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R E S O L U Ç Ã O        RC       Nº  001/2005 
 
 

   
  TRATAM os presentes autos, de nº 02078/05, de consulta formulada pelo 
Senhor IRIS REZENDE MACHADO, Prefeito Municipal de Goiânia, visando clarear 
pontos conflitantes acerca de débitos empenhados, liquidados e não pagos no 
exercício de 2004, vez que a não entrega do balancete de dezembro e do balanço 
geral de 2004 impede o reconhecimento formal e a apuração conclusiva das 
disponibilidades financeiras. Indaga ainda, o Senhor Prefeito como proceder ao 
pagamento referente a folha de pessoal empenhada, processada e não paga do mês 
de dezembro do exercício anterior, e, caso deva o pagamento ser efetuado 
imediatamente, qual será a responsabilidade do atual gestor pelo déficit orçamentário 
gerado pelo pagamento de despesa cuja autoria é de seu antecessor. 
 
 
  Referida consulta não se fez acompanhar do Parecer jurídico do 
Município, conforme exigência da Resolução Normativa RN nº 007/01 deste Tribunal, 
entretanto, dada a importância da resposta o Relator determinou a tramitação dos 
autos e emissão de parecer pelos órgãos técnicos desta Corte de Contas. 
 
  Analisados os autos pela Primeira Auditoria, esta após análise das 
questões suscitadas, em seu Parecer nº 001/04, teceu as seguintes considerações: 
 
  1)- as questões ora apresentadas são novas, face à implementação 
da Lei Complementar nº 101/00 a partir das gestões municipais que se 
encerraram em 31.12.2004; 
 
  2)- a LRF estabeleceu em seu artigo 50, II a necessidade do empenho 
das despesas segundo o regime de competência e a apuração do fluxo financeiro 
pelo regime de caixa; 
 
  3)- as despesas deixadas de um exercício para outro, apesar de não 
mais serem normais face à exigência do equilíbrio financeiro previsto no art. 9º 
da LRF, à exceção daquelas vinculadas (a serem pagas com recursos 
decorrentes de convênios com o Governo Federal ou Estadual), ressalvadas no 
Inciso I do art. 50 da mesma lei, constituem-se em Restos a Pagar, e, assim 
deverão ser tratados; 
 
  4)- não existe na legislação pertinente às despesas públicas 
nenhuma diferenciação, para efeito de exigência de prioridade no pagamento, 
quanto à natureza dos Restos a Pagar, e sim, apenas, de que sejam pagos 
“sempre que possível” em ordem cronológica (art. 37 da Lei nº 4.320/64), ou, 
obedecendo esta cronologia a partir das datas de suas exigibilidades, para cada 
fonte diferenciada de recursos, salvo quando presentes razões de interesse 
público (art. 5º da Lei nº 8.666/93); 
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  5)- com relação à folha de pagamento de dezembro, informada como 
deixada empenhada, liquidada e não paga, o entendimento da Primeira Auditoria 
é o de que esta, assim como as demais despesas deixadas, também se converteu 
em Restos a Pagar; 
 
  6)- ainda com relação à folha de pagamento, apesar de ter sido 
transformada em Restos a Pagar, desconstituindo a cronologia dos meses, esta 
se trata de despesa de natureza alimentar, sobre a qual tem entendido a doutrina 
e os membros dos Tribunais de Justiça, que o pagamento deve ser priorizado 
sobre os demais, observando-se, contudo, quanto aos Restos a Pagar de 
despesas vinculadas que deverão ser pagas com os recursos na medida em que 
forem transferidos; 
 
  7)- outra questão que merece menção seria a de que o orçamento 
aprovado para 2005 previu o pagamento das folhas de janeiro a dezembro de 
2005 e do 13º salário, portanto, ficando a folha de dezembro de 2004 deixada 
indevidamente pelo ex-Prefeito sem pagamento, para ser quitada com as 
previsões de pagamento de restos a pagar e de outras despesas de exercícios 
anteriores previstas naquele orçamento; 
 
  8)- a LRF ao estabelecer as formas de recondução das despesas de 
pessoal ou das dívidas aos seus limites (art. 21 e 31), não exigiu imediaticidade, e 
sim, concedeu prazos para tal (dois ou três quadrimestres), portanto, não há que 
se falar em quitação imediata de restos a pagar deixados ao arrepio da lei; 
  
  9)- a administração que assumiu em janeiro de 2005 deve se ater às 
regras estabelecidas de manutenção do equilíbrio financeiro e orçamentário, de 
cumprimento das Metas Fiscais, de implementar as medidas de contenção de 
empenho, quando a receita se mostrar insuficiente para cobrir os compromissos 
assumidos, de cumprimento dos limites de despesas de pessoal, da dívida, das 
operações de crédito. 
 

