntese, o acolhimento 

das contrarrazões que compõe os presentes autos para ao final dar provimento total 

ao recurso de reconsideração apresentado pelo recorrente, sendo dado novo 
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entendimento ao julgamento ocorrido nos autos da PCA de origem, Processo TC 

08684/2019-6, reformando o Parecer Prévio 016/2021-5 - Primeira Câmara, e 

emitido novo Parecer Prévio ao Legislativo Municipal, recomendando a aprovação 

da Prestação de Contas Anual de 2018 da Prefeitura Municipal de Jaguaré (Petição 

Intercorrente 00502/2022-5, Áudio ou Vídeo de Sustentação Oral 00098/2022-1 e 

Notas Taquigráficas 00106/2022-5). 

É o relatório. 

V O T O 

Interposto o Recurso de Reconsideração pelo Sr. Rogério Feitani, em face do 

Parecer Prévio TC 00016/2021-5 – PRIMEIRA CÂMARA, prolatado nos autos do 

Processo TC 08684/2019-6, em apenso, necessário é sua análise. 

 
2. DA FUNDAMENTAÇÃO: 

2.1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

Cabe informar que o Parecer Prévio atacado, assim decidiu, litteris: 

[...] 

1. PARECER PRÉVIO TC-016/2021: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira 
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:  

1.1. Afastar os seguintes indícios de irregularidades: 

1.1.1. ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES EM 
MONTANTE SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL (ITEM 4.1.1 DO RT 702/2019-1) 

1.1.2. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, 
BEM COMO AUSÊNCIA DE CÓPIAS DOS ATOS QUE 
AUTORIZARAM OS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS (ITEM 6.2 DO RT  
702/2019). 

1.1.3. APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO EVIDENCIANDO 
DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS (ITEM 6.4 DO RT  
702/2019). 

1.1.4. AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE 
VIABILIZASSEM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE 
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CONTROLE NECESSÁRIOS E SUFICIENTES A EMBASAR O 
PARECER TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL (ITEM 
10.1 DO RT  702/2019). 

1.2. Manter as seguintes irregularidades no campo da ressalva, sem o condão 
de macular as contas: 

1.2.1. ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
INDICANDO COMO FONTE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 
INSUFICIENTE (ITEM 4.1.2 DO RT 702/2019-1) 

1.2.2.  DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A 
PAGAR ENTRE OS VALORES APURADOS E OS EVIDENCIADOS 
NO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE E NO 
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - RP (ITEM 6.1 DO RT  
702/2019) 

1.2.3. ANEXO 5 DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL (RGFDCX) 
APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM OS 
EVIDENCIADOS NO ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 
6.3 DO RT  702/2019). 

1.3. Manter as seguintes irregularidades, com o condão de macular as contas: 

1.3.1 - INCONSISTÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS 
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS 
NATURAL (ITEM 4.3.2.1 DO RT  702/2019; 

1.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE (ITEM 7.4.1 
DO RT  702/2019). 

1.4. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO 
das contas da Prefeitura Municipal de Jaguaré, no exercício de 2018, sob a 
responsabilidade do Senhor Rogério Feitani, na forma prevista no artigo 80, 
inciso III, da Lei Complementar 621/2012; 

1.5. Recomendar ao atual gestor que busque ações que visam uma melhor 
estruturação do Sistema de Controle Interno, tanto em alocação de pessoal 
suficiente e habilitado, como em estrutura física adequada, a fim de permitir a 
execução eficiente das atividades de controle; 

1.6. Recomendar ao atual gestor que busque ações no sentido de configurar o 
Anexo 5 observando o disposto no Art. 105, § 1 da Lei 4.320/64;  

1.7. Determinar ao Poder Executivo 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 LC n. 
101/00; 

1.8. Dar ciência aos interessados; 

1.9. Arquivar os autos após os trâmites legais. 

2. Unânime 

3. Data da Sessão: 26/02/2021 – 8ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara.  

4. Especificação do quórum: 
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4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente/relator), Sebastião 
Carlos Ranna de Macedo e Rodrigo Coelho do Carmo. 

[...] 

Inconformado com o sobredito Parecer Prévio, o Sr. Rogério Feitani, interpôs o 

presente recurso, conforme Petição de Recurso 00128/2021-1, requerendo, em 

síntese, o seguinte, litteris: 

[...] 

