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NA MESMA FINALIDADE. ANALOGIA AOS MÍNIMOS
CONSTITUCIONAIS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO.
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 RELATÓRIO

 

1. Cuida-se de consulta oriunda da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão acerca da possibilidade de computar, no índice constitucional destinado à
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas - FAPEMIG, para o exercício
de 2021, os valores empenhados referentes a despesas de restos a pagar que
forem cancelados.
2. As indagações a esta Advocacia-Geral do Estado foram
formuladas, por meio da Nota Técnica nº SEPLAG/SPLOR nº. 46/2021 , pela
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento.
3. A mencionada nota técnica apresenta a evolução de aplicação de
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recursos destinados à Fapemig nos últimos seis anos, de 2015 a 2020,
demonstrando que, à exceção do ano de 2015, em que o índice de 1% foi
praticamente alcançado, nos anos subsequentes o Estado de Minas Gerais não
conseguiu atingir esse percentual. É esclarecido que, para fins de apuração do
cumprimento desse índice, são consideradas as despesas empenhadas no
exercício de referência.
4. Informa, ainda, que as despesas empenhadas e não pagas até 31 de
dezembro de cada exercício, são inscritas como Restos a Pagar, os quais se
distinguem entre processados e não processados. Restos a Pagar Processados
(RPP) são as despesas inscritas em restos a pagar, liquidadas e não pagas, e os
restos a pagar não processados (RPNP) são as despesas empenhadas, mas que
não concluíram o estágio da liquidação. (Nota Técnica nº SEPLAG/SPLOR nº.
46/2021)
5.  Esclarece, também, que “ao longo do exercício, por uma série de
razões, as inscrições de despesas como RPP e RPNP podem ser canceladas, e logo
não haverá a conclusão dos estágios de execução, que findaria com o efetivo
pagamento”, sendo anexado quadro demonstrativo dos cancelamentos do período
de 2015 a 2020. Aduz, na sequência:

“No entanto, diferentemente dos mínimos exigidos na CF/88,
relativos à Saúde (Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS) e
Educação (Manutenção e Desenvolvimento de Ensino – MDE),
não há explicitado no arcabouço legal a exigência de reaplicar os
valores relativos aos restos a pagar que forem cancelados. A
ideia de reaplicar os valores, parte da premissa que apesar do
computo da despesa se dar no estágio de empenho, ou mesmo
na liquidação, o que se espera é que o recurso seja efetivamente
aplicado, ou seja, que a despesa cumpra todos os seus estágios,
até o pagamento. Isso não ocorre quando há o cancelamento do
RP, que extingue o compromisso feito por meio do empenho
daquela despesa, há menos que ocorra um novo empenho
relativo aquele objeto e se prossiga até o pagamento da
obrigação.
Caso os cancelamentos de restos a pagar impactassem o índice
no ano de origem da despesa, ou sejam, fosse exigida a dedução
dos valores de RP cancelado do montante considerado como
aplicação de recursos da FAPEMIG, teríamos o cenário
explicitado no Quadro 3, com o Estado de Minas Gerais aplicando
um percentual ainda menor de recursos nas despesas com a
fundação(...)”

6. Dessa forma, por entender ser omissa a legislação que trata do
mínimo para fomento e amparo à pesquisa quanto à reaplicação dos restos a
pagar cancelados, submete a esta AGE o primeiro questionamento:

“1. Os restos a pagar, sejam eles RPP ou RPNP, cancelados,
precisam ser reaplicados de modo a não impactar o índice
apurado nos exercícios relativos ao ano de origem da despesa
(ano na qual a mesma foi empenhada e logo contabilizada no
índice)?”

7. A SEPLAG salienta que em pesquisa às manifestações emitidas
pela Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do
Estado – CFAMGE, instância que realiza as análises técnicas do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais – TCEMG, verificou que a Cfamge, em seus relatórios,
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vem assinalando a redução, pelo Estado, ao longo dos exercícios, da aplicação de
recursos na Fapemig. Inclusive, destaca que consta do relatório do exercício de
2019 a recomendação para que o Estado passe a realizar a efetiva aplicação dos
recursos repassados à Fapemig em despesas com pesquisa.  
8. O Ministério Público de Contas, igualmente, na edição do Balanço Geral
do Estado – Exercício 2020, apontou, como pontos críticos relativos à aplicação de
Recursos no Amparo e Fomento à Pesquisa,  a  ausência do devido repasse
financeiro à Fapemig (a despeito do registro contábil) e a ausência de destinação
do percentual de 40% dos recursos repassados à Fapemig ao financiamento de
projetos de pesquisa desenvolvidos por instituições estaduais.
9. Em vista disso, considerando a ausência de definição clara quanto à
necessidade de reaplicação dos recursos, a SEPLAG endereça o segundo
questionamento a esta AGE:

“As despesas relativas à restos a pagar que foram cancelados
poderão ser empenhadas em 2021 e computadas no índice de
1% de aplicação de Recursos no Amparo e Fomento à Pesquisa
do exercício corrente?”

