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PARECEWCONSULTA TC452/2001.3

PROCESSO - TC-1515/'2001.

INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

ASSUNTO - CONSULTA.

ESTABELECIMENTO DE LINHA DE CRÉDITO, CUJO
PRjqZO DE FINANCIAMENTO EXCEDA OS LIMITES DA

ATUAL GESTÃO - POSSIBILIDADE CONDICIONADA AS

EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO $ 1' DO ARTIGO 32 DA

LEI COMPLEMENTAR l O1 /2000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo TC-1515/2eOI , em

que o Prefeito Municipal de Alfredo Chaves, Sr. Ruzerte de jaula Gaigher,

formula consulta a este Tribunal, nos seguintes termos:

"Vimos através do presente solicitar informações, junto ao

competente órgão, sobre a passível legalidade no prazo
de financiamento de 96 (noventa e seis) meses a ser
executado com o ANDES (Banco Nacional de

Desenvolvimento Social), o qual objetivo adquirir recursos
em financiamento do PMAT (Programa de Modernização

das Administrações Tributárias), sendo que ainda existem
muitas dúvidas a respeito da LRF {Lei de
Responsabilidade Fiscal). Pergunta-se: É possível
estabelecer essa linha de crédito, uma vez que a mesma

extrapola os limites da anual gestão?"
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RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito

Santo, em sessão realizada no dia trinta de agosto de dois mil e um, por

unanimidade, acolhendo o voto da Relator, Conselheiro Dailson Laranja,

preliminarmente, conhecer da consulta, para. no mérito, respondê-la nos termos

da Instrução Técnica Ro 097/2001 da 8' Controladoria Técnica, firmada pelo
Contratador de Recursos Públicos, Sr. Airton Faria de cousa, abaixo transcrita:

"0 consulente nos questiona acerca da possibilidade de
estabelecimento de linha de crédito, cuja prazo de
financiamento exceda sua gestão. O artigo 32 da Lei
Complementar 'fO1/2001 {LRF) preconiza: 'Art. 32. O
Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e

condições relativos à realização de

cada ente da Federação, inclusive das empresas par eles
controladas, direta ou indiretamente. $ 1' O ente interessado

formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus

órgãos técnicos e jurídicos. demonstrando a relação custo-

benefício, o interesse económico e social da operação e o

atendimento das seguintes corldições: 1- existência de prévia

e expressa autohzação para a contratação, no texto da lei

orçamentária, em créditos adicionais ou lei especifica; ll -

Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos

provenientes da operação, excito no caso de operações por

antecipação de receita; 111 - observância dos limites e
condições fixados pelo Senado Federal; IV - autorização

especifica do Senado Federal, quando se tratar de operação
de crédito exterrlo; V - atendimento do disposto no incisa 111 do

art. 167 da Constituiçãol Vi - obsetvâncla das demais

restrições estabelecidas nesta Lei Complementar.' (gritámos)
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A LRF veio estabelecer uma nova postura no controle do

endividamento dos entes da Federação. Antes este
controle era feito por meio do BACON amparado nas
resoluções n's 6$/95 e 79/98, sendo que agora. fruto deste

novel, passa a ser executado pelo Poder Executiva

federal, na figura do Ministério da Fazenda. Além do

controle dos limites e condições para operações de
crédito, o Ministério deverá ainda coordenar as políticas
monetária e fiscal, diante do fím da competência do
BACON de emitir títulos de sua própria carteira. O
comando insculpido no artigo acima transcrito atinge tão-

somente pelos Estados e municípios, uma vez que os
pleitos de crédito destes entes devem contar com a
autorização do Ministério da Fazenda. A União, por sua
vez deve submeter sua propostas diretamente ao Senado
Federal. O Ministério da Fazenda passa a verificar as

operações de crédito, mantendo registro eletrõnico
centralizado e atualízado dessas dívidas, garantindo o

acesso pública às ínfarmações, aquando sempre do ponto

de vista eminentemente técnico, a teor do S 4' do artigo 32

da LRF, vereis; $ 4a Sem prejuízo das atribuições próprias do

Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o MinistéHo da

Fazenda efetuará o registro eletrõnico centralizado e
atualizado das dividas públicas interna e externa, garantido o

acesso público às informações, que incluirão: 1- encargos e

condições de contrataçãol ll - saldos atuafizados e limites

relativos às dívidas consolidada e mobiliário, operações de

crédito e concessão de garantias. A rígida regulamentação

visa fazer com que as operações de crédito apenas se
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efetivem se, de fato, contribuírem para toda a coletividade,

dependendo, para tanta, de estudos prévios que

justifiquem a operação. A análise do mérito não pode
prescindir das necessidades locais, que agora passam a
ser consideradas e a ter justificativa exigida já na
instrução do pleito. Em verdade o processo de elaboração
orçamentáría já deveria comparar avaliações do tipo

custo-benefício dos programas existentes ou

implementados. Garfos Maurícío Cabras Figueiredo e
outros sustentam que a corneta avaliação dos custos e

benefícios de um prometo pressupõe: 'enumeração de

todos os custos e benefícios; .avaliação de todas os

custos e benefícios, em termos monetários; .desconto

dos benefícios líquidos futuros; .comparação dos valores

presentes, assim encontrados, para diferentes propostas
de ação. (iN COMENTÁRIOS À LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL, RECITE: NOSSA LIVRARIA: 2001: P. 213) Do exposto,

concluímos que as operações de crédito são
condicionadas, aos entes da federação, ao cumprimento

dos incisos da parágrafo I' do artigo 32 da LRF. Por
oportuno, ressalta-se que a LRF estabelece a verificação
do limite de endividamento ao final de cada quadrímes#e.

Caso este limite seja ultrapassado, tornam-se imperativas
as medidas de recondução ao !imite, no máximo até o

{émlino de três quadrímestres subsequentes. No entanto

enquanto perdurar o excesso, as operações de crédito
ficam suspensas. É a que reza o art. 31 desta lei, verbas:

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação

ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre,
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deverá ser a ele reconduzida até o término dos três
subseqCientes, reduzindo o excedente em pelo menos 25'3á

(vinte e cinco por cento) no primeiro. $ 'tg Enquanto perdurar

o excesso, o ente que nele houver incoMdo: 1- estará
ou externa,

inclusive por antecipação de receita, ressalvado o

refinanciamento do principal atualizado da divida mobiliário;

(grifamos) Do exposto, concluímos que a contratação

pretendida, só pode ser realizada se cumpridas as
exigências estabelecidas no parágrafo I' do artigo 32 da
LC IO1/2000, acima mencionadas."

Presentes à sessão plenária da apreciação os $rs. Conselheiros Mana José

Vellozo Lulas, Presidente, Dailsan Laranja, Relator, Mário Alves Morelra,

Enivaldo Euzébio dos Anjos, Marcos Mirando Madureira e Mana Thereza Feu
Rosa Pazolini. Presente, ainda, o Dr. Wolmar Bermudes, Procurador-Chefe do

Ministério Público junto a este Tribunal.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2001

U

CONSELHEIRA

Presidente

1IA JOSE VELLOZO LUCAS

CONSELHEIRO DAILSOF-1,4;FRANJA

Relator
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CONSELHEIRO .DIáRiO ALV'ÊS MORE}RA

(ausência Justificada na sessão de leitu
CONSELHEIRO ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS

.'''\ \ \ ~

«à«:h. b

coNsaLHerÉu

U l «.X..,,CÚI...
DR. WOLMAR BERMUDES

hefeProcurador-Cocuraaor

Lida na sessão do dia: 0q.09.2001

DOS REIS
Sega;etário Geral das Sessões
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