DOS PEDIDOS 

Diante da cristalina exposição de direito e dos documentos que acompanham o 
presente RECURSO, requer-se: 

1 -Que  seja  conhecido  o  presente Recurso de Reconsideração,  com efeito 

suspensivo, pois é tempestivo e estão presentes no mesmo todos os requisitos 

legais para o juízo de admissibilidade, bem como seja recebido os documentos 

que ora juntamos, pois, sem estes seria impossível a análise meritória  do  

presente  recurso,  uma  vez  que  os  referidos  documentos possibilitarão à área 

técnica desta Corte a reanálise dos itens mantidos por irregular no Parecer Prévio 

em questão; 

2 -Que, no mérito, seja provido o presente Recurso de Reconsideração, a fim  de  

atribuir  nova  decisão  ao  processo  TC-08684/2019-6,  por  ser medida  de  

inteira  justiça,  afastando  as irregularidades  constantes  do Parecer Prévio TC-

00016/2021-5/2019-9 – 1ª CÂMARA, com recomendação ao Legislativo Municipal 

pela APROVAÇÃO, mesmo que com ressalvas da Prestação de Contas Anual da 

prefeitura Municipal de Jaguaré referente ao exercício de 2018, sob a do Senhor 

Rogério Feitani; 

3 -Que  quando  da  tramitação  do  processo  em  pauta,  seja  intimado  o 

recorrente para  a apresentação de sustentação oral, o que já requeremos neste 

momento.  

Nestes Termos, 

Pede deferimento. 

Instada a se manifestar, a Área Técnica, através do Núcleo de Controle Externo de 

Contabilidade, nos termos da Manifestação Técnica 01945/2021-8, opinou por 

negar provimento ao presente recurso, como segue: 

[...] 
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4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Diante do exposto e do que consta dos autos, submete-se à consideração superior 

a seguinte proposta de encaminhamento: 

Que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo negue provimento ao 

presente recurso de reconsideração, mantendo os termos do Parecer Prévio 

TC-016/2021 – Primeira Câmara, quanto aos itens recorridos: 

 INCONSISTÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS 

VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO, 

FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

(itens 2.1 desta Manifestação, 2.3 do PP 16/2021 e 4.3.2.1 do RT 

702/2019) 

 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE (Itens 2.2 desta 

Manifestação, 2.8 do PP 16/2021 e 7.4.1 do RT 702/2019); 

Que sejam remetidos os autos ao NRC - Núcleo de Controle Externo de Recursos 

e Consultas, na forma regimental. 

No mesmo sentido se posicionou o NRC, conforme Instrução Técnica de Recurso 

00255/2021-1: 

[...] 

4. CONCLUSÃO 

Com  base  nos  elementos  aqui  expostos, opina-se pelo  CONHECIMENTO  do  

presente recurso  e, no mérito, nos  termos  da Manifestação Técnica 1945/2021-

8, exarada pelo NCONTAS,  pelo seu NÃO PROVIMENTO, mantendo-se  

incólume  o  Parecer  Prévio 16/2021-5. 

O douto representante do Parquet de Contas, Procurador Dr. Luciano Vieira, emitiu o 

Parecer 06162/2021-9 e anuiu a propositura constante da MT 01945/2021-8 e 

Instrução Técnica de Recurso 00255/2021-1. 

Em sede de sustentação oral (31ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia 

30/06/2022), o procurador do Sr. Rogério Feitani requer, em síntese, o acolhimento 

das contrarrazões que compõe os presentes autos para ao final dar provimento total 

ao recurso de reconsideração apresentado pelo recorrente, sendo dado novo 

entendimento ao julgamento ocorrido nos autos da  PCA  de  origem, Processo TC 
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08684/2019-6, reformando o Parecer Prévio 016/2021-5  - Primeira Câmara, e 

emitido novo Parecer Prévio ao Legislativo Municipal, recomendando a aprovação 

da Prestação de Contas Anual de 2018 da Prefeitura Municipal de Jaguaré (Petição 

Intercorrente 00502/2022-5, Áudio ou Vídeo de Sustentação Oral 00098/2022-1 e 

Notas Taquigráficas 00106/2022-5). 

Isto posto, passa-se a análise se presentes estão os requisitos de admissibilidade do 

recurso interposto. 

 

2.2.  DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE: 

Da análise dos autos, verifica-se que a parte é capaz e possui interesse e 

legitimidade processual. 

Quanto à tempestividade, conforme Despacho nº 18447/2021-7, da Secretaria Geral 

das Sessões – SGS, a notificação do Parecer Prévio TC-016/2021, prolatado no 

Processo TC nº 8684/2019, foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste 

Tribunal em 08/03/2021, considerando-se publicada em 09/03/2021, nos termos dos 

artigos 62 e 66, Parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e artigo 

5º da Resolução TC nº 262/2013. Assim, vencendo-se o prazo recursal, em 

06/05/2021, e tendo sido o Recurso protocolizado nesta Corte, em 05/05/2021, 

considera-se o mesmo tempestivo. 

Desse modo, com fundamento no artigo 161, da Lei Complementar Estadual 

621/2012 c/c o artigo 395, do Regimento Interno – Resolução TC 261/2013, 

CONHEÇO do presente Recurso de Reconsideração, por estarem preenchidos os 

requisitos de admissibilidade. 

Ultrapassada esta fase passo à análise do mérito. 

 

2.3. DO MÉRITO RECURSAL:  

 

2.3.1 INCONSISTÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS VALORES 

RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO, FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO 
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DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (itens 2.1 da MT 01945/2021-8, 2.3 do 

PARECER PRÉVIO 16/2021 e 4.3.2.1 do RT  702/2019). 

