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RELATÓRIO

 

A Diretoria Central de Normatização e Otimização da Secretaria de Estado de Governo solicita,
por meio do documento autuado in SEI 57800521, a emissão de manifestação jurídica a respeito
da questão abaixo colacionada:

 

Considerando as competências desta Superintendência Central de
Convênios e Parcerias (SCCP)  e desta Diretoria Central de
Normatização e Otimização (DCNO) relacionadas à definição, em
parceria com a Advocacia Geral do Estado (AGE), de diretrizes para
gestão de convênios de saída, e à orientação normativa e técnica para
prestação de contas desses instrumentos previstas, respectivamente, no
art. 15, inciso I e no art. 16, inciso II, do Decreto nº 47.792, de 2019,
apresenta-se a consulta jurídica a seguir, motivada por questionamento
recebido por esta Diretoria relacionado ao marco temporal para
realização de cálculos para devolução de recursos, nos casos de
inexecução total do objeto, tanto para convênios regidos pelo Decreto
nº 43.635, de 2003, quanto para aqueles regidos pelo Decreto nº
46.319, de 2013 e Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004, de 2015. 

Nesse contexto, ainda que tenha sido firmado entre as partes convênio
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de saída e tenha sido efetivado o repasse dos recursos estaduais, há
casos em que, encerrada a vigência do instrumento, verifica-se que o
convenente não executou o objeto pactuado – situação denominada por
inexecução total do objeto – residindo na devolução dos recursos, nesse
caso, as dúvidas recebidas por esta Diretoria. 

Isso posto, para os convênios regidos pelo Decreto nº 43.635, de 2003,
no art. 12, inciso XIII, alínea “a”, está prevista a obrigação do convenente
de, nessas situações de inexecução total, devolver ao concedente o valor
transferido atualizado pela Taxa Selic, desde a data do recebimento, (não
se falando nesse regulamento expressamente em eventuais
rendimentos) nos seguintes termos: 

Art. 12. O termo de convênio a ser assinado deverá conter: 

(…) 

XIII - o compromisso do convenente de restituir ao concedente, no prazo
improrrogável de trinta dias da data do evento, o valor transferido,
atualizado monetariamente, de acordo com índices aplicáveis aos
débitos para com a Fazenda Pública, desde a data do recebimento, na
forma da legislação em vigor, nos seguintes casos: 

a) quando da não execução do objeto do convênio; 

b) quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas
vigentes, a prestação de contas parcial ou final; 

c) quando os recursos não forem utilizados na finalidade estabelecida no
convênio; e 

d) quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das
metas e indicadores estabelecidos no plano de trabalho. 

Nota-se, assim, que se tem estabelecido de forma clara o prazo
improrrogável de trinta dias contados da data do evento – evento esse
que, salvo melhor juízo,  esta Diretoria Central considera, nos casos de
inexecução total do objeto, o dia subsequente ao término da vigência do
convênio de saída, uma vez que, em tese, o convenente tem até o fim da
vigência do instrumento para executar o objeto pactuado – além de se ter
definido  o marco inicial de incidência da Taxa Selic sobre os recursos
transferidos pelo estado, qual seja: desde a data em que o convenente
recebeu os recursos. 

Nesse contexto, questiona-se, no entanto, o seguinte: 

Na hipótese do convenente ter devolvido os recursos de forma
espontânea antes que o órgão concedente tenha procedido à verificação
da não execução do objeto e à formalização da cobrança dos valores
devidos, o valor transferido pelo estado deve ser atualizado pela Taxa
Selic até a data da cobrança/análise da prestação de contas ou até a data
da devolução espontânea efetuada pelo convenente? 

Há que se registrar, nesse sentido, a existência de casos de inexecução
total do objeto (seja porque a obra/objeto sequer foi iniciado ou porque
não atingiu a finalidade pactuada), em que o convenente devolve
espontaneamente todo o recurso constante na conta bancária do
convênio de saída, em algumas situações, incluindo a contrapartida e

Nota Jurídica nº 10/2023 (59449461)         SEI 1490.01.0008998/2022-47 / pg. 2



rendimentos, em data intermediária entre o 31º dia após o encerramento
da vigência do instrumento e a data da efetiva análise de prestação de
contas pelo concedente.  

