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ACÓRDÃO TC-709/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1971/2008 (APENSO TC-8073/2007)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - FRANCISCO JOSÉ PRATES DE MATOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (SISAUD) - PERÍODO: 5º BIMESTRE DE 2007 - RESPONSÁVEL: FRANCISCO
JOSÉ PRATES DE MATOS - MULTA - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO TC-033/2008.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Francisco José Prates de Matos, que, irresignado
com o teor do Acórdão TC 033/2008, às fls. 09/11 do Processo TC
8073/07, em apenso, que o penalizou devido ao não encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral do Município de Pedro Canário, referente ao 5º Bimestre/2007.
A 8ª Controladoria Técnica através da Instrução Técnica de Recurso
nº 143/2008 (fls. 14/17) analisou a documentação acostada e concluiu que não foram satisfeitos os requisitos para o conhecimento
do Recurso de Reconsideração , restando prejudicada a análise de
mérito.
A Procuradoria de Justiça de Contas em parecer nº 4745/2008 de fl.
23, acompanhou a unidade técnica pelo não conhecimento.
Encaminhados os autos a este Gabinete, em 16/07/2008, o então
Conselheiro Relator Enivaldo Euzébio dos Anjos determinou a instrução quanto à eventuais efeitos da intempestividade do cumprimento
da obrigação.
Instada a se manifestar a 6ª CT em manifestação de fls. 27/29, concluiu pela possibilidade de aplicação de multa em razão de normas
existentes na época dos fatos.
Observando que a unidade técnica não se manifestou integralmente
quanto à determinação do então Conselheiro Enivaldo dos Anjos,
determinei o retorno dos autos àquela unidade para posicionamento
quanto à informação se o atraso da remessa prejudicou a análise de
mérito da PCA no exercício de 2007.

A 6ª CT em manifestação de fls. 32/33, atendendo a determinação,
informou que a ausência da PCB do 5º Bimestre não causou nenhum
prejuízo à análise da PCA do exercício de 2007.
Nos termos regimentais, o MPC, a través do Dr. Luciano Vieira manifestou-se à fl. 36 entendo ao final que a pena aplicada deve-se
única e exclusivamente à omissão na entrega da PCB não havendo
relevância jurídica e material quanto à análise da PCA.
É o relatório.
VOTO TC N° 1971/08
A princípio faço registrar que ao analisar os pressupostos processuais quanto à admissibilidade do Recurso de Reconsideração ora
em análise, de fato, como bem salientado pelo corpo técnico a sua
interposição foi intempestiva.
Noticia os autos que o atraso do envio da Prestação de Contas Bimestral referente ao 5º Bimestre do exercício de 2007 não causou
prejuízo à análise da prestação de contas.
Feitas estas considerações, rememora a Vossas Excelências que o
Acórdão ora atacado apenou o Recorrente com multa no valor correspondente a 1000 VRTE’s, em virtude do não encaminhamento
da Prestação de Contas Bimestral do Município de Pedro Canário,
referente ao 5º Bimestre/2007, com espeque nas Decisões Plenárias
03/2003 e nº 05/2003.
Este Plenário revendo a legalidade da multa imposta nas referidas
decisões plenárias, entendeu por revogá-las por não estarem as
mesmas revestidas de legalidade.
Nesse aspecto, deve ser observado que a aplicação imediata de
multa com ausência de notificação desrespeita ao direito da ampla
defesa do interessado, indo de encontro com a orientação jurisprudencial, que indica no sentido de que qualquer decisão do Tribunal
de Contas do Estado deve ser precedida de notificação pessoal do
interessado, em respeito ao art. 5º, LV da Constituição Federal.
Os incisos LIV, LV, LVI, LVII, XIX do artigo 5º da Constituição garante
e afirma o Devido Processo Legal e a Ampla Defesa como princípios
que garantem a Democracia e a segurança institucional.
E, processo administrativo sem oportunidade de defesa ou com defesa cerceada é nulo, conforme têm decidido reiteradamente nossos
tribunais judiciais, o que confirma a aplicabilidade do princípio constitucional do devido processo legal e da garantia à ampla defesa.
Se o interessado jamais foi notificado pessoalmente a prestar informações ou a exibir documentos novos ou a defender-se em processo que tramita pelo TCE o processo é nulo, pois a ausência de notificação pessoal caracteriza afronta a ampla defesa, direito líquido e
certo do art. 5º, LV da Constituição Federal.
Assim, do ponto de vista da Constituição Federal, o devido processo legal pressupõe o contraditório (paridade de armas, a defesa se
pronunciar sempre depois da acusação, etc), a garantia da ampla
defesa (defesa técnica e autodefesa), o duplo grau de jurisdição, a
proibição das provas ilícitas, etc., etc., etc.
Com esse entendimento, este Tribunal através da Decisão Plenária
TC 003/2009, publicada no Diário Oficial no dia 21 de agosto de
2009, revogou as decisões Plenárias nº 03/2003 e nº 05/2003.
Nesse passo, a Decisão Plenária revogadora considerou a necessidade de prévia e regular notificação do gestor para manifestar-se
sobre a omissão da remessa de suas contas, legitimando a sanção
eventualmente imposta, nos termos do art. 1º, inciso XXVII c/c com
o art. 96, incisos IV e VI, ambas da Lei Complementar Estadual nº
32/93, vigente na época.
Nesse diapasão entendo que as decisões Plenárias nº 03/2003 e
nº 05/2003 que ensejaram a multa imposta ao ora recorrente são
ilegais na sua origem, motivo pelo qual relevo a decisão ora atacada
com base na Decisão Plenária nº 003/2009.