A teor da irregularidade recorrida, o corpo técnico pronunciou-se por meio da 

Manifestação Técnica 01945/2021-8, nos seguintes termos: 

[...] 

ANÁLISE TÉCNICA: Esta irregularidade trata de inconsistência na 

movimentação financeira dos valores recebidos a título de compensação, 

financeira pela exploração de petróleo e gás natural, conforme abaixo: 

 

Em sede de recurso de reconsideração, o recorrente afirmou não existirem 

inconsistências na movimentação financeira dos valores recebidos e 

gastos a títulos de Royalties Federal e Estadual (fontes 604 e 605) no 

exercício 2018, pois a apuração foi realizada tendo como base saldos 

anteriores por fonte de uma época em que ainda não existiam efetivo 

controles sobres elas, conforme afirmado em sede de justificativa inicial. 

Alegou que em 2018 foram realizadas movimentações contábeis ajustando 

as disponibilidades financeiras incorretas demonstrados ao final do 

exercício de 2017 e considerado na análise como saldos iniciais de 2018, 

tendo como referência o Balanço Patrimonial-BALPAT e encaminhou a 

imagem “print” de telas referente a ajustes dos saldos das fontes 604 e 605 

em 30/11/2018 e as Peças Complementares 20593 a 20594/2021, pças. 4 

a 5, referente a ajustes contábeis, Peça Complementar 20595/2021, pç. 6 - 

Termo de Verificação das Disponibilidades – TVDISP exercício 2017 e 

Peça Complementar 20596/2021, pç. 7 - Listagem da Conciliação 

Bancária, período: 01/01 até 31/12/2018, Fonte de Recursos: 16040000 – 

Royalties do Petróleo. 

Conforme os documentos encaminhados Peças Complementares 20593 a 

20594/2021, pças. 4 a 5, foram realizados ajustes contábeis a débito na 

conta 821110100000 - Recursos Disponíveis para o Exercício, fonte: 

36040000, referente aos ajustes contábeis nºs 6, 35 e 536/2018 totalizando 
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R$ 33.534.518,68 e na fonte: 36050000, referente ao ajuste contábil nº 

14/2018 totalizando R$ 6.152.713,91, observa-se que o valor do ajuste 

corresponde aos saldos totais das respectivas fontes evidenciados em 

31/12/2017 no BALPAT 2018. 

No entanto, verificou-se que a diferença entre os saldos do TVDISP 2017 e 

BALPAT/2018 em 31/12/2017 era de R$ 32.363.744,79 na fonte 604 e R$ 

5.163.125,20 na fonte 605, conforme abaixo demonstrado, sendo assim, 

os valores ajustados não foram os corretos: 

 

Ou seja, conforme os ajustes apresentados, os saldos das fontes 604 e 

605 em 31/12/2018 eram de R$ 0,00. 

Ainda, conforme o recorrente, relativamente à movimentação total dos 

recursos financeiros recebidos e gastos no exercício, considerando ainda 

saldo anterior de 2017 e saldo final para o exercício de 2019, tem-se a 

seguinte composição: 

 

No entanto, conforme o RT 702/2019, que teve como fonte dos dados os 

balancetes de despesa (BALEXOD) e de receita (BALEXOR) 

orçamentários do exercício 2018, encaminhados na prestação de contas 

anual/2018, o valor correspondente às despesas anuais contabilizadas na 
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fonte 604 foi de R$ 6.666.632,01, e não de R$ 9.099.704,22 conforme 

demonstrou o recorrente com base em sua listagem de conciliação 

bancária (Peça Complementar 20596/2021, pç. 7). Dessa forma, o saldo 

final apurado é de R$ 4.076.167,83, ou seja, permanece inconsistência na 

movimentação financeira dos valores recebidos a título de compensação 

financeira pela exploração de petróleo e gás natural, na fonte 604, 

conforme demonstra a tabela abaixo: 

 

Relativamente à fonte 605, segundo o recorrente, quando considerados os 

ajustes de valores por fonte de recursos acima expostos e os motivos já 

esclarecidos, considerando que neste caso não existem valores 

comprometidos com restos a pagar processados e não processados e nem 

demais obrigações, o saldo demonstrado no arquivo TVDISP de R$ 

2.117.582,09 é exatamente igual ao valor constante do BALPAT, 

demonstrando também não existir divergência nesta fonte. 

Considerando os argumentos do recorrente, conclui-se que persiste 

inconsistência na movimentação financeira dos valores recebidos a título 

de compensação, financeira pela exploração de petróleo e gás natural, nas 

fontes 604 e 605. Segue abaixo demonstração: 

 

O recorrente, solicitou, que se considerasse a jurisprudência desta Corte, 

citando para tanto, os processos abaixo, que foram consultados: 
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 Processo TC-03750/2018-2 – Prestação de Contas Anual de Prefeito – 

Exercício de 2017, da prefeitura Municipal de Rio Bananal. Parecer Prévio 

00016/2020-7 – 2ª Câmara – Relator – Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha - o 

indicativo de irregularidade é: Valores recebidos  a  título  de  

compensação  financeira  pela  exploração  de petróleo e gás natural  não 

constam  em conta  bancária, Base legal:  art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e 

art. 2º da Lei Estadual  10720/2017 (item 4.3.2.1 do RT 583/2018), os 

valores constantes em conta corrente eram divergentes dos apurados com 

base nos registros contábeis, indicando fragilidade no controle, no entanto, 

observou-se que comprovada regularização dos saldos mediante ajustes, 

tornando o resultado financeiro compatível com o saldo bancário no 

exercício seguinte. 