  Ao final concluiu a Primeira Auditoria, sob o aspecto técnico 
contábil, que as despesas deixadas pela Administração anterior, se tornaram em 
Restos a Pagar ou Despesas de Exercícios Anteriores, e assim deverão ser 
tratadas pelo atual administrador, ressalvando-se, contudo, que os Restos a 
Pagar relativo à folha de pagamento de dezembro de 2004 dos servidores, por 
sua natureza alimentar, deverá ser priorizada sobre quaisquer outros Restos a 
Pagar não vinculado. 

 
 
 
 
 Encaminhados os autos à Superintendência Jurídica deste Tribunal esta, 

via do Parecer JUR nº 0165/05, ofereceu os seguintes subsídios à decisão: 1)- que as 
despesas deixadas empenhadas, liquidadas e não pagas, segundo os artigos 29, I, 37, 
III, 50, V, 53, V e 59, II da LRF; artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 36 da Lei 
Federal nº 4.320/64,  devem ser inscritas em Restos a Pagar; 2)- que segundo a 
LRF, gasto obrigatório de caráter continuado é o que se submete a três quesitos: a)- 
tem natureza corrente, vale dizer, é voltado à operação e manutenção dos serviços 
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existentes; b)- decorre de ato normativo ou de lei específica, que não seja a de 
orçamento; c)- prolonga-se por, pelo menos, dois anos (art. 17, LRF); 3)- com relação 
aos restos a pagar o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, na 
Resolução nº 1.1106/01 – TC ao tratar sobre regras de transição, manifestou: 
“Outrossim, a liquidação das despesas inscritas em restos a pagar deve respeitar 
a ordem cronológica de pagamento dos fornecedores, ou seja, as dívidas mais 
antigas deverão ser pagas antes das dívidas novas. Por outro lado, os créditos 
de natureza alimentícia (por exemplo, salários de servidores e precatórios 
trabalhistas) têm preferência sobre créditos mais antigos que não tenham essa 
qualidade (créditos comuns); 4)- que a primazia do pagamento do servidor deverá 
ser interpretada de acordo com o art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, sob pena 
de prejudicá-lo, vez que tal dispositivo visa o atendimento aos fins sociais e às 
exigências do bem comum; 5)- que a Lei Orgânica do Município de Goiânia, em seu 
art. 50, §§ 1º e 3º, em que pese a sua feitura em 1990, determina a obrigatoriedade de 
pagamento de folha de pagamento de pessoal ativo e inativo da administração direta, 
autárquica e fundacional, até o dia 05 do mês subseqüente ao vencimento; 6)- que a 
administração deve definir política de saneamento financeiro criando condições e 
estabelecendo metas de resultado primário para amortizar a dívida flutuante, 
observando o disposto no art. 8º da LRF e artigos 47 e 48 da Lei nº 4.320/64. 
 
 
 
  Ouvida a douta Procuradoria Geral de Contas esta, via do Parecer nº 
472/2005, manifestou-se no sentido de que: a)- as obrigações empenhadas e 
processadas, mas não pagas oportunamente no exercício de 2004, acarretam, após 
criteriosa aferição quanto à sua legitimidade, o dever de adimplemento no decurso de 
2005; b)- a despesa resultante da folha de pessoal concernente a dezembro passado, 
uma vez dotada de caráter alimentar, deve ser satisfeita no exercício de 2005, 
assumindo posição de prioridade em face de investimentos orçamentários futuros (art. 
45 da LRF)  e ficando sujeita à incidência de correção monetária, consoante 
remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; c)- eventual desequilíbrio 
orçamentário decorrente do pagamento da folha de pessoal referida na alínea 
precedente há de se ser obviado mediante a tempestiva adoção das medidas de 
austeridade preconizadas no art. 9º da LRF. Tais entendimentos foram precedidos dos 
seguintes fundamentos: 1)- que à Administração Pública cumpre encargo de levantar o 
quantum objeto de inscrição em Restos a Pagar e promover criteriosa aferição com 
vistas a definir a legitimidade, efetuando o pagamento aos credores obedecendo à 
ordem cronológica; 2)- a situação dos servidores é deveras peculiar, vez que 
inexistindo o rompimento do vínculo laboral mantido com o Poder Público, vige a 
presunção de que o labor continuou sendo regularmente prestado, sem solução de 
continuidade, quer ao longo de 2004, quer no decurso de 2005, emergindo 
incontrastável o direito do funcionalismo local à percepção dos vencimentos; 3)- a 
natureza alimentar ínsita à remuneração do servidor público leva a reconhecer que, 
acima de qualquer alegação de ofensa a normas de finanças públicas, deve figurar 
como prioridade o prestígio ao postulado na dignidade da pessoa humana (erigido em 
fundamento da República Federativa do Brasil nos termos do art. 1º, III de nossa Lei 
Fundamental); 4)- que a inquietude manifestada pelo Consulente ante eventual déficit 
orçamentário no exercício de 2005, acarretado pela efetivação  do pagamento relativo 
à folha de pessoal de dezembro passado, tem solução fundamentalmente nos arts. 8º e 
9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, mediante rigoroso acompanhamento da 
“programação financeira” e do “cronograma de execução mensal de desembolso” 
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repelindo qualquer desequilíbrio orçamentário latente, recorrendo inclusive, se 
necessário, às severas medidas de “limitação de empenho e movimentação financeira”. 
 