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[ATOS DO PLENÁRIO]

[Acórdãos e Pareceres - Plenário]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
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Quadra relevo ainda registrar, que há notícias nos autos de que o
atraso do encaminhamento da PCB relativa ao 5º bimestre de 2007
não causou prejuízo quando da análise da Prestação de Contas
Anual de 2007.
Diante de tal fato, em razão de ter sido imposta multa ilegal em sua
origem, caracterizando, ao meu sentir matéria de ordem pública,
VOTO pela nulidade do Acordão atacado e via de consequência, o
torno insubsistente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1971/2008,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de setembro de dois mil e catorze, à unanimidade, declarar a nulidade do
Acórdão TC-033/2008 e, via de consequência, torná-lo insubsistente, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida
Pimentel.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 09 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-741/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-9077/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
INTERESSADO - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DO CONTAS
RESPONSÁVEIS - ZACARIAS CARRARETTO E EUNICE SOUZA
DA SILVA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS Nos 16 A 21
E 23/2013 - 1) EXTINGUIR O PROCESSO SEM ANÁLISE DO
MÉRITO - 2) RECOMENDAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de representação com pedido de liminar, protocolada nesta Corte de Contas pelo Ministério Público de Contas com fulcro no
art. 99,§1º, VI da LC 621/12, acerca de possíveis irregularidades
contidas nos Editais de Concorrência Pública nºs 016/13; 017/13;
018/13; 019/13; 021/13 e 23/13 do Município de Vitória que tem
por objeto a contratação de empresa para manutenção, pequenas
reformas e pequenas obras nos logradouros e prédios públicos no
âmbito das Regionais nºs 01, 06, 02, 03, 04, 05 e 08 sob o regime
de empreitada por preço unitário.
Com base no art. 125, §3º da LC 621/12, em Decisão Monocrática
Preliminar nº 1020/2013 de fls. 16/17 determinei a notificação do
Secretário Municipal de Obras Públicas e da Presidente da Comissão
de Licitação/SEMOB para prestarem informações e remeterem cópia
integral do procedimento administrativo dos editais impugnados.
Através de Ofício nº 015/2013 – SEMOB/CPL datado de 26/11/2013
visto às fls. 28/29, informaram os notificados que em razão dos
questionamentos apontados na Representação decidiu-se por adiar
as licitações sine die.
Em razão do adiamento das licitações objurgadas, considerando a
presunção de veracidade, posterguei o exame da medida cautelar
determinando a instrução do feito no rito sumário no prazo de 15
dias com base no art. 309 do RITCEES.
Em Manifestação Técnica Preliminar nº 616/2013 de fls. 33/56, a
unidade técnica visualizando estar presentes os pressupostos de
admissibilidade para a concessão da medida cautelar, sugere a Sus-
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pensão dos procedimentos licitatórios e em razão do não encaminhamento das cópias integrais dos procedimentos administrativos
sua reiteração.
Em Decisão Monocrática Preliminar nº 65/2014 determinei a expedição de Comunicação de Diligência, para que no prazo de 05 (cinco)
dias o Sr. Secretário Municipal de Obras encaminhasse as cópias
requisitadas.
Os notificados apresentaram justificativas de fls. 62/84, acompanhados de documental de fls. 85/2184.
Instada a se manifestar o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas
em Manifestação Técnica Preliminar nº 176/2014 de fls. 2189/2222,
analisando os documentos acostados entendeu que havia cláusulas
restritivas nos editais, sugerindo o refazimento dos procedimentos
licitatórios.
O Núcleo de Cautelares, através de ITI nº 218/2014 de fls.
2223/2231, com base na manifestação do NEO, sugere a citação
dos Srs. Secretário Municipal de Obras da Prefeitura de Vitória e da
Presidente da SEMOB/CPL.
Devidamente citados, os responsáveis comparecem aos autos apresentando justificativas de fls. 2237/2250.
Novamente instado a se manifestar, o NEO através de manifestação
Técnica Preliminar nº 367/2014 de fls. 2253/2258, observando que
o Município de Vitória procedeu com a anulação dos certames em
razão de acolher com o esposado na instrução técnica, sugere a
procedência da Representação com determinações.
É o relatório.
VOTO
A princípio faço ressaltar que o processo foi levado a julgamento na
Sessão Ordinária realizada no dia 24/07/2014, onde retirei de pauta
para manifestação ministerial que se posicionou no mesmo sentido
da unidade técnica através do Parecer nº 3567/2014 de fl. 2266.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
A questão cinge-se à análise de regularidade dos Processos Licitatórios ns. 016; 017; 018; 019; 020; 021 e 023/2013, que tem
por objeto a contratação de empresas para manutenção, pequenas
reformas e pequenas obras nos logradouros e prédios públicos no
âmbito das regionais 01, 06, 02, 03, 04, 05 e 08, respectivamente,
sob o regime de empreitada por preço unitário.
A Unidade Técnica apontou (fl. 2223/2231) irregularidades nos Editais objurgados sugerindo a citação dos responsáveis.
Diante do meu entendimento de postergar a análise da Medida
Cautelar ante a necessidade de oitiva dos responsáveis determinei
a citação dos mesmos, que em resposta informaram em razão da
necessidade de refazimento dos procedimentos licitatórios promoveram a anulação dos certames ora analisados.