A título ilustrativo, desenha-se o seguinte caso hipotético:  

Vigência do Convênio de Saída: Janeiro de 2014 a Janeiro de 2015.
Repasse estadual efetuado conforme cronograma de desembolso em
2014. Devolução espontânea pelo convenente, em Junho de 2016, de
todo o recurso constante na conta bancária específica, consistindo no
valor do repasse e seus rendimentos. Análise da Prestação de Contas
pelo órgão concedente em Dezembro de 2022. 

Nessa situação, considerando o fato de que, por diversas razões, as
prestações de contas acabam por não serem analisadas imediatamente
após serem recebidas pelos órgãos estaduais, qual seria a forma mais
adequada de se aplicar a regra referente à devolução do repasse,
atualizado pela Selic, constante no art. 12, XIII, do Decreto nº 43.635, de
2003? 

1. Atualizar o valor do repasse, desde a data de recebimento, pela Taxa
Selic, até a data da cobrança/análise da prestação de contas pelo
concedente, subtraindo-se desse total o valor histórico devolvido pelo
convenente (valor nominal efetivamente devolvido em 2016) e cobrar a
diferença do convenente; ou 

2. Atualizar o valor repasse, desde a data do recebimento, pela Taxa
Selic, até a data da cobrança/análise de prestação de contas pelo
concedente. Atualizar também o valor devolvido pelo convenente, pela
Taxa Selic, desde a data da devolução efetuada pelo convenente, até a
data da cobrança/análise da prestação de contas pelo concedente e
comparar os dois valores a fim de saber se deve-se cobrar ou restituir ao
convenente a diferença; 

Ressalta-se que, de acordo com o órgão que enviou a dúvida a esta
Diretoria Central, seguindo esse raciocínio – de se atualizar os dois
valores pela Taxa Selic – existe a possibilidade de se encontrar valor a
devolver ao convenente, uma vez que já foram observados casos nos
quais o valor devolvido (repasse e seus rendimentos) atualizado pela
Taxa Selic desde a devolução era superior ao valor do repasse
atualizado pela Taxa Selic desde o recebimento; ou

3. Calcula-se primeiramente o valor que deveria ter sido devolvido pelo
convenente no prazo de 30 dias após o término do convênio, em
conformidade com o prazo previsto no inciso XIII, do art. 12, do Decreto nº
43.635, de 2003, supracitado. Ou seja, sobre o valor repassado pelo
estado incide-se a Taxa Selic desde a data do recebimento pelo
convenente até 30 dias após o fim da vigência do convênio de saída (a),
para saber o valor que ele deveria ter devolvido se tivesse observado o
prazo do regulamento para devolução. 

Identifica-se a data da devolução efetivamente realizada pelo convenente
e o valor nominal devolvido. 

Atualiza-se, então, o valor que deveria ter sido devolvido até 30 dias após
o encerramento da vigência (a), pela Taxa Selic, até a data da devolução
realizada pelo convenente, para encontrar o valor que, de fato, ele deveria
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ter devolvido quando efetivou a devolução. 

Se o convenente devolveu menos do que o valor devido, a diferença é
atualizada, então, pela Taxa Selic até a data da análise da prestação de
contas e o valor é dele cobrado. 

Se o convenente devolveu mais do que o valor devido, a diferença é
devolvida a ele. 

Destaca-se que esta solução busca realizar os cálculos como se as
contas estivessem sendo analisadas logo após o encerramento da
vigência do convênio de saída, trazendo para os dias atuais apenas
eventual diferença apurada entre os valores devidos e aqueles
efetivamente já devolvidos pelo convenente. 

Caso esta solução seja a mais adequada considerando-se a norma
vigente e a situação fática descrita, questiona-se, ainda, na hipótese de o
convenente ter devolvido mais do que o valor devido, se a diferença a ser
devolvida a ele deveria ser atualizada pela Taxa Selic, ou não. 

Já para os convênios de saída regidos pelo Decreto nº 46.319, de 2013,
e Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004, de 2015, os casos de
inexecução total do objeto parecem estar abarcados pelo inciso I do art.
60 da referida Resolução, que se diferencia do dispositivo supracitado do
Decreto nº 43.635, de 2003, ao prever que além do repasse, devem ser
devolvidos também os rendimentos da aplicação financeira, nos
seguintes termos:  

Art. 60. Na análise da prestação de contas pelas áreas técnicas,
verificados indícios de dano ao erário, o cálculo para a devolução dos
recursos pelo convenente deverá observar:  

I - no caso de omissão no dever de prestar contas, falta de comprovação
total da execução ou não comprovação da regularização da
documentação do imóvel, conforme § 2º do art. 55, os recursos
repassados pelo concedente deverão ser devolvidos integralmente,
inclusive com os rendimentos da aplicação financeira; 