10. Para além da Nota Técnica da SEPLAG que entabula a consulta, o
processo vem instruído também com a Nota Técnica nº
123/FAPEMIG/DPGF/2021, da Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças da
FAPEMIG, da qual merecem destaque os seguintes trechos:

 “Não obstante a determinação constitucional, considerando o
estado de calamidade financeira vivenciado pelo Estado,
agravado por grandes crises, como rompimentos de barragens e
mesmo a pandemia da Covid-19, desde 2016, o Governo não
tem feito o repasse de cotas financeiras correspondente ao valor
determinado na Constituição. Isso ocasionou um
grande aumento do valor dos restos a pagar processados da
Fapemig, que lançava Chamadas, selecionava projetos, os
contratava, empenhava e liquidava o orçamento, mas não
conseguia pagar, por falta de cota financeira correspondente.
Atualmente, após o pagamento de parte dos restos a pagar e
cancelamento de outra parte (comprovadamente insubsistente
por motivos diversos, tais como obsolescência da pretensa
pesquisa), o valor total dos restos a pagar da Fapemig
remanescem em R$ 75.656.922,31.
Em julho de 2021, a Fapemig recebeu a determinação da
Secretaria- Geral e da Secretaria de Estado da Fazenda de que o
Governo priorizaria o pagamento de despesas assumidas em
2021, a fim de compor o índice constitucional do corrente ano,
não sendo mais possível a aprovação de cota financeira para
pagamento de restos a pagar, o que tem inviabilizado o
pagamento de projetos contratados em anos anteriores.
A Fapemig lançou Chamadas em 2021 e priorizará seu
pagamento, contudo, continua sendo de extrema importância o
pagamento de projetos contratados em anos anteriores, pelos
seguintes motivos, dentre outros:
1. ) Credibilidade da Fapemig perante a comunidade científica e
acadêmica, principal player desta fundação, adimplindo os
instrumentos jurídicos anteriormente celebrados;
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2.) Singularidade dos projetos selecionados em anos anteriores,
que podem significar grandes inovações e novos conhecimentos;
3.) Observância ao princípio da cronologia do pagamento das
despesas, preceituado no art. 12 do Decreto Estadual n. 37.924,
de 1996: (...)
Em regra, estes projetos foram contratados pelo prazo de
execução de 24 meses a contar de sua assinatura e todos eles
ainda continuam vigentes, considerando a necessidade imposta
pela legislação de convênios, de prorrogação de ofício do prazo
de vigência, no caso de atraso de repasse ocasionado
integralmente pelo Concedente.
Em resumo, a Fapemig possui um total de 1.263 projetos de
pesquisas vigentes, contratados por meio de Termos de Outorga
(instrumentos congêneres ao convênio), que tiveram o registro
do empenho e liquidação realizados tão logo o instrumento fora
assinado, vez que há a previsão de repasse imediato a contar da
assinatura, os quais não foram pagos, por ausência de cota
financeira que os acobertasse. Atualmente, a Fapemig encontra-
se impossibilitada de realizar o pagamento destes projetos,
considerando a diretriz governamental de pagar somente
despesas contratadas no ano corrente. 
Ressalta-se que, dado o caráter convenial das despesas acima
citadas, os projetos de pesquisa contratados, não iniciaram sua
execução, vez que dependem do repasse de recursos da
Fapemig para dar início às suas atividades. Acaso consigamos
viabilizar o pagamento dos mesmos, será necessário solicitar
que cada pesquisador/coordenador do projeto promova a
adequação do cronograma de execução, o qual terá como
marco inicial a data do pagamento do projeto, e realizem
eventual revisão no orçamento do projeto, sem extrapolar o
valor total aprovado, nem alterar o núcleo do objeto da
pesquisa. 
É de se considerar que há um lapso temporal de até 4 anos
entre a assinatura do instrumento e o momento atual, de
maneira que é bem provável a necessidade de adequação no
orçamento, para atualização dos valores cotados,
principalmente para insumos e equipamentos cuja aquisição seja
indexada a variação cambial, bem como para atualização das
próprias necessidades de realização da pesquisa (ex: em 2017,
pode se ter previsto a aquisição de passagens aéreas para
participação em congresso, as quais talvez não procedam mais,
vez que o congresso pode ter sido migrado para o formato
virtual)
(...)
Repisa-se que a Fapemig tem por prática empenhar e liquidar os
projetos de pesquisa imediatamente após sua contratação, pois
há a previsão de pagamento imediato, o que só não aconteceu
nos últimos anos, por indisponibilidade financeira. Ou seja, o
cerne do problema ora analisado surge do descolamento da
aprovação de cota orçamentária (realizada pela SEPLAG, que
nos permite realizar empenhos e liquidações), da aprovação
da cota financeira (realizada pela SEF, que nos permite realizar o
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pagamento da despesa).
Importante também reforçar que os projetos ainda não tiveram
a execução iniciada. Assim, se por um lado, pode-se argumentar
que os projetos foram inscritos em restos a pagar, considerando
a data de assinatura do instrumento, por outro lado, pode-se
interpretar que tratam-se efetivamente de despesas de 2021, já
que não tiveram sua execução iniciada em anos anteriores. A
execução começará tão logo ocorra o pagamento, sendo
necessária a adequação do cronograma de execução do
instrumento, evidenciando que há um novo planejamento, um
recomeço, a partir da perspectiva do pagamento.
Assim, parece haver duas linhas de argumentação igualmente
defensáveis:
1. a de que estes projetos poderiam ser pagos como restos a
pagar, caso em que considera-se como fato gerador da despesa
a assinatura do instrumento jurídico;
2. a de que estes projetos tratam-se de despesas do exercício de
2021, caso em que considera-se como fato gerador da despesa
a execução do projeto em si.”