Cumpre-me lembrar que a superveniência da extinção de licitação,
objeto do procedimento administrativo de Representação, nas hipóteses de anulação ou de revogação da licitação, vem sendo causa,
segundo entendimento dessa Corte de Contas, de arquivamento dos
autos, tanto nos casos em que não houve a concessão da medida
cautelar como naqueles que houveram seu deferimento.
Tem-se, como exemplo, o que foi decidido nos autos dos processos TC 02/2014; 062/2014, 265/2014; 217/2013; 581/2013;
582/2013; 490/2013 dentre outros.
Na oportunidade, destaco que há sensível diferença entre a revogação e a anulação dos procedimentos licitatórios. Nos termos do art.
49 da Lei n. 8.666/93, a revogação se dá por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
e a anulação em caso de ilegalidade.
No caso, é de se considerar, ainda, que não há, nos autos, elementos suficientes para comprovar indícios de má-fé por parte dos gestores interessados e que o ato de anulação, fl. 2243, ao que consta,
não foi objeto de impugnação ou recurso.
Impõe-se reconhecer, portanto, que a anulação da licitação questionada nestes autos, em não havendo concessão de medida cautelar
trata-se de hipótese de perda superveniente do objeto nos moldes
do Art. 307, §6º do RITCEES ensejando o arquivamento dos autos.
Entretanto, entendo que o arquivamento dos autos não obsta a formulação de recomendações e de determinações, por parte deste
Tribunal de Contas, para efeito de fiscalização.
O Tribunal de Contas da União, ao considerar prejudicadas suas representações e denúncias pela perda do objeto, ante a anulação superveniente de certames sob sua análise, promove o arquivamento
dos autos sem prejuízo de se efetivar determinações e recomendações. Neste sentido, cito os Acórdãos n. 916/2011 (Primeira Câmara) e 4774/2011 (Segunda Câmara).
III- CONCLUSÃO:
Assim, considerando toda a análise feita pela área técnica, principalmente pela informação que os responsáveis acataram as determinações deste Tribunal de Contas, sanando as ilegalidades apontadas,
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VOTO pela extinção dos autos, sem análise de mérito, por perda
superveniente do objeto, na forma do art. 267, inciso VI, do Código
de Processo Civil, aplicando-o subsidiariamente, o art. 70 da Lei
Complementar nº 621/2012 e por força do ar 330, IV do RITCEES
determino o arquivamento dos autos pela perda de seu objeto, em
razão da anulação superveniente do certame.
Recomendar com efeito prospectivo que o Município de Vitória que
nos próximos editais que visem a contratação de empresa para realização de manutenção, pequenas reformas e pequenas obras nos
logradouros e prédios públicos se abstenha de:
a) estipular, nos instrumentos convocatórios, cláusulas restritivas à
competitividade;
b) estipular, nos instrumentos convocatórios, cláusulas desprovidas
de razoabilidade; d) prever, no objeto da contratação, itens sem
especificações precisas no projeto básico;
c) prever, no objeto da contratação, itens incompatíveis com a natureza e as características dos serviços, passíveis de licitação própria;
e) prever, no objeto da contratação, itens especializados, passíveis
de licitação própria.
Intimem-se os responsáveis para ciência deste voto.
Arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-9077/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de setembro de dois mil e catorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Extinguir o processo sem análise do mérito, por perda superveniente do objeto, na forma do artigo 267, inciso IV, do Código de
Processo Civil, aplicando-o subsidiariamente, e o artigo 70 da Lei
Complementar nº 621/2012;
2. Recomendar com efeito prospectivo ao Município de Vitória para
que nos próximos editais que visem à contratação de empresa para
realização de manutenção, pequenas reformas e pequenas obras
nos logradouros e prédios públicos se abstenha de:
2.1 Estipular, nos instrumentos convocatórios, cláusulas restritivas
à competitividade;
2.2 Estipular, nos instrumentos convocatórios, cláusulas desprovidas
de razoabilidade;
2.3 Prever, no objeto da contratação, itens incompatíveis com a natureza e as características dos serviços, passíveis de licitação própria;
2.4 Prever, no objeto da contratação, itens sem especificações precisas no projeto básico;
2.5 Prever, no objeto da contratação, itens especializados, passíveis
de licitação própria;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial do Ministério Público Especial de Contas em substituição
ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-742/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2103/2012
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE JAGUARÉ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011
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RESPONSÁVEL - ÂNGELA HELENA DE BACKER MARTINS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011 - CONTAS IRREGULARES - MULTA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I – RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Assistência Social do Município de Jaguaré, referente
ao exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade da Sra. Ângela Helena de Backer Martins.
A 5ª Controladoria Técnica através da ITI nº 644/2012 (fl. 227)
acompanhando o Relatório Técnico Contábil nº 270/2012 de fls.
219/226, onde apontando inconsistência, sugeriu a citação da Sra.
Ângela Helena de Backer Martins, onde acolhendo a sugestão proferi
Decisão Monocrática Preliminar nº 26/2012 (fl.232).
Devidamente citada, a responsável apresenta suas justificativas visto às fls. 238/241 acompanhado de documental de fls. 242/257.
Instada a se manifestar a 5ª SCE através da Instrução Contábil Conclusiva nº 70/2013 de fls. 260/265, opinou pela irregularidade das
contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré quanto
ao aspecto técnico contábil.