(…) 

§ 3º A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC –, disponibilizada no sítio www.receita.fazenda.gov.br, incidirá
sobre o valor a ser devolvido a partir: 

I - da data do crédito na conta bancária específica, quando conhecida, ou
da data do repasse dos recursos, nas hipóteses dos incisos I, II e V do
caput, exceto nas ocorrências previstas no inciso II deste parágrafo;
(Redação dada pela Resolução Conjunta Segov/Age n°. 001, de 2021) 

Isso posto, questiona-se, inicialmente, o seguinte:  

A Taxa Selic, prevista no inciso I, do § 3º supracitado, incide, desde a
data do crédito na conta bancária, (quando conhecida, ou desde a data
do repasse), apenas sobre o valor do repasse ou deve incidir também
sobre o valor dos rendimentos? Caso deva incidir sobre o valor dos
rendimentos, incide desde a data do crédito/repasse ou desde o término
da vigência do instrumento? 
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Se for identificado que houve atraso na aplicação financeira do repasse, o
órgão concedente deve apurar também o dano ao erário referente ao
valor do rendimento não obtido e cobrá-lo adicionalmente? Esse valor
deve ser atualizado também pela Taxa Selic? 

Nos casos em que o convenente devolve espontaneamente o saldo em
conta antes da cobrança/análise da prestação de contas pelo órgão
concedente, a Taxa Selic deve incidir até a data dessa devolução ou até
a data da análise da prestação de contas? 

Isso posto, a título ilustrativo, registra-se a seguinte situação hipotética:  

Vigência do Convênio de Saída: Janeiro de 2015 a Janeiro de 2016.
Repasse estadual efetuado conforme cronograma de desembolso em
2016. Devolução espontânea, em Junho de 2018, de todo o recurso
constante na conta bancária específica, consistindo no valor do repasse e
seus rendimentos. Análise da Prestação de Contas pelo órgão
concedente em Dezembro de 2022. 

Nessa situação, considerando o fato de que, por diversas razões, as
prestações de contas acabam por não serem analisadas imediatamente
após serem recebidas pelos órgãos estaduais, qual seria a forma mais
adequada de se aplicar a regra referente à devolução do repasse e
rendimentos, atualizados pela Selic, constante no art. 60, da Resolução
Conjunta SEGOV/AGE nº 004, de 2015? 

1. Atualizar o repasse, desde o recebimento, pela Taxa Selic até a data
da cobrança/análise da prestação de contas pelo órgão concedente e
somar com os rendimentos devidos (cuja necessidade de atualização
pela Taxa Selic questionou-se anteriormente), subtraindo-se desse total o
valor histórico devolvido pelo convenente (valor nominal efetivamente
devolvido em 2018) e cobrar do convenente a diferença; ou 

2. Atualizar o repasse, desde o recebimento, pela Taxa Selic, até a data
da cobrança/análise da prestação de contas pelo órgão concedente e
somar com os rendimentos devidos (cuja necessidade de atualização
pela Taxa Selic questionou-se anteriormente). Atualizar também o valor
devolvido pelo convenente, pela Taxa Selic, desde a data da devolução
efetuada pelo convenente, até a data da cobrança/análise da prestação
de contas pelo concedente. E comparar os dois valores a fim de saber se
deve-se cobrar ou restituir ao convenente a diferença; 

3. Calcula-se primeiramente o valor que deveria ter sido devolvido pelo
convenente no prazo de 30 dias após o término do convênio, em
conformidade com o prazo previsto no art. 55, §1º, do Decreto nº 46.319,
de 2013. Ou seja, sobre o valor repassado pelo estado incide-se a Taxa
Selic desde a data do recebimento pelo convenente até 30 dias após o
fim da vigência do convênio de saída e soma-se com o valor dos
rendimentos devidos (cuja necessidade de atualização pela Taxa Selic
questionou-se anteriormente) (a), para saber o valor que ele deveria ter
devolvido se tivesse observado o prazo do regulamento para devolução. 

Identifica-se a data da devolução efetivamente realizada pelo convenente
e o valor nominal devolvido. 

Atualiza-se, então, o valor que deveria ter sido devolvido até 30 dias após
o encerramento da vigência (a), pela Taxa Selic, até a data da devolução
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realizada pelo convenente, para encontrar o valor que, de fato, ele deveria
ter devolvido naquela data. 