No caso da PM Jaguaré, observou-se no TC 2951/2020 PCA/2019 da PM 

Jaguaré Prefeito, que foi apontado o seguinte indicativo de irregularidade: 

recursos recebidos a título de compensação financeira pela exploração de 

petróleo e gás natural apresentam discrepância. Base legal: Lei 7.990/89 e 

art. 2º da Lei Estadual 10.988/2019. (Item 4.2.7.1 do RT 91/2021), 

indicando incompatibilidade entre os  saldos  constantes  em  conta  

bancária em confronto como com o superávit apurado, ou seja, os ajustes 

efetuados em 2018 visando retificar os saldos não foram suficientes e, 

conforme já explicitado acima, persistiu inconsistência na movimentação 

financeira dos valores recebidos a título de compensação, financeira pela 

exploração de petróleo e gás natural, que se transferiu para o exercício 

seguinte (2019), portanto, o processo TC-03750/2018-2 citado pelo 

recorrente, não tem similaridade com o ora analisado. 

 Processo TC-03750/2018-2 – Prestação de Contas Anual de Prefeito – 

Exercício de 2017, da prefeitura Municipal de Linhares. Parecer Prévio 

00078/2020-8 – Plenário – Relator – Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha; a 

PCA/2017 Linhares é o TC 3999/2019, o indicativo de irregularidade é: 

Ausência de controle das fontes/destinação de recursos obtidos em face 

da  compensação  financeira  pela  exploração  de  petróleo  e  gás  

natural, os recursos foram contabilizados na fonte “000 –Recursos Próprios 

e não  foram  encontradas  despesas  executadas  nas fontes  de recursos 

604 e 605, (item 4.3.2.1do RT 559/2018, pç 61), portanto, não há 

similaridade com este processo; 

 Processo TC-08688/2019-4 – Prestação de Contas Anual de Prefeito – 

Exercício de 2018, da prefeitura Municipal de Linhares. Parecer Prévio 
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00077/2020-38 – Plenário – Relator – Rodrigo Coelho. O Indicativo 

apontado foi a discrepância na apuração do resultado financeiro por fonte 

de recursos, base legal: art. 8º da Lei Federal 7.990/89, (Item 4.3.2.1 do 

RT 720/2019), comprovou-se saldo bancário existente ao término do 

exercício, e o resultado  financeiro  apurado  continuou  discrepante  do  

evidenciado no Balanço Patrimonial, a irregularidade foi mantida no campo 

da ressalva, e não havia outras irregularidades a serem consideradas, o 

que diverge desta prestação de contas. 

Ressalta-se que parte dos argumentos trazidos nesta fase processual de 

recurso de reconsideração já foram apresentados e analisados por ocasião 

da Instrução Técnica Conclusiva 1306/2020 (pç. 61, TC 8684/2019), não 

se tratando, portanto, de fato novo. 

Sendo assim, diante de todo o exposto, opina-se por, no caso concreto, 

manter a decisão emitida no Parecer Prévio TC 16/2021-5 - 1ª Câmara.  

Na sustentação oral apresentada, o  recorrente reafirmou as alegações 

apresentadas na petição inicial do recurso de reconsideração quanto a não 

existência de inconsistências na movimentação  financeira  dos  valores  recebidos  

e gastos  a  títulos  de  Royalties  Federal  e  Estadual  (fontes  604  e  605)  no  

exercício  em questão, bem como as jurisprudências desta Corte afastando ou 

considerando sem o condão de macular contas, possível divergência, ainda que se 

de fato existissem, no presente caso, na movimentação de tais recursos. 

Pois bem,  

Conforme destacado pela área técnica ao analisar a movimentação dos recursos de 

Royalties, apurou-se divergência nas fontes de recursos referentes a recursos 

recebidos a título de royalties de petróleo federal (fonte 604) e estadual (fonte 605). 

A fonte 604 deveria encerrar com o superávit financeiro de R$ 36.439.912,62, no 

entanto, o superávit financeiro apurado no anexo do Balanço Patrimonial foi de R$ 

1.154.675,97.  

A fonte 605 deveria encerrar com o superávit financeiro de R$ 7.910.738,55, no 

entanto, no Termo de Verificação observa-se o montante de R$ 2.117.582,09 em 

conta corrente. 
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Nesta fase recursal, o recorrente afirmou não existirem inconsistências na 

movimentação financeira dos valores recebidos e gastos a títulos de Royalties 

Federal e Estadual (fontes 604 e 605) no exercício 2018, pois a apuração foi 

realizada tendo como base saldos anteriores por fonte de uma época em que ainda 

não existiam efetivo controles sobres elas, conforme afirmado em sede de 

justificativa inicial. Alegou que em 2018 foram realizadas movimentações contábeis 

ajustando as disponibilidades financeiras incorretas demonstrados ao final do 

exercício de 2017 e considerado na análise como saldos iniciais de 2018, tendo 

como referência o Balanço Patrimonial-BALPAT. Além disso, acrescentou a 

existência de jurisprudência desta Corte de Contas afastando ou considerando a 

irregularidade, sem o condão de macular as contas. 