Observando que o ora jurisdicionado não foi selecionado para a realização de Auditoria Ordinária e que não foram identificados processos que possam refletir no julgamento da PCA, nos termos do
art. 47, III, alínea “d” e art. 319 do novo RITCEES, os autos foram
encaminhados ao NEO que em ITC nº 3056/2013 acompanhando o
entendimento da 5ª SCE, assim concluiu:
“3 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADE
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos às contas apresentadas pela senhora Ângela Helene Backer Martins do Fundo Municipal de Assistência Social Jaguaré, no exercício
de 2011, chegou-se ao entendimento pela permanência da seguinte
irregularidade:
3.1.1. Não recolhimento das obrigações patronais ao INSSS (Item
II.2. da ICC 70/2013)
Base normativa: Arts. 40 e 195, I e 149, §1º da CRFB.
3.2. Ressalta-se que o PAA 2012 não contemplou o Fundo Municipal
de Saúde de Jaguaré no rol de entes e órgãos a ser objeto de auditoria ordinária no exercício de 2010.
3.3 Por todo o exposto e diante do preceituado no art. 313, inciso IV,
da Resolução TC 261/13, conclui-se opinando por:
3.3.1 Julgar IRREGULARES as contas da senhora Ângela Helena Backer Martins, Secretário Municipal de Assistência Social de Jaguaré,
no exercício de 2011, tendo em vista a prática de ato ilegal, ilegítimo
ou antieconômico, bem como o cometimento de grave infração à
norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, presentificada no item da
Instrução Contábil Conclusiva ICC 70/2013, na forma das alíneas
“c” e “d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012
c/c art. 163, inc. III e IV do RITCES, aprovado pela Resolução TC
nº 261/2013.
3.3.2 Aplicar multa ao responsável com amparo no artigo 62 da
LC 32/93 e na forma do art. 96, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93, por ser tratar de pretensão punitiva e ser esta a
legislação aplicável à época dos fatos apurados;
Nos termos regimentais, o Ministério Público Especial de Contas,
através do Parecer nº 2301/14 às fls. 279/280, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, opina pelo julgamento do
presente feito nos moldes preconizados pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 3056/2013.
É o relatório.
V O T O TC 2103/2012
II- FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Assistência Social do Município de Jaguaré, referente
ao exercício financeiro de 2011, cuja responsabilidade pela gestão
dos atos administrativos, financeiros, orçamentários e patrimoniais
coube a Sra. Ângela Helena de Backer Martins.
O Plano Anual de Auditorias Ordinárias referentes ao exercício de
2011 não contemplou o Fundo Municipal de Assistência Social de
Jaguaré no rol de entes a serem auditados (fl. 267).
No compulsar dos autos, observa-se que as contas foram consideradas irregulares pelos técnicos deste sodalício, quanto ao aspecto
contábil financeiro, que ora passo a me manifestar.
- Não Recolhimento das Obrigações Patronais:
A unidade técnica analisando as despesas com obrigações patronais
liquidadas no exercício de 2011 observou que 40,70% ficaram pendentes de pagamento.
Em síntese apartada a responsável alegou que o valor apontado pela
equipe técnica de R$ 144.074,42 que representa o percentual de
40,70% ora analisado foi pago o valor de R$ 8.738,52 em janeiro de
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2012 e o saldo remanescente – R$ 135.335,90 é objeto de Recurso
Administrativo impetrado em 18 de julho de 2012 na Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Vitória – Proc. Nº 10783721525/201218.
Analisando os argumentos trazidos em defesa, a unidade técnica
informou que o responsável não fez acostar documentos comprobatórios de sua afirmação, de mais a mais, informa que consta no
Processo TC 6019/12 – que trata de Representação formulada pelo
Ministério Público de Contas, convertida em Tomada de Contas visando apurar possíveis irregularidades nos procedimentos licitatórios para a contratação da empresa URBIS cujo objeto era prestação
de serviços de levantamentos de créditos dos municípios junto à
União com o PASEP e o INSS, consta no relatório fiscal do Processo nº 10783721525/2012-18 da Secretaria da receita Federal que
não houve autorização para a compensação do INSS intentada pelo
Município, inclusive constando que não foi reconhecido o direito ao
indébito, inclusive com demonstrações de que teriam sido utilizadas
informações inverídicas nas Guias de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social.
Ressaltou a equipe técnica que acreditando ter crédito junto ao INSS
o Município deixou de recolher as contribuições pertinentes ao exercício de 2011.
Diante do instituto da “compensação tributária” invocada nestes autos, tenho que necessário tecer breves considerações acerca do instituto jurídico para que, ao final, profira meu entendimento.
A Compensação Tributária constitui uma das ferramentas mais úteis
à disposição dos contribuintes para aproveitar créditos ou recuperar
tributos recolhidos indevidamente aos cofres públicos.
Para que ocorra a compensação tributária o Código Tributário Nacional e as legislações específicas atribuem requisitos para sua concessão.
Destarte, o contribuinte deve observar: (i) se o crédito pretendido
decorre de expressa disposição legal ou, em caso contrário, (ii) se
há definição nos tribunais administrativos sobre a possibilidade de
aproveitamento do crédito pretendido, sob pena de que ao ser indeferido o pedido de compensação gera um enorme passivo, haja a
vista o valor das multas aplicadas decorrentes da lei.
Quanto ao crédito pretendido decorrer de expressa disposição legal
deve ser verificada se a documentação do contribuinte realmente
dó o suporte para obter êxito e, nos casos em que haja decisão de
outros tribunais administrativos deve-se acautelar quanto ao procedimento a ser adotado, isto é, se pleiteia administrativamente ou
ingressa em juízo para reconhecimento do crédito tributário para
posterior aproveitamento.