11. Este, em resumo, o relatório.
12. Doravante, a partir exclusivamente das informações prestadas nas
aludidas manifestações técnicas, e considerando  que questionamentos foram
formulados em abstrato, passa-se a examinar, em tese, as questões colocadas na
consulta pelo prisma estritamente jurídico, conforme determina a Resolução AGE
nº 93, de 25 de fevereiro de 2021, segundo a qual é defeso ao Procurador do
Estado adentrar a análise de aspectos técnicos, econômicos e financeiros, bem
como de questões adstritas ao exercício da competência e da discricionariedade
administrativa, a cargo das autoridades competentes (art. 8º). Ademais, oportuno
ressaltar a natureza eminentemente opinativa da presente manifestação.
 

PARECER

 

13. A consulta tem por ponto central a destinação, prevista na Constituição
Estadual, em seu artigo 212, do percentual mínimo de um por cento da receita
orçamentária corrente ordinária do Estado para fomento à pesquisa.

Art. 212 – O Estado manterá entidade de amparo e fomento à
pesquisa e lhe atribuirá dotações e recursos necessários à sua
efetiva operacionalização, a serem por ela privativamente
administrados, correspondentes a, no mínimo, um por cento da
receita orçamentária corrente ordinária do Estado, os quais
serão repassados em parcelas mensais equivalentes a um doze
avos, no mesmo exercício.
Parágrafo único – A entidade destinará os recursos de que trata
este artigo prioritariamente a projetos que se ajustem às
diretrizes básicas estabelecidas pelo Conselho Estadual de
Ciência e Tecnologia – Conecit –, definidos como essenciais ao
desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, e à
reestruturação da capacidade técnico-científica das instituições
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de pesquisa do Estado, em conformidade Plurianuais de Ação
Governamental – PPAGs.

14. A vinculação de recursos para amparo e fomento à pesquisa
consubstancia uma das exceções da vedação de vinculação de receitas de
impostos a órgão, fundo ou despesas, conforme previsto no artigo 161 da CEMG:

Art. 161 – São vedados:
(...)
IV – a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou
despesas, ressalvadas:
(...)
d) a destinação de recursos para o amparo e fomento à
pesquisa, prevista no art. 212;

15. A própria Constituição Federal, ao tratar da ciência, tecnologia e
inovação, consigna, no artigo 218, § 5º, a faculdade conferida aos Estados e ao
Distrito Federal de vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades
públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento
científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a
inovação.  
(...)
§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular
parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de
fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

16. Nessa toada, com base nos artigos 2º e 3º da Lei estadual nº
11.552[1], de 30 de agosto de 1994, c/c o art. 2º do Decreto estadual nº Decreto
estadual nº 47.442[2], de 4 de julho de 2018, à Fapemig compete o fomento à
pesquisa e à inovação científica e tecnológica no âmbito do Estado de Minas
Gerais.
17. Aliás, consta do artigo 17 da Lei estadual nº 22.929, de 12 de janeiro
de 2018, que dos recursos atribuídos à Fapemig, no percentual mínimo de 1% da
receita corrente ordinária do Estado e por ela privativamente administrados, nos
termos do artigo 212 da Constituição do Estado, no mínimo 40% (quarenta por
cento) serão destinados ao financiamento de projetos desenvolvidos por
instituições estaduais:

Art. 17 – Dos recursos atribuídos à Fapemig, correspondentes a,
no mínimo, 1% (um por cento) da receita corrente ordinária do
Estado e por ela privativamente administrados, nos termos
do art. 212 da Constituição do Estado, no mínimo 40% (quarenta
por cento) serão destinados ao financiamento de projetos
desenvolvidos por instituições estaduais.
§ 1º – Do total destinado ao financiamento de projetos
desenvolvidos por instituições estaduais nos termos do caput,
serão destinados:
I – 65% (sessenta e cinco por cento) ao custeio de programas e
projetos em ciência, tecnologia e inovação, no âmbito das
políticas públicas do Estado sob a responsabilidade da Sede;
(Inciso com redação dada pelo art. 121 da Lei nº 23.304, de
30/5/2019, em vigor a partir de 30/6/2019.)
II – no mínimo 20% (vinte por cento) ao custeio de programas e
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projetos de ensino, pesquisa e extensão, com ênfase em ciência,
tecnologia e inovação, alinhados às políticas públicas do Estado,
implementados pela Universidade Estadual de Montes Claros –
Unimontes – e pela Universidade do Estado de Minas Gerais –
Uemg;
III – no mínimo 15% (quinze por cento) ao custeio de programas
e projetos em ciência, tecnologia e inovação, no âmbito das
políticas públicas do Estado sob a responsabilidade de outras
secretarias e outros órgãos e entidades da administração direta
e indireta.
§ 2º – A destinação dos recursos previstos nos incisos II e III do §
1º fica condicionada à apresentação dos programas e projetos a
que se referem esses incisos, os quais serão submetidos à
avaliação da Sede antes de serem encaminhados à Fapemig, a
fim de evitar conflitos de políticas públicas.
(Parágrafo com redação dada pelo art. 121 da Lei nº 23.304, de
30/5/2019, em vigor a partir de 30/6/2019.)

18. Para o exercício de 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (Lei
estadual nº 23.685, de 7 de agosto de 2020) replica os percentuais mínimos:

Art. 68 – Dos recursos atribuídos à Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig –,
correspondentes a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita
corrente ordinária do Estado e por ela privativamente
administrados, nos termos do art. 212 da Constituição do Estado,
no mínimo 40% (quarenta por cento) serão destinados ao
financiamento de projetos desenvolvidos por instituições
estaduais, observado o disposto na Lei nº 22.929, de 12 de
janeiro 2018.

19. Anotada a legislação que trata da matéria posta à consulta,  passa-se
ao primeiro questionamento formulado pela SEPLAG, referente à necessidade de
reaplicação de recursos destinados à Fapemig, computados no mínimo
constitucional, em decorrência de cancelamento de restos a pagar.
20. A consulente argumenta que inexiste na legislação mineira previsão
semelhante à constante da Lei Complementar federal nº 141, 2012, no sentido de
ser a disponibilidade de caixa vinculada aos Restos a Pagar, considerados para fins
do mínimo e posteriormente cancelados ou prescritos, aplicada, necessariamente,
em ações e serviços públicos de saúde.  A mencionada Lei Complementar
estabelece que a disponibilidade deve ser efetivamente aplicada em ações e
serviços públicos de saúde até o término do exercício seguinte ao do
cancelamento ou da prescrição dos respectivos Restos a Pagar, mediante dotação
específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado
no exercício correspondente.
21. Pois bem. Compulsando as normas que dispõem sobre a aplicação do
mínimo destinado ao amparo e fomento à pesquisa, constata-se que, de fato, não
há disposição específica acerca da necessidade de reaplicação de recursos que
foram computados em outros exercícios e cujas despesas inscritas em restos a
pagar tenham sido canceladas.  
22. Não obstante, o cancelamento de restos a pagar desacompanhado de
nova aplicação da disponibilidade correspondente, a nosso sentir, poderia ser
considerado afronta ou burla à norma constitucional, uma vez que retiraria da
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norma sua efetividade.
23. Segundo o e. Ministro Luís Roberto Barroso[3]: "Efetividade significa a
realização do Direito, a atuação prática da norma, fazendo prevalecer no mundo
dos fatos os valores e interesses por ela tutelados. Simboliza, portanto, a
aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da
realidade social.”
24. Continua o autor:

"O intérprete constitucional deve ter compromisso com a
efetividade da Constituição: entre interpretações alternativas e
plausíveis, deverá prestigiar aquela que permita a atuação da
vontade constitucional, evitando, no limite do possível, soluções
que se refugiem no argumento da não autoaplicabilidade da
norma ou na ocorrência de omissão do legislador”.