Se o convenente devolveu menos do que o valor devido, a diferença é
atualizada pela Taxa Selic até a data da análise da prestação de contas e
o valor é dele cobrado. 

Se o convenente devolveu mais do que o valor devido, a diferença é
devolvida a ele. 

Assim como dito para os convênios do Decreto nº 43.635, de 2003,
destaca-se que esta solução busca realizar os cálculos como se as
contas estivessem sendo analisadas logo após o encerramento da
vigência do convênio de saída, trazendo para os dias atuais apenas
eventual diferença apurada entre os valores devidos e aqueles
efetivamente já devolvidos pelo convenente. 

Caso esta solução seja a mais adequada, considerando a norma vigente
e a situação fática descrita, questiona-se, ainda, na hipótese de o
convenente ter devolvido mais do que o valor devido, se a diferença a ser
devolvida a ele deveria ser atualizada pela Taxa Selic, ou não. 

Esta Diretoria Central entende, a princípio, tanto para os convênios
regidos pelo Decreto nº 43.635, de 2003, quanto para os convênios
regidos pelo Decreto nº 46.319, de 2013, que a solução nº 1 parece,
salvo melhor juízo, não ser a mais adequada às hipóteses descritas, uma
vez que ela atualiza o valor do repasse ( e no caso do Decreto nº 46.319,
de 2013, talvez também o valor dos rendimentos) pela Taxa Selic até os
dias em que as contas estão sendo analisadas, desconsiderando que, ao
menos, parcialmente, parte desse débito já foi recomposta pelo
convenente algum tempo atrás. Não nos parece ser adequado, assim,
atualizar até os dias atuais o "valor cheio" do débito. 

Nesse sentido, a princípio, nos parece mais razoável a solução nº 3,
considerando as normas vigentes e o contexto fático enfrentado pelos
órgãos estaduais, no qual as prestações de contas dificilmente são
analisadas, formalmente, tão logo sejam recebidas, buscando, assim,
recompor eventual dano ao erário identificado sem, contudo, agravar a
situação do convenente.  

Entende-se, assim, que para os casos descritos, a partir do momento em
que o convenente devolve o saldo em conta – ainda que o órgão
concedente não consiga identificar imediatamente e tão logo formalizar
os cálculos e, se necessário, notificar o convenente para cobrar dele
diferença entre os valores – há que se considerar que o débito do
convenente foi, naquele momento da devolução, parcial ou totalmente
recomposto, de modo que nos parece mais adequado atualizar pela Taxa
Selic até os dias atuais (quando as contas estão sendo, de fato,
analisadas) apenas eventual diferença entre o valor devido e aquele
efetivamente recomposto à época da devolução do saldo. 

Isso posto, questiona-se, dessa forma, se a solução nº 3 apresentada é
juridicamente viável de ser aplicada aos casos de inexecução total
ilustrados acima ou qual seria a solução a ser adotada nessas hipóteses. 

Encaminhamos, assim, a matéria para apreciação dessa assessoria
jurídica e permanecemos à disposição para esclarecimentos julgados
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necessários. 

Elucida-se que a presente consulta se apresenta notadamente genérica, o que, por via de
consequência, torna a resposta, também, genérica.

É o relatório, no essencial.

 

DO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DESTA ASSESSORIA JURÍDICA

 

Prefacialmente, vale suscitar que na presente análise, esta Assessoria Jurídica se reserva, tão
somente, às questões jurídicas que envolvem a consulta em referência, sem adentrar no mérito da
Administração Pública, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica,
econômica ou administrativa (vide artigo 8º da Resolução AGE nº 93/2021

[1]
).

Há de se ressaltar, ainda, a evidente natureza opinativa a que esta manifestação apresenta, não
vinculando a decisão a ser tomada pelo agente administrativo competente (TCE/MG, Denúncia nº
887.859).

Produzidos tais esclarecimentos, passa-se ao exame do expediente propriamente dito.

 

DA NOTA JURÍDICA

 

Em síntese, a consulta formulada pelo setor de origem diz respeito ao marco temporal para
realização de cálculos para devolução de recursos, nos casos de inexecução total do
objeto, tanto para convênios regidos pelo Decreto nº 43.635, de 2003, quanto para aqueles
regidos pelo Decreto nº 46.319, de 2013 e Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004, de
2015.