Feitas estas considerações, analisando os autos, conforme informação da unidade técnica o Município de Jaguaré não teve seu direito
de indébito reconhecido pela Receita Federal através de procedimento administrativo impugnando o auto de infração.
Os autos não noticiam de que o Município resguardou sua conduta
de deixar de recolher contribuições junto ao INSS junto ao Poder
Judiciário.
Nesse contexto, não poderia ao meu sentir, o Fundo Municipal de
Assistência Social que é o responsável pelo recolhimento das obrigações patronais na forma do art. 195, I da CF, deixar de recolher
as contribuições pertinentes ao exercício de 2011 sem amparo legal,
motivo pelo qual acompanho o entendimento técnico e ministerial
para manter a irregularidade.
III - CONCLUSÃO:
Assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico e pelo Ministério Público Especial de Contas, através da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 3056/2013, tornando-os parte integrante do presente voto.
Pelo exposto, VOTO pela IRREGULARIDADE das contas do Fundo
Municipal de Assistência Social de Jaguaré, relativas ao exercício de
2011, sob a responsabilidade da Sra. Ângela Helena Backer Martins,
Secretária Municipal de Assistência Social de Jaguaré, nos termos do
art. 84, inc. III, “d”, da Lei Complementar nº 621/2012, aplicando-lhe a multa no montante correspondente a 500 VRTE nos termos da
Lei Complementar nº 32/93 vigente na época dos fatos.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2103/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Assistência Social de Jaguaré, referente ao exercício de 2011,
sob a responsabilidade sob a responsabilidade da Sra. Ângela Helena de Backer Martins, Secretária Municipal de Assistência Social
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de Jaguaré, nos termos do artigo 84, inciso III, alínea “d”, da Lei
Complementar nº 621/2012, tendo em vista o não recolhimento de
obrigações patronais, aplicando-lhe multa pecuniária no montante
correspondente a 500 VRTE nos termos da Lei Complementar nº
32/93 vigente na época dos fatos;
2. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-743/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2102/2012
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARÉ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011
RESPONSÁVEL - JAIR SANDRINI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011 - CONTAS IRREGULARES - MULTA - RECOMENDAÇÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I – RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde do Município de Jaguaré, referente ao exercício
financeiro de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Jair Sandrini.
A 5ª Controladoria Técnica através da ITI nº 657/2012 (fl. 194)
acompanhando o Relatório Técnico Contábil nº 277/2012 de fls.
186/193, onde apontou inconsistência, sugeriu a citação do Sr. Jair
Sandrini, onde acolhendo a sugestão proferi Decisão Monocrática
Preliminar nº 28/2012 (fl.199).
Devidamente citado, o responsável apresenta suas justificativas visto às fls. 204/208 acompanhado de documental de fls. 209/218.
Instada a se manifestar a 5ª SCE através da ITC nº 69/2013 de fls.
222/228, opinou pela irregularidade das contas do Fundo Municipal
de Saúde de Jaguaré quanto ao aspecto técnico contábil, com recomendação.
Observando que o ora jurisdicionado não foi selecionado para a realização de Auditoria Ordinária e que não foram identificados processos que possam refletir no julgamento da PCA, nos termos do
art. 47, III, alínea “d” e art. 319 do novo RITCEES, os autos foram
encaminhados ao NEO que em ITC nº 3466/2013 acompanhando o
entendimento da 5ª SCE, assim concluiu:
“3 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADE
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos às contas do senhor Jair Sandrini, no exercício 2011, frente ao
Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré, a Instrução Contábil Conclusiva ICC 69/2013 concluiu pela irregularidade das contas apresentadas relativas à Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de
Saúde de Jaguaré, exercício de 2010, em decorrência das irregularidades demonstradas nos itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, da mesma ICC;
3.2. Ressalta-se que o PAA 2012 não contemplou o Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré no rol de entes e órgãos a ser objeto de
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auditoria ordinária no exercício de 2011, e nem foram identificados
processos que possam refletir no julgamento da presente Prestação
de Contas, até a presente data [fls. 230].
3.3 Tendo em vista o que se mostra nos autos e diante do preceituado no art. 313, inciso IV, da Resolução TC 261/13, conclui-se
opinando por:
3.3.1 Julgar IRREGULARES as contas do senhor Jair Sandrini, Secretário Municipal de Saúde de Jaguaré, no exercício de 2011, na
forma do inciso III, inciso “d”, do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, bem como o cometimento de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional ou patrimonial, presentificada no item 3.1.3 desta ITC,
na forma das alíneas “c” e “d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 163, inc. III e IV do RITCES, aprovado
pela Resolução TC nº 261/2013.
3.3.2 Aplicar multa ao responsável com amparo no artigo 62 da
LC 32/93 e na forma do art. 96, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93, por ser tratar de pretensão punitiva e ser esta a
legislação aplicável à época dos fatos apurados;
3.5 In fine, com fulcro no art. 1º, inc XXXV, da LC nº 621/2012,
opina-se para que seja RECOMENDADO ao atual gestor e ao contabilista responsável do Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré:
3.5.1 para que nas próximas prestações de contas anuais não inclua
o grupo de contas “214000000000 Obrigações por Empenhos Liquidados” do Balanço Financeiro – Anexo XIII”.
Nos termos regimentais, o Ministério Público Especial de Contas,
através do Parecer nº 2297/14 às fls. 244/245, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, opina pelo julgamento do
presente feito nos moldes preconizados pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 3466/2013.
É o relatório.
VOTO
TC 2102/2012
II- FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde do Município de Jaguaré, referente ao exercício
financeiro de 2011, cuja responsabilidade pela gestão dos atos administrativos, financeiros, orçamentários e patrimoniais coube ao
Sr. Jair Sandrini.