Após análise das justificativas a MT 01945/2021-8 concluiu persistir a inconsistência 

na movimentação financeira dos valores recebidos a título de compensação, 

financeira pela exploração de petróleo e gás natural, nas fontes 604 e 605. Na fonte 

604 a área técnica apurou o superávit financeiro de R$ 3.411.897,97, enquanto o 

superávit financeiro do Balanço Patrimonial monta na importância de R$ 

1.154.675,97 e o saldo em conta bancária soma R$ 1.661.180,62. Na fonte 605 a 

área técnica apurou o superávit financeiro de R$ 1.758.024,64, enquanto o Balanço 

Patrimonial apresenta o saldo de R$ 2.117.582,09 e o saldo em conta bancária 

somando também R$ 2.117.582,09. Assim, opinou em manter a decisão emitida no 

Parecer Prévio TC 16/2021-5-1ª Câmara. 

Entretanto, em relação à referida matéria, nos votos relatados por mim, tenho 

registrado julgados desta Corte de Contas, onde diversos municípios têm 

apresentado inconsistências nos registros contábeis, quando da utilização da 

fonte de recursos mais apropriada, fato constatado principalmente nas 

prestações de contas anuais do exercício de 2017, com adequação dos 

sistemas de informática a partir do exercício de 2018. 

Cabe destacar ainda, que apesar da inconsistência encontrada, decorrente de 

necessidade de ajustes em seus controles quanto às fontes de recursos utilizadas, o 

item 4.3.2 do RT 00702/2019-1 (Processo TC-08684/2019-6) registrou que em 

análise ao balancete da despesa executada, não houve evidências de 

descumprimento do art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei 10.720/2017. 
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Registro também, em relação à inconsistência em exame, que a própria área 

técnica já se manifestou pela possibilidade de ressalva em situação similar, 

conforme se observa no processo TC-03278/2018-2. Naqueles autos, 

acompanhei o entendimento do corpo técnico (item 2.2 da ITC 00785/2019-3) e 

ministerial pela emissão de Parecer Prévio dirigido ao Poder Legislativo Municipal 

recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVA da prestação de contas anual, 

sendo a apreciação do colegiado no mesmo sentido. 

Constato ainda, em análise à Prestação de Contas Anual do exercício de 2019 

(Processo TC-02951/2020) que, entendo tratar-se da mesma inconsistência em 

exame, embora o item 4.2.7.1 do RT 00091/2021-1 tenha apontado discrepância nos 

saldos dos recursos recebidos a título de compensação financeira pela exploração 

de petróleo e gás natural, em sede de análise conclusiva, o item 2.2 da ITC 

03024/2021-5 sugeriu o afastamento da irregularidade, considerando-se que, apesar 

de ter permanecido divergências nas  fontes  530  e  540, essas divergências são de 

pequena  monta que  podem  ser consideradas irrelevantes diante da movimentação  

ocorrida no exercício, não tendo sido detectadas evidências de pagamento em 

despesas  vedadas  pelo art. 8º da Lei Federal  7.990/89  e  art.  2º da Lei Estadual 

10.720/2017. O colegiado decidiu pela emissão do Parecer Prévio 00072/2021-9, 

recomendando ao Poder Legislativo de Jaguaré a aprovação com ressalva das 

referidas contas. 

Por todo o exposto, divirjo parcialmente do entendimento técnico e ministerial, 

mantendo a irregularidade, todavia passível de ressalva, sem o condão de 

macular as contas, dando, portanto, provimento parcial ao recurso no presente 

item. 

Entretanto, cabe DETERMINAR ao município de Jaguaré, na pessoa de seu 

representante legal, que aprimore os mecanismos de controle interno a fim de evitar 

inconsistências na utilização de recursos de compensação financeira pela 

exploração de petróleo e gás natural. 
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2.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE (Itens 2.2 da MT 01945/2021-8, 2.8 

do PARECER PRÉVIO 16/2021 e 7.4.1 do RT  702/2019). 

Nesta fase processual, manifestou-se o corpo técnico quanto à irregularidade 

recorrida em referência, nos seguintes termos exarado na MT 01945/2021-8: 

[...] 

