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                                 RESOLUÇÃO RC N. 022/05 

 

EMENTA- Demonstrado pelo requerente que os documentos sob a 

guarda do requerido  são indispensáveis para instrução de processo 

em sua defesa, esse  tem a obrigação legal de deferir o pedido, sob 

pena de ferir direito líquido e certo do requerente.    

 

Versam os presentes autos consulta, protocolada sob o n. 01733/05, 

mediante a qual o Presidente da Câmara Municipal de Rio Quente, questiona quanto à 

possibilidade de atendimento de solicitação feita pelo Prefeito Municipal, no sentido de 

que lhe fossem encaminhados alguns balancetes já apreciados por este Tribunal e 

devolvidos à Câmara Municipal, com a finalidade de instruir recurso de revisão a ser 

interposto por aquela autoridade municipal junto a este Tribunal de Contas. 

 

Segundo o Consulente, o pelo Prefeito Municipal solicitou a devolução 

do balancete do mês de dezembro do exercício de 2002 e os dos meses de abril, agosto, 

setembro outubro e dezembro do exercício de 2003, todos com emissão de parecer 

prévio deste Tribunal pela rejeição, dizendo ainda que o Prefeito já apresentou recurso 

de revisão em todos eles, tendo o Tribunal mantido o mesmo entendimento. Informa 

ainda que em 29.11.04 encaminhou expediente ao TCM comunicando que prevalecem 

os posicionamentos emitidos pelo Tribunal, pelo fato da Câmara Municipal não ter 

procedido ao julgamento daqueles no prazo previsto na Lei Orgânica do Município e, ao 

final, questiona qual seria a medida correta a ser adotada pela Mesa da Câmara 

Municipal. 

 

Encaminhados os autos à Superintendência Jurídica deste Tribunal, foi 

apresentado o Parecer n. 0196/05, fls. 03/4, onde consta a informação de que até a data 

de 23.02.05, não havia sido interposto recurso de revisão aos mencionados balancetes, 

exceto ao balancete do mês de abril/03, e que o prazo para interposição do recurso de 

revisão nesta Corte de Contas é de 05 (cinco) anos. Ao final, concluiu que este Órgão 
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falece de competência para se pronunciar sobre qual a providência que o Presidente da 

Câmara Municipal deverá adotar, sugerindo que seja observado o que consta no 

Regimento Interno daquele Poder, vez que se trata de matéria interna corporis do 

Legislativo. 

 

A Sexta Auditoria, mediante Parecer n. 008/05, fls. 05/6, assinala que 

corrobora com o posicionamento emitido pela Superintendência Jurídica. 

 

A Procuradoria Geral de Contas, às fls. 06, verso, também manifesta a 

sua concordância com os entendimentos antes mencionados. 

 

Após a regular tramitação, acima relatada, os autos foram encaminhados 

ao Gabinete do Conselheiro Relator e, nesta condição, manifesto o meu entendimento 

sobre a matéria, nos termos a seguir expostos. 

 

Preliminarmente, cumpre-me ressaltar que embora a presente 

consulta tenha apresentado um caso concreto, poderá ser respondida em tese, nos termos 

previstos no parágrafo único do art. 1º da Resolução Normativa n. 002/01, tendo em 

vista a relevância do esclarecimento da matéria, tanto para o Consulente quanto para os 

demais Municípios Goianos. 

 
 

No exame do mérito, manifesto minha discordância com o 

posicionamento emitido pelas seções técnicas desta Corte, de que o atendimento da 

petição formulada pelo Prefeito Municipal ao Presidente da Câmara  se trata de matéria 

interna corporis, a ser decidida de acordo com o previsto no Regimento Interno do 

Legislativo, tendo em vista o preceito maior previsto nos incisos XXXIV e LV, do 

artigo 5º, da Constituição da República, que assegura a todos o direito de petição aos 

Poderes Públicos em defesa de direitos e o direito do contraditório e ampla defesa , com 
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todos os meios e recursos a ela inerentes, a todos os litigantes, em processo 

administrativo ou judicial. 

 

Conforme o posicionamento deste Tribunal, o balancete é peça 

indispensável na instrução do recurso de revisão a ser interposto, sob pena de seu 

indeferimento, sem exame do mérito, caso não seja apresentado pelo recorrente com a 

inicial. Sendo assim, o Poder Legislativo não poderá indeferir tal solicitação, sob pena 

de impedir o exercício de direito líquido e certo de ampla defesa do requerente.  

 

Embora o artigo 111 do Regimento Interno deste Tribunal estabeleça o 

prazo de 60 (sessenta) dias para a interposição de recurso de revisão, contados da data 

da decisão definitiva, a Lei Estadual n. 12.785/95 (aplicável a esta Corte de Contas por 

força do contido em seu artigo 99) determina em seu artigo 34 que o prazo para 

interposição de recurso de revisão é de 05(cinco) anos.  

 

Desta forma, se o requerente não interpôs o recurso de revisão e ainda 

não houver transcorrido o prazo legal previsto para tal fim junto ao Tribunal de Contas 

dos Municípios, o Presidente da Câmara Municipal deverá deferir o pedido formulado 

pelo Chefe do Poder Executivo, adotando no momento da retirada dos autos as cautelas 

de praxe, ou seja, recibo assinado pelo requerente, constando, detalhadamente qual a 

documentação que lhe foi entregue, o número de e de páginas, etc., visando resguardar a 

sua responsabilidade da entrega e o controle de saída de documentos arquivados naquele 

Poder. 

 

 Este é o meu entendimento sobre a matéria exposta na presente consulta. 

 

 Por estar de acordo com o posicionamento emitido pelo Conselheiro 

Relator,     

 
 



  
 
                                             Estado de Goiás 

                                             TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Rua 68 n.º 727 – CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 – GOIÂNIA-GO. 

www.tcm.go.gov.br 
 

 
             RESOLVE 
 

o Tribunal de Contas dos Municípios, pelos Membros integrantes de 

seu Colegiado, manifestar o entendimento de que independente de ainda não ter 

ocorrido o julgamento pela Câmara Municipal dos balancetes solicitados pelo Prefeito 

Municipal, se demonstrado em seu requerimento que deles necessita para instruir  

recurso a ser interposto junto ao Tribunal de Contas dos Municípios (ou em outro órgão 

ou tribunal)  é dever do Chefe do Legislativo deferir o pedido, sob pena cerceamento de 

defesa do solicitante, nos termos previstos no citado artigo 5º, incisos  XXXIV e LV, da 

Constituição da República. 

 

À Superintendência de Secretaria, para os fins. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia aos 09 de 

Novembro de 2005. 

 

Presidente: 

 

 

Relator: 

 

Conselheiros participantes da votação: 

1- ................................................ 

2- ................................................ 

3- ............................................... 

4- ............................................... 

5- ............................................... 

 

Fui presente:                                     , Procurador Geral de Contas. 
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