O Plano Anual de Auditorias Ordinárias referentes ao exercício de
2011 não contemplou o Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré no rol
de entes a serem auditados.
No compulsar dos autos, observa-se que as contas foram consideradas irregulares pelos técnicos deste sodalício, quanto ao aspecto
contábil financeiro, que ora passo a me manifestar.
- Não Recolhimento das Obrigações Patronais:
A unidade técnica analisando as despesas com obrigações patronais
liquidadas no exercício de 2011 observou que 35,77% ficaram pendentes de pagamento.
Em síntese apartada o responsável alegou que o valor apontado pela
equipe técnica de R$ 464.367,40 que representa o percentual de
35,77% ora analisado foi pago o valor de R$ 28.239,68 em janeiro
de 2012 e o saldo remanescente – R$ 436.127,72 é objeto de Recurso Administrativo impetrado em 18 de julho de 2012 na Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Vitória – Proc. Nº 10783721525/201218.
Analisando os argumentos trazidos em defesa, a unidade técnica
informou que o responsável não fez acostar documentos comprobatórios de sua afirmação, de mais a mais, informa que consta no
Processo TC 6019/12 – que trata de Representação formulada pelo
Ministério Público de Contas, convertida em Tomada de Contas visando apurar possíveis irregularidades nos procedimentos licitatórios para a contratação da empresa URBIS cujo objeto era prestação
de serviços de levantamentos de créditos dos municípios junto à
União com o PASEP e o INSS, consta no relatório fiscal do Processo nº 10783721525/2012-18 da Secretaria da receita Federal que
não houve autorização para a compensação do INSS intentada pelo
Município, inclusive constando que não foi reconhecido o direito ao
indébito, inclusive com demonstrações de que teriam sido utilizadas
informações inverídicas nas Guias de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social.
Ressaltou a equipe técnica que acreditando ter crédito junto ao INSS
o Município deixou de recolher as contribuições pertinentes ao exercício de 2011.
Diante do instituto da “compensação tributária” invocada nestes autos, tenho que necessário tecer breves considerações acerca do instituto jurídico para que, ao final, profira meu entendimento.
A Compensação Tributária constitui uma das ferramentas mais úteis
à disposição dos contribuintes para aproveitar créditos ou recuperar
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tributos recolhidos indevidamente aos cofres públicos.
Para que ocorra a compensação tributária o Código Tributário Nacional e as legislações específicas atribuem requisitos para sua concessão.
Destarte, o contribuinte deve observar: (i) se o crédito pretendido
decorre de expressa disposição legal ou, em caso contrário, (ii) se
há definição nos tribunais administrativos sobre a possibilidade de
aproveitamento do crédito pretendido, sob pena de que ao ser indeferido o pedido de compensação gera um enorme passivo, haja a
vista o valor das multas aplicadas decorrentes da lei.
Quanto ao crédito pretendido decorrer de expressa disposição legal
deve ser verificada se a documentação do contribuinte realmente
dó o suporte para obter êxito e, nos casos em que haja decisão de
outros tribunais administrativos deve-se acautelar quanto ao procedimento a ser adotado, isto é, se pleiteia administrativamente ou
ingressa em juízo para reconhecimento do crédito tributário para
posterior aproveitamento.
Feitas estas considerações, analisando os autos, conforme informação da unidade técnica o Município de Jaguaré não teve seu direito
de indébito reconhecido pela Receita Federal através de procedimento administrativo impugnando o auto de infração.
Os autos não noticiam de que o Município resguardou sua conduta
de deixar de recolher contribuições junto ao INSS junto ao Poder
Judiciário.
Nesse contexto, não poderia ao meu sentir, o FMS que é o responsável pelo recolhimento das obrigações patronais na forma do
art. 195, I da CF, deixar de recolher as contribuições pertinentes ao
exercício de 2011 sem amparo legal, motivo pelo qual acompanho
o entendimento técnico e ministerial para manter a irregularidade.
III - CONCLUSÃO:
Assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico e pelo Ministério Público Especial de Contas, através da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 3466/2013, tornando-os parte integrante do presente voto.
Pelo exposto, VOTO pela IRREGULARIDADE das contas do Fundo
Municipal de Saúde de Jaguaré, relativas ao exercício de 2011, sob a
responsabilidade do Sr. Jair Sandrini, Secretário Municipal de Saúde
de Jaguaré, nos termos do art. 84, inc. III, “d”, da Lei Complementar
nº 621/2012, aplicando-lhe a multa no montante correspondente
a 500 VRTE nos termos da Lei Complementar nº 32/93 vigente na
época dos fatos.
Voto ainda, com espeque no art. 1º, inc. XXXV da LC 621/2012, pela
RECOMENDAÇÃO ao atual gestor e ao contabilista responsável pelo
Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré que nas futuras prestações de
contas anuais não inclua o grupo de contas “214000000000 Obrigações por Empenhos Liquidados” do Balanço Financeiro – Anexo XIII.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2102/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Saúde de Jaguaré, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Jair Sandrini, Secretário Municipal de Saúde
de Jaguaré, nos termos do artigo 84, inciso III, alínea “d”, da Lei
Complementar nº 621/2012, tendo em vista o não recolhimento de
obrigações patronais, aplicando-lhe multa pecuniária no montante
correspondente a 500 VRTE nos termos da Lei Complementar nº
32/93 vigente na época dos fatos;
2. Recomendar ao atual gestor e ao contabilista responsável pelo
Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré que nas futuras prestações de
contas anuais não inclua o grupo de contas “214000000000 Obrigações por Empenhos Liquidados” do Balanço Financeiro – Anexo XIII;
3. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014.