ANÁLISE TÉCNICA: A presente irregularidade refere-se à inscrição de 

restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente 

nas fontes e valores abaixo demonstrados: 

 

O recorrente alegou que houve interpretação equivocada expressa no RT 

702/2019, em relação ao art. 55, III, b, 3 da LRF ao afirmar que a inscrição 

de restos a pagar não processados deve se limitar ao saldo da 

disponibilidade de caixa, e ainda, que o entendimento é divergente de 

entendimento pacificado pela Corte no Processo TC-03977/2018-7, que 

cuidou das contas de Prefeito do município de São Mateus referente ao 

exercício de 2017, Parecer Prévio TC-00109/2019-4 – 2ª Câmara – onde, 

no entanto, relativamente à irregularidade ora discutida, o relator avaliou as 

especificidades do caso concreto, para divergir da área técnica e manter a 

irregularidade no campo da ressalva; e o Processo TC-8702/2019-1, 

Prestação de Contas Anual de Prefeito de 2018 da Prefeitura Municipal de 

Rio Bananal, Parecer Prévio TC-42/2020-1 – 1ª Câmara, no entanto, em 

consulta observa-se que a irregularidade aqui discutida não foi apontada 

nele. 

Quanto à interpretação aplicada, consta do Manual de Demonstrativos 

Fiscais esclarecimentos acerca da limitação disposta no art. 55, inciso III, 

alínea “b”, da LRF:  
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04.05.00 ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO DA 
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A 
PAGAR

1
  

04.05.01 INTRODUÇÃO  

O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos 
Restos Pagar é parte integrante do Relatório de Gestão 
Fiscal e visa a dar transparência ao equilíbrio entre a 
geração de obrigações de despesa e a disponibilidade 
de caixa. 

(...) 

Como regra geral, as despesas devem ser executadas e 
pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente, 
podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no 
exercício seguinte com a suficiente disponibilidade de 
caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da 
geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à 
execução financeira da despesa em todos os exercícios 
e não somente no último ano de mandato.  

(...) 

Conforme o MCASP, a natureza da receita orçamentária 
busca identificar a origem dos recursos segundo seu fato 
gerador. Existe, ainda, a necessidade de identificar a 
destinação dos recursos arrecadados. Para tanto, foi 
instituído o mecanismo denominado Destinação de 
Recursos ou Fonte de Recursos. Destinação de 
Recursos é o processo pelo qual os recursos públicos 
são correlacionados a uma aplicação, podendo ser 
classificada em: Destinação Vinculada (processo de 
vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em 
atendimento às finalidades específicas estabelecidas 
pela norma); Destinação Ordinária (processo de 
alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, 
para atender a quaisquer finalidades).  

(...) 

A disponibilidade de caixa deve constar de registro 
próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, 
fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e 
escriturados de forma individualizada. (...) A partir das 
vinculações estabelecidas por lei, a contabilidade deve 
ser capaz de refletir essas vinculações. Na inscrição 
deve-se observar que os recursos legalmente vinculados 
à finalidade específica serão utilizados exclusivamente 
para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso. 
Desse modo, o demonstrativo é estabelecido pelo 
confronto da disponibilidade de caixa bruta com as 

                                                 
1
 Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios / 

Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. – 7ª ed. – Brasília: Secretaria do Tesouro 
Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade 
Aplicadas à Federação, 2016, p. 605-613. 
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obrigações financeiras, segregado por vinculação de 
recursos. O resultado obtido desse confronto irá permitir 
a inscrição dos Restos a Pagar Não Processados. 

(...) 

04.05.01.02 Objetivo do Demonstrativo
2
  

O Demonstrativo visa a dar transparência ao montante 
disponível para fins da inscrição em Restos a Pagar de 
despesas não liquidadas e possibilita 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. O limite de inscrição dos restos a pagar não 
processados, no último ano de mandato da gestão 
administrativo-financeira, é a disponibilidade de caixa 
líquida por vinculação de recursos. A disponibilidade de 
caixa líquida para cada um dos recursos vinculados 
permite que se avalie a inscrição em RP não 
processados também de forma individualizada. (grifei) 

Na verificação da possibilidade de inscrição em restos a 
pagar não processados, da disponibilidade de caixa 
bruta devem ser deduzidas as despesas inscritas em 
restos a pagar processados, as despesas inscritas em 
restos a pagar não processados em exercícios anteriores 
e as demais obrigações de despesa que não tenham 
passado pela execução orçamentária. Caso não haja 
suficiente disponibilidade de caixa para quitar todas 
essas obrigações, o limite de inscrição em restos a pagar 
já não estará sendo observado. Além da demonstração 
do cálculo da disponibilidade de caixa para cada uma 
das vinculações existentes, deverá ser apresentada 
também a disponibilidade de caixa para os recursos não 
vinculados. Assim, esse demonstrativo apresenta o 
cálculo da disponibilidade de caixa e demonstra se o 
ente possui liquidez para arca parte q vc acrescentou ar 
com seus compromissos financeiros. 

Ressalta-se que o limite de inscrição em restos a pagar 
citado no art. 25, §1º, inciso IV, alíena“c” da LRF, está 
relacionado ao disposto no art. 1º, §1º da mesma lei, que 
estabelece como pressuposto da responsabilidade na 
gestão fiscal a ação planejada, a transparência, o 
cumprimento das metas e a obediência aos limites, e 
também ao disposto no art. 9º, também da LRF, que 
estabelece a necessidade de limitação de empenho e 
movimentação financeira caso seja verificado ao final de 
cada bimestre que a realização da receita poderá não 
comportar o cumprimento das metas fiscais. Dessa 
forma, a verificação da existência de disponibilidade de 
caixa para a inscrição em restos a pagar deve acontecer 
em todos os exercícios. 