25. Não se deve tomar a norma apenas por seu conteúdo literal, numa
interpretação acrítica. Na fixação do sentido e do alcance da norma, o aplicador
do direito deve buscar sua compreensão.  
26. Assim, tem-se que a vinculação de receitas a uma determinada
finalidade decorre da necessidade, vislumbrada pelo legislador, no caso pelo
Constituinte Derivado, de reduzir a margem de discricionariedade do Gestor para
lhe impor a obrigatoriedade de realizar efetivamente despesas que atendam ao
fim colimado.
27. Por essa perspectiva, a analogia aos mínimos destinados tanto à saúde
quanto à educação pode auxiliar a interpretação do comando insculpido no artigo
212 da Constituição do Estado. Lembrando que, conforme preceitua artigo 4º da
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de
setembro de 1942), “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito.”
28. Sendo assim, com referência ao cancelamento de restos a pagar de
despesas com MDE, inscritos nos exercícios anteriores e considerados para
cômputo do percentual mínimo, o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional estabelece a necessidade de ser o cancelamento
compensado pela aplicação em despesas com MDE no exercício de referência,
além da aplicação do limite mínimo constitucional.  
29. No tocante ao mínimo da saúde, a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 198, § 2º, estabelece que todos os
entes da Federação devem aplicar, anualmente, um percentual mínimo de
recursos financeiros públicos no custeio de ações e serviços públicos de saúde. Os
critérios para fixação do mínimo foram pautaos pela Emenda Constitucional nº
29/2000. Mesmo assim, a disciplina relativa à aplicação dos restos a pagar da
saúde somente veio expressa na Lei Complementar nº 141, de 2012.
30. Portanto, observa-se que, por certo tempo, o mínimo da saúde
também conviveu com a celeuma posta à debate, sem a  previsão específica de
reaplicação dos cancelamentos de RPs de exercícios anteriores computados no
percentual.
31. A despeito disso, o Tribunal de Contas da União firmou posição, no
sentido de que o cancelamento de restos a pagar relacionados às despesas com
ações e serviços de saúde enseja a necessidade de compensação mediante a
aplicação de despesas adicionais, mesmo antes da LC 141/2012, por força do
disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
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de 2000. In verbis:
“99. Um dos temas controversos diz respeito à obrigatoriedade
de reposição das disponibilidades decorrentes do cancelamento
ou prescrição de restos a pagar relativos a despesas
empenhadas anteriormente ao primeiro ano de vigência da Lei
Complementar (2012) e inscritas em restos a pagar. Entende-se
que os recursos da disponibilidade de caixa destinada ao
pagamento de restos a pagar referentes a ações e serviços
públicos devem ser repostos, uma vez que a despesa
empenhada em um exercício constituiu base de cálculo do
mínimo da União de 2000 até 2014. Com a alteração do art. 198
da Constituição, em decorrência da aprovação da Proposta de
Emenda Constitucional 358/2013, o valor mínimo a ser aplicado
pela União será calculado com base na receita corrente a partir
de 2016.
100. Tal entendimento funda-se na inteligência do inciso I e § 4º
do art. 77 do ADCT c/c parágrafo único do art. 8º da LRF, já que
os ‘recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação’, ainda que em exercícios futuros.
101. É importante anotar que, empenhada a despesa com ações
e serviços públicos de saúde e posteriormente inscrita em restos
a pagar, as disponibilidades de caixa vinculadas ao pagamento
dos respectivos restos a pagar constituem recursos legalmente
vinculados ao objeto da vinculação, devendo tais recursos ser
aplicados adicionalmente nas respectivas ações. Desconsiderar
essa realidade quebra a lógica da metodologia específica fixada
para a União, correspondente à despesa empenhada somada à
variação do PIB, o que vigorou, como dito, de 2000 a 2014.
102. A destinação de recursos vinculados foi objeto de trabalho
que resultou no Acórdão 3.634/2013-Plenário, da relatoria do
Ministro Raimundo Carreiro, tendo como base a aplicação do
parágrafo único do art. 8º da LRF.  A fiscalização não abordou,
especificamente, a vinculação dos recursos destinados ao
custeio de ações e serviços públicos de saúde, cuja metodologia
na União é singular.  ....’ (grifos no original)
185.          A alegação de que o termo ‘recursos’ previsto no art.
8º, parágrafo único da LRF refere-se tão somente à vinculação
de espécie definida de receita não tem como prosperar.  O
próprio texto do art. 77 do ADCT constitui o fundamento para
contrapor a alegação:
‘Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos
mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão
equivalentes:
I - no caso da União: 
a) no ano 2000, o montante empenhado em ações e
serviços públicos de saúde no exercício financeiro de 1999
acrescido de, no mínimo, cinco por cento; 
b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior,
corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto - PIB; 
...
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§ 2º Dos recursos da União apurados nos termos deste artigo,
quinze por cento, no mínimo, serão aplicados nos Municípios,
segundo o critério populacional, em ações e serviços básicos de
saúde, na forma da lei. 
§ 3º Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os
transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados
por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e
fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no
art. 74 da Constituição Federal.’ (grifamos)
186.          Nota-se que o comando constitucional não diferencia
União e Estados, tratando o produto da vinculação de ambos
como ‘recursos’. Apenas para União foi definida uma
metodologia de cálculo peculiar para fixar o montante de
recursos da União vinculados a ações e serviços públicos de
saúde. Tanto para União, quanto para Estados, o produto da
metodologia de cálculo é um montante de recursos vinculados à
finalidade específica, qual seja, aplicação em ações e serviços
públicos de saúde.
187.          A LRF assim estabelece:
‘Art. 8º. ...
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade
específica serão utilizados exclusivamente para atender ao
objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso
daquele em que ocorrer o ingresso.’ (grifamos)
188.          Dessa forma, entende-se que a regra do art. 8º,
parágrafo:
i) para os restos a pagar não processados inscritos de 2000 a
2010, cancelados até 31/12/2011, considerados para fins de
mínimo constitucional de saúde, o fundamento para eventual
compensação reside no art. 8º, parágrafo único, da LRF;
ii) para os restos a pagar não processados inscritos em qualquer
exercício e cancelados a partir de 2012, sob a vigência do art.
24, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar 141/2012, se considerados
para fins de mínimo constitucional de saúde, devem ser
compensados nos termos e prazo fixados no dispositivo em
referência;
190.          No caso de restos a pagar processados
computados para o mínimo constitucional, inscritos e
eventualmente cancelados a qualquer tempo, ainda que não
haja previsão expressa no art. 24 da Lei Complementar
141/2012, deve haver a devida compensação, seja com amparo
no art. 8º, parágrafo único, da LRF, seja por analogia à regra
prevista no § 1º daquele dispositivo.
191.          Embora não seja comum haver cancelamento de
restos a pagar processados (provenientes de despesas
liquidadas e não-pagas), não é impossível que isso venha ocorrer
em caráter excepcional, desde que haja justificativa para tanto,
como, por exemplo, inobservâncias das regras norteadoras em
convênios. Cite-se a título de exemplo o diagnóstico feito no
Acórdão 2.306/2009-TCU-1ª Câmara, da relatoria do Ministro
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Walton Alencar.”
32.  Logo, na esteira do entendimento adotado pelo Tribunal de Contas da
União, o artigo 8º, parágrafo único, da LRF – que prevê que  “Os recursos
legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em
que ocorrer o ingresso” – é suficiente para fundamentar a necessidade de
compensação no exercício em que ocorrer o cancelamento das despesas inscritas
em restos a pagar de outros exercícios, computadas no piso constitucional,
mediante aplicação adicional de recursos na finalidade colimada pelo constituinte.
     
