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0001 8/ 12 
ACORDAO AC-CON N° 

	 - TCM/GO 

EMENTA. CONSULTA. CONHECIMENTO. SUBSTITUIcA0 
DE DOCUMENTO CONSTANTE DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO RELATIVO A CONTAS GESTAO 
(BALANCETES FISICOS). IMPOSSIBILIDADE. 

1. Preenchidos os requisitos de admissibilidade da consulta. 
Conhecimento e processamento. 

2. Alem da remessa de informacbes eletrOnicas, exige-se do 
jurisdicionado a formalizacao de procedimento de contas de gestao, 
mes a mes, evidenciando a sucessao de fatos e atos com 
repercussao financeira e orcamentaria ocorridos no periodo, cujos 
autos devem ser arquivados na reparticao local competente e 
mantido a disposicao do Tribunal para controle externo (art. 2°, §3°, 
da RN n° 007/08). 

3. E vedada a substituicao de documentos constantes de 
procedimentos formalizados de contas de gestao (balancetes fisicos), 
em virtude de modificagbes posteriores das informacbes eletrOnicas 
encaminhadas ao Tribunal. tendo em vista os principios da 
publicidade e do formalismo moderado. 

4. Consulta conhecida e respondida. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, os Conselheiros 
do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, reunid•s 
em Tribunal Pleno, por unanimidade, nos termos da Proposta de Decisao 
375/2012-CSSL do relator, Conselheiro Substituto SOUSA LEMOS, e em 
conformidade com a Ata de Julgamento, ACORDAM em: 

a) conhecer da presente consulta, uma vez preenchidos os 
requisitos de admissibilidade (art. 31 e 32 da Lei Estadual n° 15.958/07); 

b) responder ao consulente que: 

i) o registro dos atos e fags. dei  .,,repercussao financeir 
orcamentaria em autos mantidos sob a guarda do contr le intern°, nos t 	 o 

art. 2°, §3° da RN n° 07/08, c 	 a procedimento ad in trativo de carater fo 
0  
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e deve evidenciar a sucessao dos atos e fatos ocorridos nos meses de referencia; 

ii e vedada a substituicao de documentos const:antes de autos 
fisicos de procedimentos administrativos relativos as contas mensais de gestao  em 

virtude de posterior alteracao de informacbes eletronicas encaminhadas ao Tribunal, 
tendo em vista osprincipios da publicidade e do formalismo moderado. 

de Goias, em 

Sala das Sessbes do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado 

4 JUL 2012 

Cons.' Maria Tere a F. Garrido, Pr s dente- 

Cons. Subs Irany •e Carvalho JOnior 
Cons. Virmondes Cruvinel 

itef dc' 
Cons. Subst. Mauricio 01Weira Azevedo Cons. Fra 	 Jose Ramos  

• Cons. Subst. ousa Lemos, Relator 

Fui presente: 
Ministerilublico de Contas. 
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PROCESSO 
RELATOR 
NATUREZA 
JURISDICIONADO 
CONSULENTE 

: 25.687/11 
: CONS. SUBSTITUTO SOUSA LEMOS 
: CONSULTA 
: MUNICIPIO DE CAQU 
: ANDRE LUIZ GUIMARAES VIEIRA (PREFEITO) 

PROPOSTA DE DECISAO N° 375/2012-CSSL 

EMENTA. CONSULTA. CONHECIMENTO. SUBSTITUIcAO 
DE DOCUMENTO CONSTANTE DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO RELATIVO A CONTAS GESTAO 
(BALANCETES FISICOS). IMPOSSIBILIDADE. 

1. Preenchidos os requisitos de admissibilidade da consulta. 
Conhecimento e processamento. 

2. Alem da remessa de informagOes eletronicas, exige-se do 
jurisdicionado a formalizacao de procedimento de contas de gestao, 
mes a mes, evidenciando a sucessao de fatos e atos com 
repercussao financeira e orgamentaria ocorridos no periodo, cujos 
autos devem ser arquivados na reparticao local competente e 
mantido a disposicao do Tribunal para controle externo (art. 2°, §3°, 

da RN n° 007/08). 