                                                 
2
 Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios / 

Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. – 11ª ed. – Brasília: Secretaria do Tesouro 
Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade 
Aplicadas à Federação, 2020, p. 606-607. 
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Observa-se então, como regra geral, que as despesas 
devem ser executadas e pagas no exercício financeiro e, 
extraordinariamente, podem ser deixadas obrigações a 
serem cumpridas no exercício seguinte, por meio da 
inscrição em restos a pagar, com a suficiente 
disponibilidade de caixa. Assim, o controle da 
disponibilidade de caixa e da geração de obrigações 
deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da 
despesa em todos os exercícios. 

Esse demonstrativo possibilita também a verificação do 
cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no último 
ano de mandato da gestão administrativo-financeira de 
cada órgão referido no art. 20 da mesma lei haja 
suficiente disponibilidade de caixa para cobrir as 
obrigações de despesa contraídas. Essa verificação se 
dá pelo confronto das obrigações contraídas com a 
disponibilidade de caixa existente. 

Apesar de a restrição estabelecida no art. 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 públicas495, o que impõe que 
ajustes devam ser observados no decorrer de todo o 
mandato, deforma que as receitas não sejam 
superestimadas, nem haja acúmulo excessivo de 
passivos financeiros. 

Ou seja, um dos objetivos do demonstrativo é apurar o montante 

disponível para inscrição de restos a pagar não processados. Nesse 

sentido, na verificação da possibilidade de inscrição em restos a pagar não 

processados, da disponibilidade de caixa bruta devem ser deduzidas as 

despesas inscritas em restos a pagar processados, as despesas inscritas 

em restos a pagar não processados em exercícios anteriores e as demais 

obrigações de despesa que não tenham passado pela execução 

orçamentária. Caso não haja suficiente disponibilidade de caixa para quitar 

todas essas obrigações, o limite de inscrição em restos a pagar já não 

estará sendo observado. 

Ressalta o MDF ainda que a verificação da existência de disponibilidade 

de caixa para a inscrição em restos a pagar deve acontecer em todos os 

exercícios. 

Diante de todo o exposto, opina-se por, no caso concreto, manter a 

decisão emitida no Parecer Prévio TC 16/2021-5 - 1ª Câmara. 
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Na sustentação oral apresentada, o recorrente reafirmou as alegações apresentadas 

na petição inicial do recurso de reconsideração, bem como as jurisprudências desta 

Corte afastando ou considerando sem o condão de macular contas tal 

inconsistência. 

Pois bem,  

Verifico que o corpo técnico constatou a inscrição de restos a pagar não 

processados nas contas Saúde – Recursos Próprios (R$ 468.058,30), Educação – 

Recursos Próprios - MDE (R$ 594.858,04), Educação FUNDEB 40% (R$ 21.907,18) 

e Recursos Não Vinculados (R$ 889.243,73), resultando em disponibilidade de caixa 

líquida negativa, respectivamente nos valores de R$ 764.205,38, R$ 677.267,96, R$ 

125.956,38 e R$ 964.008,94, respectivamente, nas referidas fontes de recursos. 

Em análise aos argumentos trazidos pelo responsável nesta fase recursal, o corpo 

técnico opinou por manter a decisão emitida no Parecer Prévio TC 16/2021-5 - 1ª 

Câmara ressaltando que nos processos alegados pela defesa em que houve 

entendimento diferente em relação a estes autos, o relator avaliou as 

especificidades do caso concreto. Acrescentou que de acordo com o Manual de 

Demonstrativos Fiscais – MDF a inscrição em restos a pagar deve acontecer em 

todos os exercícios. 

Contudo, apesar da manifestação do corpo técnico de que nos processos alegados 

pela defesa o relator avaliou as especificidades do caso concreto (Processo TC-

3977/2018) ou a irregularidade discutida (Processo TC-8702/2019) não é a mesma 

constante neste tópico, entendo que procedem as justificativas apresentadas pelo 

recorrente no tocante aos julgados desta Corte de Contas. 

Conforme se pode observar, no Parecer Prévio 00082/2020-4 (Processo TC-

13782/2019-1) a irregularidade foi mantida no campo da ressalva, considerando-se 

os termos destacados pelo relator naqueles autos que “o artigo 55, III, b, 3, da Lei 

Complementar Federal 101/2000, uma vez que o referido artigo não se presta a 

estabelecer o limite para inscrição de restos a pagar,  tão  somente  trata  da  

transparência  que  deve  externar  o Relatório  de Gestão Fiscal e define as 

informações que devem conter o referido relatório”. De igual forma, no Parecer 

Prévio 00024/2021-1 (Processo TC-03717/2018-1) foi destacado que “o objetivo do 
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art. 55 é dar transparência ao montante das disponibilidades de caixa e dos Restos 

a Pagar de despesas não liquidados inscritos, sendo uma importante ferramenta de 

gestão a cada final de exercício, e assim evidenciar o cumprimento do art. 42 da 

LRF ao final do mandato do gestor”, não cabendo ter o mesmo rigor da análise das 

contas em fim de mandato. 