33. Portanto, nessa linha de raciocínio, com relação ao primeiro
questionamento, responde-se:

“1. Os restos a pagar, sejam eles RPP ou RPNP,
cancelados, precisam ser reaplicados de modo a não
impactar o índice apurado nos exercícios relativos ao ano
de origem da despesa (ano na qual a mesma foi
empenhada e logo contabilizada no índice)?” Sim, com
espeque no parágrafo único do artigo 8º da LRF.

34.  Passando ao segundo questionamento, malgrado a fundamentação
acima tenha perpassado pela questão ao fazer analogia à aplicação do mínimo
constitucional da educação e da saúde, esclarecendo-se que o empenho adicional
decorrente de cancelamento de restos a pagar não pode ser novamente
computado nos referidos pisos, adiante a questão será tratada de forma
específica.    
35. Nos termos do artigo 36 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964,
consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia
31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.
36. Os conceitos de restos a pagar processados e de restos a pagar não
processados constam do Manual de Demonstrativo Fiscais[4] da Secretaria do
Tesouro Nacional:

“RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Denomina-se como
processados os Restos a Pagar das despesas “legalmente
empenhados cujo objeto de empenho já foi recebido, ou seja,
aquelas cujo 2º estágio da despesa, a liquidação, já ocorreu”.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Denomina-se como não
processados os Restos a Pagar derivados de despesas
“legalmente empenhadas que não foram liquidadas e nem
pagas até 31 de dezembro do mesmo exercício”. No caso das
despesas orçamentárias inscritas em restos a pagar
processados, verifica-se na execução o cumprimento dos
estágios de empenho e liquidação, restando pendente apenas o
pagamento.”