3. E vedada a substituicao de documentos constantes de 
procedimentos formalizados de contas de gestao (balancetes fisicos), 
em virtude de modificagbes posteriores das informacbes eletrOnicas 
encaminhadas ao Tribunal, tendo em vista os principios da 
publicidade e do formalismo moderado. 

4. Consulta conhecida e respondida. 

I. RELATORIO  
Trata-se de consulta formulada pelo senhor Andre Luiz Guimaraes 

Vieira, na condicao de Prefeito do Municipio de Cap, mediante a qual o consulente 

indaga sobre a possibilidade de "substituicao de documentos em meio fisico de 
balancetes mensais do Municipio em decorrencia de alteragao posterior de meio 

magnetic° enviado ao SICOM". 
A consulta encontra-se instruida corn parecer juridic°, as fls. 02/03. 

A Secretaria de Licitacbes e Contratos SLC rnanifestou-se nos 
seguintes termos (Parecer n° 0002/2012, fls. 07/09): 

Examina-se nos autos de n.° 25687/11, a Consulta apresentada pelo Sr. 
Andre Luiz Guimar'aes Vieira, Prefeito do Municipio de Cacu, a respeito da 
possibilidade de substituir documentos em meio fisico de Balancetes 
Mensais, em razao de sua alteragao posterior encaminhada a este Tribunal 
por meio magnetico, atraves do Sistema de Controle cleContas Municipais - 
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TtIMIMAt tit Min6 S MVIMPKIS   

SICOM. 

Trata-se de Consulta levantada por parte legitima, devidamente instruida 
corn parecer juridic°, ern obediencia ao art. 31, inc. I e §1.°, da Lei n.° 
15.958/07 - LOTCM/GO. 

A fim de elucidar a questa° suscitada pelo consulente, faz-se relevante 
trazer a baila, inicialmente, o conceito de procedimento, na seara juridica, 

esposado por FLAVIANE DE MAGALHAES BARROS PELLEGRINI, em seu 

texto 0 Processo, a Jurisdicao e a Agao sob a (Mica de Elio Fazzalari, 
citando o referido autor, visualizado no enderego eletrOnico 

http://www.direito.ufop.br , acessado em 29/05/2012, in verbis: 

o procedimento e uma sequencia de normas, atos e posicOes subjetivas, que se 
encadearao ate a realizacao do ato final, na qual a norma precedente — que 
estabelece uma conduta valorada como licita ou devida — é pressuposto para 

realizacao da consequente. A primeira 

norma e a conduta dela decorrente ligam-se a segunda como urn pressuposto ou 

como sua fattispecie. 

(FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. Padova, Cedam, 1992, p. 59). 

Complementando o disposto acima, nas palavras de DE PLACIDO E SILVA, 

em sua obra Vocabulario Juridico, citadas no site JURISWAY - Sistema 

Educacional 	 Online, 	 disponivel 	 em 

http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=3844, 	 acessado 	 em 

30/05/2012, procedimento significa: 

(...) proceder, do latim procedere (ir por diante, andar para a frente, prossequir),  quer 

o vocabulario exprimir, geralmente, o metodo para que se faca ou se execute alguma 
coisa, isto é, o modo de agir, a maneira de atuar, a acao de proceder. Neste sentido, 
procedimento significa a prbpria atuacao ou a ac5o desenvolvida para que se 
consubstancie a coisa pretendida. pondo-se ern movimento, segundo a sucessao 

ordenada, os meios de que se pode dispor. 

(Vocabulario Juridico, 2009, p. 1097) 

(grifo acrescentado) 

Depreende-se do exposto supra, que o procedimento, enquanto sucessao 
de atos, admite tao-somente acrescimo de documentos apps a Ciltima foiha 
do pleito, e nao, retirada para fins de substituicao. 

Nesse contexto, prescreve o §4.°, do art. 22, da Lei n.° 9.784/99 que regula 
o processo administrativo no 'ambito da Administracao F'Oblica Federal: 

Art 22. Os atos do processo administrativo nao dependem de forma determinada 

senao quando a lei expressamente a exigir. 