Ademais, entendo que para verificar o impacto da inconsistência em questão nas 

referidas contas seria necessário também avaliar os demais indicadores fiscais do 

município. 

Nesse sentido, em relação a tais indicadores, a única inconsistência apontada na 

prestação de contas do exercício em referência (Processo TC-08684/2019-6), foi em 

relação a existência de déficit financeiro por fonte de recursos (item 6.4 do RT 

00702/2019-1). Contudo, em sede de análise conclusiva o item 2.7 da ITC 

01306/2020-3 acolheu as justificativas apresentadas pela defesa, afastando a 

irregularidade, considerando-se a existência de recursos disponíveis para cobertura 

nas fontes 604, 605 e de recursos ordinários. Entendimento que foi acompanhado 

pelo relator e colegiado por meio do Parecer Prévio 00016/2021-5. 

Constato ainda que na prestação de contas anual do exercício de 2019 (Processo 

TC-02951/2020-2), o colegiado decidiu pela emissão de Parecer Prévio 

recomendando ao Poder Legislativo municipal a aprovação com ressalva das 

contas. Naqueles autos, o Relatório Técnico RT 00091/2021-1 registrou a existência 

de déficit financeiro por fonte de recursos. Porém, em sede de análise conclusiva o 

item 2.4 da ITC 03024/2021-5 acolheu a defesa apresentada, considerando-se a 

existência de recursos suficientes nas contas 540 – Royalties de Petróleo e 

Recursos Ordinários para cobertura das contas deficitárias. Verificou ainda a 

inscrição de restos a pagar sem recursos suficientes na fonte 120 (R$ 124.517,59). 

Contudo, a disponibilidade líquida da fonte 001 (recursos ordinários) alcançou o 

montante de R$ 592.423,25, sendo suficiente para arcar com o déficit da fonte 

apontada. 

Diante do exposto, divirjo parcialmente do posicionamento técnico e ministerial 

neste item, mantendo a irregularidade, porém, sendo passível de ressalva, sem 
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o condão de macular as contas, dando provimento parcial, portanto, ao 

recurso no presente item. 

 

 

3. DOS DISPOSITIVOS: 

Ante o exposto, divirjo parcialmente do posicionamento técnico e ministerial e 

VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto 

à apreciação. 

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 

     Conselheiro Relator 

 

1. PARECER PRÉVIO TC-057/2022: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do 

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

as razões expostas, em: 

1.1. CONHECER o Recurso de Reconsideração pois presentes os pressupostos de 

admissibilidade; 

1.2. MANTER, porém, passível de ressalva, SEM O CONDÃO DE MACULAR AS 

CONTAS, os seguintes indicativos de irregularidades: 

- Inconsistência na movimentação financeira dos valores recebidos a título 

de compensação, financeira pela exploração de petróleo e gás natural 

(itens 2.1 da MT 01945/2021-8, 2.3 do Parecer Prévio 16/2021 e 4.3.2.1 

do RT  702/2019);  

- Inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade 

financeira suficiente (Itens 2.2 da MT 01945/2021-8, 2.8 do Parecer Prévio 

16/2021 e 7.4.1 do RT  702/2019); 

1.3. DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Reconsideração, interposto pelo 

Senhor Rogério Feitani, em face do Parecer Prévio TC 00016/2021-5, constante 
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dos autos do Processo TC nº 08684/2019-6, em apenso, reformando o v. Parecer 

Prévio, recomendando-se ao Legislativo Municipal de Jaguaré, a APROVAÇÃO 

COM RESSALVA das contas do Município, relativas ao exercício de 2018, sob a 

responsabilidade do referido gestor, na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei 

Complementar Estadual 621/2012, mantendo-se as demais proposições; 

1.4. DETERMINAR ao atual Chefe do Poder Executivo que:  

1.4.1. Aprimore os mecanismos de controle interno a fim de evitar inconsistências na 

utilização de recursos de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás 

natural (itens 2.1 da MT 01945/2021-8, 2.3 do PARECER PRÉVIO 16/2021 e 4.3.2.1 

do RT  702/2019); 

1.5. DAR CIÊNCIA aos interessados; 

1.6. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado. 

2.. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti da 

Cunha. Vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que divergiu, 

acompanhando os pareceres técnico e ministerial. 

3. Data da Sessão: 14/07/2022 – 34ª Sessão Ordinária do Plenário. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (presidente), Luiz Carlos 

Ciciliotti da Cunha (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib 

Ferreira Pinto, Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.  

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em substituição). 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Presidente  

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA  

Relator 
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO  

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição 

Fui presente: 

PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANÁSTÁCIO DA SILVA  

Procurador-geral 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Secretária Geral das Sessões em 

substituição 
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