37. Consoante o disposto no artigo 35 da Lei nº 4.320, de 1964, a regra  é
que as despesas pertençam ao exercício em que forem empenhadas. Todavia, na
consulta, é indagado se, em havendo o cancelamento das despesas inscritas em
restos a pagar, poderia o mesmo fato gerar novo empenho no exercício de
competência, e mais, se poderia ele ser computado no mínimo constitucional?
38. Primeiro, cabe apontar para a necessidade de cautela ao se decidir
pelo cancelamento de restos a pagar, sobremodo os processados, os quais, em
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princípio, não poderiam sequer ser cancelados. Excepcionalmente, no caso de
convênios ou instrumentos congêneres, cujo repasse tende a ocorrer antes de sua
execução, mostra-se possível o cancelamento por inexiquibilidade, sempre
mediante regular motivação.
39. Nesse sentido, embora também atrelada ao mínimo da saúde, calha
citar trecho da resposta à Consulta nº 932736, endereçada ao Colendo Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, consubstanciada no voto-vista do Conselheiro
José Alves Viana:     

“Primeiramente, entendo que os Restos a Pagar Processados,
salvo se extintas as respectivas obrigações junto aos
credores, não podem ser cancelados, pois referem-se a
despesas já liquidadas, ou seja, cujo direito adquirido pelo credor
já foi reconhecido, com base nos documentos comprobatórios
do respectivo crédito.
Nesse sentido, o Manual de Despesa Nacional, aprovado pela
Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 2008, prescreve que
Os Restos a Pagar Processados não podem ser cancelados,
tendo em vista que o fornecedor de bens/servico̧s cumpriu com
a obrigacã̧o de fazer e a Administracã̧o não poderá deixar de
cumprir com a obrigacã̧o de pagar, sob pena de estar deixando
de cumprir o princıṕios da moralidade que rege a Administracã̧o
Pública e está previsto no artigo 37 da Constituicã̧o Federal (...).
O cancelamento caracteriza, inclusive, forma de enriquecimento
ilıćito, conforme Parecer no 401/2000 da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
Com relacã̧o aos Restos a Pagar Não Processados, antes do seu
cancelamento, é necessário que seja verificado se o servico̧ ou
material contratado já foi prestado ou entregue, encontrando-se,
em 31 de dezembro de cada exercıćio financeiro, em fase de
verificacã̧o do direito adquirido pelo credor ou se, ainda, o prazo
para cumprimento da obrigacã̧o assumida pelo credor se
encontre vigente.”

40. Segundo, é preciso também verificar se as despesas canceladas foram
computadas no mínimo constitucional do ano de empenho.
41. Em caso afirmativo, a nova contabilização estaria, a rigor, obstada,
consoante esclarece o Manual de Demonstrativos Fiscal da Secretaria do Tesouro
Nacional ao se referir à aplicação em ASPS:

“Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa
Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XII)
Nessa linha registrar o total das despesas custeadas, no
exercício de referência, com a disponibilidade de caixa vinculada
aos restos a pagar considerados para cumprimento do
percentual mínimo de aplicação em ASPS previsto na Lei
Complementar nº 141/2012, que foram posteriormente
cancelados ou prescritos. Essas despesas, apesar de serem
aplicações em ASPS, não devem ser computadas para o cálculo
do percentual mínimo do exercício de referência, visto que se
referem à compensação de despesas já consideradas para o
cumprimento de percentuais mínimos de exercícios anteriores e
que não foram efetivadas.”
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42. Não obstante, imperioso assinalar que o TCEMG tem admitido a
inclusão de despesas inscritas em restos a pagar do exercício anterior, no
exercício em que foram pagas, desde que não tenham sido computadas no
exercıćio de origem por falta de disponibilidade financeira. Confira-se:  