( 	 .) 

§ 4 9-  0 processo devera ter suas paginas numeradas seqUencialmente  e rubricadas 

(grifo acrescentado) 

Logo, nao ha que se falar em substituicao de documentos ja insertos em 
processos que veiculam balancetes da Administragao Publica, em virtude 
de sua alteragao posterior por meio magnetic°, encaminhada a esta Corte 

de Contas. 

Ademais, em observancia ao conteCido do art. 147, caput, da Reso'Lica° 

Administrativa n.° 073/09 que institui o Regimento Interno do Tribunal de 

Contas dos Municipios do Estado de Goias, abaixo transcrito, pode-se 
vislumbrar o acrescimo de documentos em meio fisico, alterados por meio 
magnetico, ao final do feito, desde que o relator presidente da sua instrucao 
entenda necessario ao saneamento dos autos. 

Art. 147. 0 relator presidira a instrucao do processo, determinando. mediante 
despacho, de officio ou por provocacao da Secretaria de Controle Externo, do Nude° 
de Assessoramento Especial ou do Ministerio Public° de Contas, o sobrestamento do 
julgamento ou da apreciagao, a citacao, notificacao e intimagao dos responsaveis, ou 
outras providencias consideradas necessarias ao saneamento  dos utos. 

(grifo acrescentado) 

Ante o exposto, 
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Estado de GoiAs 	 Proc. n° 26.687/11 

Tribunal de Contas dos Municipios 
Conselheiro Substituto SOUSA LEMOS 

Opina, esta Secretaria de Contas Mensais de Gestao, pela impossibilidade 
de substituicao de documentos ja inseridos, e inclusive nurnerados, em 
meio fisico de Balancetes Mensais, motivada por sua alteragao posterior 
encaminhada a este Tribunal por meio magnetic°. 

Ouvido o Ministerio PCiblico de Contas, este manifestou-se em 
conformidade com o entendimento acima (Parecer n° 4793/12, fls. 11/12), verbis: 

Versam os presentes autos acerca de consulta formulada pelo Sr Andre 
Luiz Guimaraes Vieira, na condicao de Prefeito do Municipio de Cagu, em 
que levanta questionamento acerca da possibilidade de substituicao de 
documentos de balancetes mensais em meio fisico, em razao de sua 
alteragao posterior por meio magnetic° encaminhada a este Tribunal via do 
Sistema de Controle de Contas Municipais — SICOM. 

A Consulta formulada foi devidamente instruida corn Parecer da 
assessoria tecnico-juridica da Consulente as fls. 02/03. 

Remetidos a analise da Secretaria de Contas Mensais de Gestao, 
esta se manifestou via do Parecer n° 0002/2012 (fls. 07/09), culminado em 
concluir pela impossibilidade de substituigao de documentos jai inseridos, e 
inclusive numerados, em meio fisico de Balancetes Mensais, motivada por 
sua alteragao posterior encaminhada a este Tribunal por meio magnetic°. 

Vindo os autos a este Ministerio Public°, para analise e manifestagao, 
temos que o Parecer de fls. 07/09, exarado pela Secretaria Especializada, 
bem serve para responder a consulta formulada. 

Como bem discorrido as fls. retro, é clara a definicao de procedimento 
no sentido de se caracterizar como sucessao ordenada de atos na 
composicao de urn processo. Ocorre que para a consulta levantada nao ha 
previsao normative que estipule modelo determinado para o objetivo 
buscado, qual seja: a substituicao de documento em meio fisico de 

balancete dado a sua alteragao posterior por meio magnetic° 

Guardadas as peculiaridades quanta a tramitagao de Balancetes 
Mensais junto a este Tribunal, em especial pelas previsbes cia Reso'Lica° 
Normativa n° 007/08, é clara a atribuicao conferida aos Conselheiros 
Relatores pelo art. 147 da Reso'Lica° Administrativa n° 0073/09. Regimento 
Intern° deste TCM, no sentido de Ihe atribuir a adocao de providencias 
consideradas necessarias ao saneamento dos auto. 