De início, imprescindível esclarecer o entendimento desta Assessoria Jurídica no sentido
de que, embora o Decreto nº 43.635/2003 mencione, junto à alínea “a”, inciso XIII, artigo
12, que nos casos de inexecução total do objeto, a devolução do recurso, pelo
Convenente, compreende, tão somente, o valor transferido, pelo Concedente, atualizado
pela Taxa SELIC, desde a data do recebimento, ainda assim, seria desarrazoado que a 
Administração Pública Estadual não exigisse, da mesma forma, a devolução de seus
eventuais e respectivos rendimentos (devidamente atualizados), ainda que tal regra não
seja expressa no texto do Regulamento.

Vale dizer. O rendimento financeiro só existe em função do repasse promovido pelo Concedente.
Dessa forma, acaso não exista a execução do objeto pactuado por meio do Convênio, a
devolução do recurso deve ser integral, acrescida da consecutiva atualização e de seus eventuais
rendimentos. Providência diferente desta geraria, por óbvio, indevido enriquecimento ilícito por
parte do Convenente e, por consequência, inequívoco dano ao erário estadual.

Da mesma forma, acaso o Convenente não efetive a aplicação do recurso repassado, tal como
determina a legislação correlata (§1º, art. 25 do Decreto nº 43.635/2003), por configurar manifesto
ato antieconômico, fica obrigado a devolver a quantia, devidamente atualizada (tal como se
aplicado fosse o recurso), a fim de ressarcir o prejuízo causado aos cofres públicos.     

Este é também o entendimento do Tribunal de Contas do Estado, conforme adiante se expõe:
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TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DA
TOTALIDADE DOS RECURSOS. FALTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
DOS RECURSOS RECEBIDOS. ATO ANTIECONÔMICO.
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ILEGALIDADE. DANO AO
ERÁRIO. DESVIO DE OBJETO. FALHAS FORMAIS.
IRREGULARIDADE DAS CONTAS TOMADAS. RESSARCIMENTO
DETERMINADO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Em respeito ao art. 70,
parágrafo único, da CR/88, cabe ao gestor o dever de prestar contas,
incumbindo-lhe o ônus de comprovar a regularidade na aplicação dos
recursos públicos recebidos em cumprimento ao convênio firmado. 2.
Não identificada a destinação dada à totalidade dos recursos públicos
repassados, impõe-se a devolução do valor cuja aplicação não restou
demonstrada nos autos, devidamente corrigido, proporcionalmente à
participação do Estado no valor total do convênio.3. A ausência de
aplicação financeira dos recursos estaduais repassados, durante
determinado período de vigência do convênio, em violação ao art. 25,
§ 1º, do Decreto Estadual n. 43.635/03, implicou perda de rendimentos,
configurando ato antieconômico, razão pela qual deve ser
determinado o ressarcimento da respectiva quantia, devidamente
corrigida, a fim de ressarcir o prejuízo causado aos cofres públicos.4.
Em consonância com o artigo 15, VII, do Decreto Estadual n. 43.635/03, é
irregular a utilização dos recursos de convênio para pagamento de taxas
bancárias, razão pela qual deve ser determinado a restituição dos valores
despendidos.5. Em que pese o plano de trabalho pactuado não ter sido
fielmente cumprido, não restou configurado desvio de finalidade, mas sim
desvio de objeto, visto que as despesas se encontram em consonância
com o objetivo do convênio e que não foi verificado locupletamento de
recursos, razão pela qual não há que se falar em dano ao erário,
aplicando-se multa ao responsável por tal irregularidade. 6. As
irregularidades formais na prestação de contas, envolvendo a não
apresentação de documentos, a ausência de menção do convênio nos
comprovantes de despesas, a divergência entre o montante dos
comprovantes de despesas e o valor total dos recursos movimentados na
conta específica do convênio, a apresentação de notas fiscais em cópia e
a realização de pagamentos por meio de transferência eletrônica (TED), e
não por meio de cheques nominais, ensejam a aplicação de multa ao
responsável, em face da violação ao art. 70, parágrafo único, da CR/88 e
arts. 25 e 27 do Decreto Estadual n. 43.635/03. (TCEMG – Tomada de
Contas Especial -Nº 912126 – Primeira Turma – Relator: Conselheiro
Substituto Licurgo Mourão).