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-744/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1891/2008 (APENSO TC-3193/2008)
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ES - IASES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2007
RESPONSÁVEL - SILVANA GALINA E BENEDITO VOSS NETO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2007 - 1) REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I – RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo - IASES,
referente ao exercício financeiro de 2007, sob a responsabilidade do
Sr. Silvana Galina – Diretor Presidente e Benedito Voss Neto –
Diretor Administrativo e Financeiro no exercício em análise.
A 2ª Controladoria Técnica, com base na análise feita no Relatório
Técnico Contábil RTC 216/2011, fls. 889/897, sugeriu através da
Instrução Técnica Inicial ITI 842/2011, fls. 898/904, a citação da
Srª. Silvana Galina, conforme Termo de Citação 1210/2011, onde
apresentou tempestivamente suas justificativas acompanhadas de
documentos, visto às fls. 917/951.
Tramita em apenso os autos do processo TC 3193/2008 que trata de
Auditoria Ordinária realizada no IASES no exercício de 2007 objetivando a análise dos atos de gestão praticados.
Instada a se manifestar a 2ª Controladoria Técnica observando algumas possíveis irregularidades sugeriu a citação dos responsáveis
conforme Instrução Técnica Inicial nº 91/2011 de fls. 434/441 dos
autos TC 3193/08, devidamente citados através do Termo de Citação nº 088/11 e 89/11 (fls. 449 e 455).
A Srª. Silvana Galina apresentou justificativa de fl. 459/469 e o Sr.
Benedito Voss Neto, ratificou a justificativa consoante se vê à fl.
472.
A 2ª Controladoria Técnica analisando as justificativas e documentos
apresentados pela Srª. Silvana Galina nos presentes autos através
da Instrução Contábil Conclusiva ICC 89/2012, fls.954/963 se
manifestou pela REGULARIDADE das contas apresentadas com recomendação.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas através da Instrução Técnica Conclusiva nº 4742/2012,
analisando a prestação de contas e os atos de gestão constante dos
autos TC 3193/08, assim concluiu:
3 - Conclusão/ Responsabilidade
Por todo o exposto, da análise dos termos da Instrução Técnica
Inicial ITI 91/20011, bem como das razões de defesa e documentos apresentados pelas responsáveis, restaram como irregulares
os seguintes itens constantes da Auditoria Ordinária (Processo TC
3193/2008):
2. 1 – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
_ Base Legal: Art. 41 c/c § 4º do Art. 62 da Lei nº 8.666/93 e item
19.2 do
Edital
Responsável: Silvana Gallina
2.2 – AUSÊNCIA DA GARANTIA À EXECUÇÃO DO CONTRATO
2.2.1 – PROCESSO Nº 34141650/07
_ Base Legal: Art. 56, § 1º inciso III, Lei nº 8.666/93 e Cláusula
Sétima do Contrato
Responsáveis: Silvana Gallina
Benedito Voss Neto
2.2.2 – PROCESSO Nº 36240931/07
_ Base Legal: Art. 56 da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Décima
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Oitava do Contrato
Responsáveis: Silvana Gallina
Benedito Voss Neto
2.2.3 – PROCESSO Nº 39026418/07
_ Base legal: Art. 56, § 1º, II da Lei nº 8.666/93 e cláusula oitava
do Contrato nº 013/07
Responsáveis: Silvana Gallina
Benedito Voss Neto
Isto posto, e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da Res. TC
182/02, conclui-se
opinando pela:
- Irregularidade das contas do Instituto Sócio-Educativo do Estado
do Espírito Santo - IASES e dos atos de gestão da senhora Silvana
Gallina, Diretora Presidente do IASES, no exercício 2007, nos termos da alínea “d” do inciso III do art. 84 da Lei Complementar nº
621/12, presentificada em todos os itens da conclusão desta Instrução Técnica Conclusiva, pela prática de ato ou omissão, com grave
infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
- Irregularidade dos atos de gestão praticados pelo senhor Benedito
Voss Neto – Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto Sócio-Educativo do Estado do Espírito Santo - IASES, no exercício 2007,
nos termos da alínea “d” do inciso III do art. 84 da Lei Complementar nº 621/12, presentificada no item 2.2 (subitens 2.2.1, 2.2.2 e
2.2.3) desta instrução.
Sugere-se ainda, ao Plenário desta E. Corte de Contas, a aplicação
de multa individual (art. 96, inciso II, da LC 32/93) aos responsáveis.
Outrossim, entende-se cabível que seja feita RECOMENDAÇÃO aos
atuais gestores do IASES, e o contabilista responsável, para que
nos próximos exercícios, os registros contábeis sejam registrados no
ano de sua competência, e que nas próximas prestações de contas
façam constar as conciliações e respectivos extratos bancários, de
todas as contas ativas, incluindo as com saldo zero (conforme Instrução Conclusiva Contábil ICC 89/2012).