De tal forma, nao havendo que se falar em retorno ao passado no 
caso de procedimento, a juntada de documentos novos a Balancete Mensal 
pode ser determinada pelo proprio Conselheiro Relator, na condicao de 
presidente da instrucao, mantidos os atos ja praticados, ou seja, sem 
exclusao de qualquer documentagao anteriormente carreada aos autos, 
mesmo que posteriormente modificada. 

Ressalte-se a forma costumeiramente adotada neste Tribunal em que 
se faz juntada aos autos de nova documentagao na forma de determinagao 
dos Conselheiros Relatores via do "Junte-se" 

Diante de tais constatagOes, temos que pode se responder ao 
questionamento formulado pelo Consulente pela impossibilidade de 
substituicao de documentos ja inseridos em meio fisico de Balancetes 
Mensais, motivada por sua alteragao posterior encaminhada a este Tribunal 
por meio magnetic°, devendo a documentagao ser carreada aos autos 
mediante deliberagao do Conselheiro Relator ao final do processado, sem 
exclusao de qualquer documento anterior. (RC) 

Vieram-me conclusos os autos. 

E o relatorio 
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Estado de Goias 
Tribunal de Contas dos Municipios 
Conselheiro Substituto SOUSA LEMOS 

Proc. n° 26.687/11 

Fls.  

II. PROPOSTA DE DECISAO  
Trata-se de consulta formulada pelo senhor Andre Luiz Guimaraes 

Vieira, na condicao de Prefeito do Municipio de Cacu, mediante a qual o consulente 
indaga sobre a possibilidade de "substituicao de documentos em meio fisico de 

balancetes mensais do Municipio em decorrencia de alteragao posterior de meio 

magnetic° enviado ao SICOM". 
Preliminarmente, cumpre observar o preenchimento dos requisitos 

de admissibilidade das consultas (art. 31 e 32 da Lei n° 15.958/07 - LOTCM). 

0 autor, chefe do Executivo municipal, possui legitimidade para 

for mular consultas (art. 31, I, LOTCM e, ademais, a inicial delineia o objeto da 
consulta e esta acompanhada de parecer juridico, razao pela qual ), tenho por 

satisfeitos os requisitos, de modo que a presente consulta deve ser conhecida. 

No merito, ressalto, de inicio, o que dispbe o art. 2°, §3°, da RN n° 

007/08 deste Tribunal sobre a prestacao de contas mensais de gestao: 
Art. 2° Deverao ser encaminhadas ao Tribunal, por meio da Internet, em ate 
45 (quarenta e cinco) dias do encerramento de cada mes, as prestacOes de 
contas de gestao: 

§ 3° Os balancetes fisicos referidos no paragrafo anterior ficarao sob a 
guarda do sistema de controle interno, devidamente numerados e 
formalizados, com os documentos comprobatbrios das receitas arrecadadas 
e das despesas realizadas, dos procedimentos licitatorios realizados, notas 
fiscais, faturas, recibos, contratos, notas de empenho, ordens de pagamento 
e outros e deverao estar a disposicao do Tribunal, que podera solicita-los 
sempre que necessario. 

Como se observa, alem da remessa de informacOes eletronicas, 
exige-se do jurisdicionado a formalizacao de procedimento de contas de gestao, 
mes a mes, evidenciando a sucessao de fatos e atos com repercussao financeira e 
orcamentaria ocorridos no periodo, cujos autos devem ser arquivados na reparticao 
local competente e mantido a disposicao do Tribunal para controle externo. 

No mes de dezembro, por sua vez, a prestacao de contas deve ser 
realizada com formalize ao de processo perante o Tribunal, em rneio fisico, 
conforme o disposto no art. 5° da referida RN n° 007/08, que cito: 

Art. 5° As contas de gestao do mes de dezembro, apos o envio por meio da 

Internet, deverao ser protocoladas fisicamente na sede do Tribunal, em ate 
45 (quarenta e cinco) dias do encerramento do mes, para que seja efetivado 
o julgamento anual dos respectivos gestores, por esta Corte de Contas, e 

deverao canter: 

Cumpre, assim, distinguir a existencia de dois procedimentos 
administrativos de contas de gestao (balancetes), sendo um aquele produzido e 
arquivado nos recintos da propria Administracao local, e o outro, formalizado perante 
o Tribunal, como elemento extrinseco do processo de prestacao de contas. 