  Analisados pela Relatoria os pareceres emitidos, observa-se que são 
convergentes em todos os aspectos, quais sejam: a)- que as folhas de pagamento do 
exercício de 2004, deixadas empenhadas, liquidadas e não pagas, ou até mesmo as 
não empenhadas, são devidas e carecedoras de pagamento pela atual administração, 
tendo, por sua natureza alimentar e social, tem preferência na ordem cronológica de 
pagamento dos Restos a Pagar; b)- que a legislação não indicou prazo específico para 
a quitação de tais Restos a Pagar ou Despesas de Exercícios Anteriores, entretanto, 
quando determinou a recondução de despesas de pessoal aos limites máximos, a LRF 
em seu art. 23, determinou que tal medida se efetivasse nos dois quadrimestres 
seguintes; c)- que a questão ora enfocada não se refere a recondução de despesas 
aos limites, e sim, a pagamentos de pessoal não efetuados, porém, o mesmo critério 
de recondução poderia ser adotado; d)- que o possível desequilíbrio orçamentário que 
o pagamento da citada folha viesse a acarretar poderia ser solucionado com a adoção 
das medidas de contenção estabelecidas nos arts. 8º e 9º da LRF. 
 
  Assim sendo, entendendo que o pagamento dos servidores do Município 
não pode sofrer solução de continuidade, face à sua natureza alimentar e seu caráter 
social; 
 
  R E S O L V E, 
 
  O Egrégio TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros 
integrantes de seu Colegiado, acolhendo as manifestações contidas nos Pareceres da 
Primeira Auditoria (001/05), Superintendência Jurídica (165/05) e Procuradoria Geral 
de Contas junto a este Tribunal (472/05), manifestar ao Consulente os seguintes 
entendimentos: 
 
  1)- as despesas deixadas indevidamente pela gestão anterior, 
empenhadas, liquidadas e não pagas, se transformaram em restos a pagar, 
porém,  constituindo-se em despesas do Município, e, como tal, deverão ser 
equacionados e pagos de acordo com a legislação; 
 
  2)- as despesas com folha de pagamento de pessoal, empenhadas, 
liquidadas e não pagas, também se transformaram em restos a pagar, entretanto, 
face à sua natureza social e alimentar, devem merecer tratamento diferenciado, 
cabendo  à atual Administração adotar medidas imediatas visando a sua 
quitação, adotando este Tribunal, por similitude, o prazo de dois quadrimestres 
para a recondução das folhas à cronologia mensal; 
 
  3)- para as despesas deixadas indevidamente pela gestão anterior, 
não empenhadas, as providências a serem tomadas são semelhantes, restando, 
ser adotado, previamente, pela Administração, medidas de reconhecimento da 
dívida, apuração de sua liquidação e o empenho em “Despesas de Exercícios 
Anteriores”; 
 
  4)- o possível déficit orçamentário ou financeiro gerado pelo 
pagamento de despesas de exercício anterior, poderá ser evitado mediante 
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rigoroso acompanhamento da “programação financeira” e do “cronograma de 
execução mensal de desembolso” repelindo qualquer desequilíbrio orçamentário 
latente, recorrendo inclusive, se necessário, às severas medidas de “limitação de 
empenho e movimentação financeira”, conforme previsto art. 9º da LRF. 
 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 
 

  TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 
em Goiânia, aos 23 FEV 2005 

 
       ,Presidente 
    

  ,Relator 
 
Conselheiros :    _____________________  
 
   _____________________ 
 
   _____________________ 
 
   _____________________ 
 
   _____________________ 
 
 
Fui presente:      ,Procurador Geral de Contas  
rc2078 


