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PARECER Nº 005/2019. 

 

Tratam-se os presentes autos de Consulta formulada pelo senhor Gilmar 

Santos de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo – MT, indagando 

acerca da devolução de recursos repassados a maior pelo Poder Executivo ao Legislativo 

Municipal, referente ao exercício financeiro de 2019. 

 

De acordo com o art. 29-A, § 2o da Constituição Federal do Brasil, constitui 

crime de responsabilidade o Prefeito Municipal: I - efetuar repasse que supere os limites 

definidos neste artigo. (grifo nosso) 

 

Nos termos do caput do art. 29-A, inciso I da CF, é de 7% (sete por cento) 

para os Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes, o repasse relativo ao 

somatório da receita tributária e das transferências constitucionais. 

 

Por meio do comunicado interno a Empresa Numerum Contabilidade  

responsável pelo assessoramento contábil e administrativo desta Casa de Leis, alertou a 

presidência sobre a necessidade de ajustar o orçamento ate o limite de 7% da arrecadação das 

receitas de impostos e transferências, consignados nos art. 158 e 159 da CF, bem como nos 

tributos municipais, no limite estabelecido de R$ 2.993.187,84. No sentido de que deve o 

Legislativo Municipal encaminhar oficio ao Executivo requerendo o ajuste no orçamento. 

 
É o relatório. 

 

Pois bem. No caso, a dúvida refere-se a obrigação legal da Câmara 

Municipal de Peixoto de Azevedo devolver ao Poder Executivo local os valores recebidos a 

maior, relativamente ao duodécimo do exercício financeiro de 2019. 

 

O Superior Tribunal de Justiça ao se manifestar sobre o repasse de dotações 

orçamentárias pelo Poder Executivo ao Legislativo assim se posicionou: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA — REPASSE 

DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PELO PODER 

EXECUTIVO AO LEGISLATIVO — BLOQUEIO — 

IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO — 1. Mandado de 

segurança impetrado contra v. Acórdão que denegou segurança 

objetivando a liberação de dotação orçamentária, ao entendimento 

de que o repasse do duodécimo do Poder Legislativo pelo 

Executivo deve ser proporcional à receita efetivamente arrecadada, 

não podendo ultrapassar esse limite, sob pena de comprometer a 

disponibilidade financeira do município. 2. O repasse das 

dotações orçamentárias pelo Poder Executivo aos demais 

Poderes, nos termos previstos no art. 168, da Carta Magna de 

1988, não pode ficar à mercê da vontade do Chefe do 

Executivo, sob pena de se por em risco a independência desses 
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Poderes, garantia inerente ao Estado de Direito. 3. Tal repasse, 

feito pelo Executivo, deve observar as previsões constantes na Lei 

Orçamentária Anual, a fim de garantir a independência entre os 

poderes, impedindo eventual abuso de poder por parte do Chefe do 

Executivo. 4. O quantum a ser efetivado deve ser proporcional à 

receita do ente público, até porque não se pode repassar mais do 

que concretamente foi arrecadado. (STJ. 1ª Turma. Recurso 

Ordinário em Mandado de Segurança n. 10181/SE. Relator: min. 

José Delgado. DJU de 5 fev. 2001. p. 72. ementa parcial) (grifo 

nosso). 

 

Desta maneira, o repasse a menor e injustificado de duodécimos pelo Poder 

Executivo constitui afronta à prerrogativa do Poder Legislativo inerente à sua autonomia 

financeira e administrativa. 

 

No caso inverso, em que o Poder Executivo repassou recursos a maior, 

caberia a Câmara Municipal ao final exercício correspondente devolver o montante dos 

recursos não utilizados, para que possa ser consolidado na demonstração da execução 

orçamentária, financeira e patrimonial do Município, uma vez que a Câmara é uma das 

unidades gestoras de seu orçamento. 

 

Não havendo devolução espontânea dos recursos repassados no exercício 

em curso, caberia ao Prefeito fazer a compensação entre o valor excedente e o efetivamente 

devido, a título de duodécimo. 

Todavia, em se tratando repasses relativos a exercício em andamento, penso 

que caberia ao Prefeito em comum acordo com o Presidente da Câmara adotar as seguintes 

providências: 

 

1) caso a importância repassada não tenha sido gasta pela Câmara 

Municipal, este  deve ser efetivamente devolvido aos cofres 

municipais; 

2) caso a disponibilidade de recursos da Câmara Municipal não seja 

suficiente para efetuar a devolução do total da importância 

repassada a maior, em uma única parcela, poderá o saldo residual 

ser devolvido mediante descontos mensais das parcelas do 

duodécimo, de modo a não prejudicar as atividades do Poder 

Legislativo; 

3) na hipótese do montante repassado a maior ter sido totalmente 

gasto e a Câmara não tenha disponibilidade de recursos ao final 

do exercício, a devolução poderá ser realizada por meio de 

descontos mensais e parcelados, das futuras parcelas do 

duodécimo, de forma que estes não venham a prejudicar as 

atividades do Poder Legislativo. 
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Ressalta-se que nesse sentido, a fim de evitar a imputação do crime de 

responsabilidade ao Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo, entendendo o gestor do Poder 

Legislativo, se de forma parcelada, poderá efetivar a referida devolução. 

 

É o parecer. SMJ 

 

Peixoto de Azevedo/MT, aos 08 dias do mês de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

RICARDO JOSÉ DA SILVA FILHO 

Controlador Interno/Auditor de Contas 

Unidade Central de Controle Interno Unidade Central de Controle Interno 
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