PRESTAÇAO ORÇAMENTARIA. CREDITOS ADICIONAIS.
REGULARIDADE. REALIZAÇAO DE DESPESAS EXCEDENTES PELA
CAMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER
LEGISLATIVO. MATRIZ DE RISCO. LIMITES CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS. REPASSE DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO.
ALOCAÇAO DE RECURSOS NA SAUDE. DESPESAS COM PESSOAL.
CUMPRIMENTO. ALOCAÇAO DE RECURSOS NA EDUCAÇAO
INFERIOR AO PERCENTUAL MINIMO CONSTITUCIONAL.
INCLUSAO DE DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
DO EXERCICIO ANTERIOR, NO EXERCICIO EM QUE FORAM
PAGAS, DESDE QUE NAO TENHAM SIDO COMPUTADAS NO
EXERCICIO DE ORIGEM POR FALTA DE DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. CONSULTA N. 932.736. GLOSA
DE DESPESAS. COMPROVAÇAO DE QUEM, EMBORA
EMPENHADAS NA FONTE 100 (RECURSOS ORDINARIOS), PARTE
DAS DESPESAS IMPUGNADAS E AFETA A MANUTENÇAO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. HISTORICOS DOS EMPENHOS
DEMONSTRAM QUE OS GASTOS SAO PERTINENTES AO ENSINO E
QUE AS CONTAS BANCARIAS UTILIZADAS PARA PAGAMENTO
RECEBERAM RECURSOS QUE COMPOEM A BASE DE CALCULO.
INCLUSAO DE DESPESAS COM A ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS (APAE). POSSIBILIDADE. CONSULTA N.
715950. REGULARIDADE. RELATORIO DE CONTROLE INTERNO
COMPLETO E NAO CONCLUSIVO. PARECER PREVIO. APROVAÇAO
DAS CONTAS. DETERMINAÇOES. RECOMENDAÇOES.
1. Gastos com a manutencã̧o e desenvolvimento do ensino.
Inclusão de despesas que, apesar de empenhadas na Fonte 100,
se destinaram à educacã̧o e foram pagas com recursos que
compõem a receita base de cálculo. Inclusão de despesas com a
APAE no ensino, conforme parecer exarado na Consulta n.
715950.
2. A realizacã̧o de despesa excedente apurada na execucã̧o do
orçamento da Câmara Municipal é de responsabilidade do chefe
do Poder Legislativo. (Parecer Prévio, Processo nº 1012488,
Prestação de Contas do Executivo Municipal, Segunda Câmara/
TCEMG, em 24/9/2020).

43. Nessa mesma linha, consta do Manual de Demonstrativos Fiscais:
“Restos a Pagar não Processados Inscritos
Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade
Financeira (X)
Nessa linha registrar o total de restos a pagar não processados
que foram inscritos no exercício de referência sem
disponibilidade financeira. Os restos a pagar não processados
inscritos sem a suficiente disponibilidade de caixa não
devem ser considerados para fins de cumprimento do
percentual mínimo de aplicação em ASPS, visto que o art. 24
da Lei Complementar nº 141/2012, estabelece que, para efeito
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de cálculo dos recursos mínimos, serão consideradas as
despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a
Pagar até o limite das disponibilidades de caixa ao final do
exercício.”

44. In casu, todavia, a teor das manifestações técnicas juntadas à
consulta, a Fapemig teria inscrito as despesas das “Chamadas” em restos a pagar
processados, sendo contabilizadas para fins de aplicação do artigo 212 da
Constituição no ano de empenho, não se trazendo notícias, nos autos, acerca de
eventual indisponibilidade financeira.  
45. Com efeito,  considerando a inclusão das despesas inscritas em restos
a pagar no percentual mínimo do ano em que foram empenhadas, mostra-se
descabida qualquer tentativa de (re)inclusão das mesmas despesas no percentual
de outros exercícios. Mesmo se cancelados os restos a pagar e compensados no
ano de competência, o empenho seria adicional, para além da execução do 1%
do exercício.
46. Logo, respondendo ao segundo e derradeiro questionamento:

“As despesas relativas à restos a pagar que foram
cancelados poderão ser empenhadas em 2021 e
computadas no índice de 1% de aplicação de Recursos no
Amparo e Fomento à Pesquisa do exercício corrente?”
Não, mesmo diante do cancelamento das despesas inscritas em
restos a pagar, considerando que o artigo 8º, parágrafo único,
da LRF determina a aplicação dos recursos na finalidade para a
qual foram vinculados, ainda que no exercício seguinte, os novos
empenhos não poderão ser novamente computados no ano de
2021 no índice de 1%.

CONCLUSÃO

47. Ante o exposto, com base nos quesitos elaborados, são estas as
considerações que temos a apresentar, reiterando a natureza eminentemente
opinativa do parecer e a circunstância de que foi ele emitido com base em
situações abstratas (em tese) que, por isso mesmo, podem ser alvo,
eventualmente, diante de uma situação concreta, de outra interpretação por esta
mesma unidade da AGE ou, até, pelos órgãos de controle interno e externo.
48.  À superior consideração.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.
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Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig - e dá outras providências. Art. 2º -
A Fundação tem como finalidade promover atividades de fomento, apoio e
incentivo à pesquisa científica e tecnológica no Estado. Art. 3º - Para cumprir sua
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Art. 2º – Para os efeitos deste decreto, considera-se: I – agência de fomento: órgão
ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o
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