Retomando-se o questionamento da consulta, o consu ente refere-se 
a uma alteracao posterior de dados eletrOnicos, mediante reenvio d ados (art. 4° 

da RN n° 007/08), que resultasse em divergencia entre as informacoes presente no 
SICOM e aquelas presentes nos autos dos procedimentos supracitado5. 

FAGabinetes\GAB_EDUARD012012\Consultas125.687.11 - Cagu - PD - Substituigao de doc. em proced. de bal. fis 
RUA 68 N° 727 — CENTRO — FONE: 3216-6117 — CEP: 74055-100 — GOIANIA-GO 

www.tcm.go.gov.br  
4 

iCO. CX 



Estado de Goias 	 Proc. n° 26.687/11 

Tribunal de Contas dos Municipios 
Conselheiro Substituto SOUSA LEMOS 

Deve ser ter em mente, em primeiro lugar, que o procedimento fisico 
e a referencia para os dados eletronicos. 0 envio de informacbes ao Tribunal por 
meio eletronico, sem amparo documental, é irregular e pode configurar falsidade. 

Em segundo, esteja formalizado o processo de prestacao de contas 
(meio fisico) perante o Tribunal ou apenas existente o procedimento arquivado e 
mantido pelo jurisdicionado, toda e qualquer modificacao de atos preteritos 
representados no procedimento deve ser evidenciada documentalmente nos autos, 
uma vez que se esta diante de procedimento administrativo formal, que deve 
demonstrar de modo claro a sucessao dos atos e fatos ocorridos. Trata-se de 
exigencia extraida dos principios da publicidade, do formalismo moderado, bem 
como da ideia de procedimentalizacao das atividades administrativos. 

Na hipotese de divergencia verificada entre informacbes eletronicas 
e informacbes do procedimento arquivado na reparticao local, sendo o caso da 
pratica de atos retificadores de outros já realizados ou a realizacao de novos atos ou 
fatos relevantes, todos devem ser devidamente formalizados nos autos, 
obedecendo-se a ordem sequencial da numeracao de folhas. 

E possivel tambem haver a formalizacao de apensos aos 
procedimentos, sem supressao de documentos anteriores. 0 que se veda é a 
supressao de informacOes mediante a substituicao de elementos formalizados nos 
autos, sobpena de violacao da integridade e da confiabilidade do procedimento e de 
lesao dos principios administrativos que !he ciao amparo. 

Por outro lado, tratando-se de alteracao de dados eletrOnicos que 
venha a acarretar divergencia com as informacOes constantes de processo de 
contas ja formalizado perante o Tribunal, é possivel a apresentacao de documentos 
que nao compuseram a remessa inicial, desde que autorizada pelo relator, com 
vistas a promover o saneamento do processo (art. 147 do RITCM). 

Ante o exposto, proponho ao Tribunal: 

a) conhecer da presente consulta, uma vez preenchidos os 
requisitos de admissibilidade (art. 31 e 32 da Lei Estadual n° 150958/07); 

b) responder ao consulente que: 

i) o registro dos atos e fatos de repercussao financeira e 
orcamentaria em autos mantidos sob a guarda do controle interno, nos termos do 
art. 2°, §3° da RN n° 07/08, configura procedimento administrativo de carater formal, 
que deve evidenciar a sucessao dos atos e fatos ocorridos nos meses de referencia; 

ii) e vedada a substituicao de documentos constantes de autos 
fisicos de procedimentos administrativos relativos as contas mensais de gestao em 
virtude deposterior alteracao de informacbes eletronicas encaminhadas ao Tribunal, 
tendo em vista os principios da publicidade e do formalismo moderado. 

Goiania/GO, em 

Cons. Substituto SOUSA LEMOS 

Relator 
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