(Grifo Nosso)

 

Modo outro, sobre o ponto central levantado pelo setor consulente, qual seja, “na hipótese do
convenente ter devolvido os recursos de forma espontânea antes que o órgão concedente tenha
procedido à verificação da não execução do objeto e à formalização da cobrança dos valores
devidos, o valor transferido pelo estado deve ser atualizado pela Taxa Selic até a data da
cobrança/análise da prestação de contas ou até a data da devolução espontânea efetuada pelo
convenente? ”

À nossa vista, s.m.j, seja na hipótese de aplicação do Decreto nº 43.635/2003, seja sob a
égide do vigente Decreto nº 46.319/2013, a preocupação da Administração Pública Estadual
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deve ser sempre em apurar se o recurso, voluntariamente devolvido pelo convenente, apresenta-
se integral (inclusive com eventuais rendimentos), acrescido da atualização devida pela Taxa
SELIC, permitindo-se a retenção, pelo ente convenente, do percentual relativo à contrapartida
municipal, na hipótese de inexecução e ausência de má-fe .

Assim, cabe a apuração, pelo concedente, a partir deste marco (ou seja, a partir da concreta
devolução do recurso), da eventual diferença faltante. Ou seja, deve ser mensurado, seja sob o
manto do Decreto anterior ou do atual Regulamento, se o convenente, efetivamente, promoveu a
devolução integral do recurso (rendimentos e atualizações monetárias devidas). Caso negativo,
incumbe à Administração Pública Estadual, independentemente do momento em que se
analisa as contas do convenente, a cobrança da eventual diferença, devidamente atualizada
pela Taxa SELIC.

Nesse ponto, impreterível destacar o entendimento consignado no Parecer AGE n. 15.906, de 08
de agosto de 2017, no sentido de que, mesmo após a revogação do Decreto n.º 43.635/2003,
permanece o índice de atualização pela SELIC, uma vez que seu fundamento se encontra no
artigo 406, do Código Civil.

Outro questionamento suscitado pelo setor consulente diz respeito aos convênios firmados já na
incidência do vigente Decreto nº 46.319/2013. Neste panorama, a dúvida lançada é se a Taxa
SELIC deve ser sobreposta, também, em relação aos rendimentos do recurso repassado
concedente.

Ora, conforme salientado linhas atrás, os eventuais rendimentos só existem em função do
repasse. Logo, se a Taxa SELIC incide sobre o principal (valor do repasse), por consequência,
deve incidir também sobre seus consecutivos rendimentos, desde a data do crédito em conta,
caso a devolução deva ser integral.

Outros dois pontos foram levantados pelo setor consulente:

• Se for identificado que houve atraso na aplicação financeira do repasse, o órgão
concedente deve apurar também o dano ao erário referente ao valor do rendimento não
obtido e cobrá-lo adicionalmente? Esse valor deve ser atualizado também pela Taxa
Selic?      

• Nos casos em que o convenente devolve espontaneamente o saldo em conta antes da
cobrança/análise da prestação de contas pelo órgão concedente, a Taxa Selic deve incidir
até a data dessa devolução ou até a data da análise da prestação de contas?

À nossa vista, tais questionamentos foram suficientemente respondidos preteritamente. No
entanto, vale frisar.

Nos termos já exarados pelo TCE-MG no julgamento da Tomada de Contas Especial nº 912126, a
ausência de aplicação financeira dos recursos estaduais repassados, durante determinado
período de vigência do convênio, implica perda de rendimentos, razão pela qual deve ser
determinado o ressarcimento da respectiva quantia, devidamente corrigida pelo índice
correspondente (no caso, a Taxa SELIC), a fim de reparar o prejuízo causado ao Tesouro
Estadual.

Caso o convenente promova a devolução voluntária do recurso, compete ao concedente verificar
se o valor se apresenta integralmente atualizado, acrescido, inclusive, com os eventuais
rendimentos. Caso negativo, cabível a cobrança (devidamente atualizada) da diferença não
restituída, a contar da data da efetiva devolução pelo convenente.   

  

CONCLUSÃO
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Considerando o exposto, nos limites da análise jurídica, ressalvados os aspectos técnicos e os
juízos de oportunidade e conveniência, conclui-se estarem respondidas as indagações
promovidas pelo setor consulente.

 

Esta é a Nota Jurídica que submetemos à consideração superior para aprovação final.

 

Rafael Angelo Lima Duarte
Assessor Jurídico

OAB/MG 120.065 / MASP 1.275.821-5
 

De Acordo
 

Valéria Maria de Campos Fróis
Procuradora do Estado

MASP 1.211.060-7 / OAB/MG 83.168

 

 

[1] Art. 8º – A manifestação jurídica deve se restringir à análise jurídica da questão submetida à
consulta, sendo defeso ao Procurador do Estado e ao Advogado Autárquico 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.    
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