Nos termos regimentais, o Ministério Público Especial de Contas, manifestou através do Parecer 1891/2008, da lavra do Procurador Luciano Vieira, fls.995/1006, divergindo do posicionamento da
unidade técnica, pugna pela regularidade com ressalva das contas
ora apresentadas, nos seguintes termos:
V – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 - sejam julgadas REGULARES COM RESSALVA a prestação de
contas anual do INSTITUTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO – IASES, relativos ao exercício de 2007, sob
responsabilidade de SILVANA GALLINA e BENEDITO VOSS NETO
, nos termos do art. 84, II, da Lei Complementar nº. 621/2012;
2 – nos termos do art. 86 da LC nº. 621/12, seja expedida DETERMINAÇÃO aos atuais responsáveis pelo INSTITUTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IASES para que:
2.1 - exija, como condição necessária à assinatura de contratos e
termos de aditamento, a comprovação de que tenham sido prestadas as garantias previstas no instrumento convocatório, na forma do
art. 56 da Lei nº. 8.666/1993;
2.2 - observe o disposto no art. 62 da Lei nº. 8.666/1993, em especial o que dispõe o § 4º desse dispositivo, no sentido de que seja
confeccionado termo de contrato nos casos de compra, com entrega
ou não imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais resultem
obrigações futuras, inclusive assistência técnica; e,
3 – seja expedida a RECOMENDAÇÃO sugerida pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, em fl. 992, da Instrução Técnica Conclusiva nº. 4742/2012.
É o relatório.
VOTO
TC – 1891/2008
II- FUNDAMENTAÇÃO:
O presente feito cuida da Prestação de Contas Anual do Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo - IASES, referente ao exercício de 2007, sob a responsabilidade da
Sra. Silvana Galina, Diretora Presidente e do Sr. Benedito Voss
Neto – Diretor Administrativo e Financeiro, no exercício em análise.
A documentação relativa ao envio das contas foi protocolizada nesta
Corte de Contas em 28/03/2008, estando, portanto, dentro do prazo
regimental, conforme art. 105 da Resolução TC nº 182/02, vigente
à época.
Foi sugerida a citação da responsável por indicativos de irregularidades apontadas no Relatório Técnico Contábil RTC 216/2011. Devidamente citada, a Srª. Silvana Galina apresentou tempestivamente
suas justificativas e documentações.
No compulsar dos autos, ultrapassada a fase contestatória, respei-
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tando o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
verifica-se que a defesa apresentada foi analisada conclusivamente,
através da Instrução Contábil Conclusiva ICC 89/2012, que concluiu
pela regularidade com recomendação das presentes contas.
Da mesma maneira concluiu o NEC – Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas, em sua Instrução Técnica Conclusiva ITC
4742/2012, quanto ao aspecto enonômico-financeiro.
O NEC analisando os atos de gestão do IASES nos autos do TC
3193/2008, concluiu ao final pela irregularidade dos mesmos entendendo que permaneciam as seguintes irregularidades:
Ausência de Instrumento Contratual;
Ausência da Garantia à Execução do Contrato;
O Ministério Público de Contas divergiu da equipe técnica entendo
que, embora, a princípio as irregularidades mencionadas tratavam-se certame de fato grave na ocasião dos fatos (2007), no caso
concreto, ante a inexistência de danos efetivos ao erário retiraram
o caráter de gravidade das infrações remetendo-se ao plano da formalidade, motivo pelo qual, aplicando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade reputou as contas apresentadas regulares
com ressalva.
Feita estas considerações passo a manifestar acerca da Preliminar
arguida e das irregularidades mantidas pela equipe técnica, acolhendo o entendimento técnico e ministerial em relação às demais
inconsistências e irregularidades apontadas nestes autos e nos autos TC 3193/08 que foram consideradas sanadas.
Ilegitimidade Passiva:
Invocando o Código Civil Brasileiro e a Constituição Federal quanto à imputação de Responsabilidade Civil trazendo entendimentos
doutrinários acerca da responsabilidade civil do Estado concluindo
ao final que em suas três esferas – federal, estadual e municipal é
responsável independente de comprovação de culpa, pelos danos
causados por seus agentes administrativo, motivo pelo qual entende
ser parte ilegítima restando prejudicada a imputação de eventual
responsabilidade administrativa.
Compete ao agente administrativo, principalmente quando exerce
a função de ordenador de despesa exercer um verdadeiro controle
quanto à regularidade e à legalidade da despesa pública, não estando adstrito ao mero acatamento ou acolhimento das solicitações de
outras instâncias administrativas.
A responsabilidade pelos atos praticados no exercício da ordenação
de despesas tem origem na Constituição em seu artigo 70 que assim
preceitua:
“Art. 70. A fiscalização cotábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle
interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que utilize arrecada, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária”.
Sendo esta norma de reprodução obrigatória, a Constituição Estadual também prevê esta obrigatoriedade em seu artigo 70 e parágrafo único.
A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
dispõe em seu artigo 135, incisos I, II e III que:
“Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$
100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente em outra moeda
que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis
que:
I – Contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos termos do artigo 88 desta Lei Complementar;
II – prática de ato ou omissão, com grave infração à norma legal ou
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;
III – ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao erário”.
Nesse contexto, os ordenadores de despesas são alcançados pelo
controle externo exercido por esta Corte de Contas não apenas
quando praticarem atos de que resulte prejuízo ao erário, mas também, quando, comprovadamente, os praticarem com grave infração
à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
Feitas estas considerações, não merece prosperar a ilegitimidade
arguida em sede de defesa.
Ausência de Instrumento Contratual:
Em auditoria verificou a unidade técnica que após a conclusão do
Pregão nº 66/2007 que visou a aquisição de equipamentos de in-
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formática no valor de R$ 261.030,94, não fora firmado o contrato.
Em resposta alegaram os responsáveis que por ser tratar de aquisição com entrega imediata, não havia a necessidade de formalizar
o instrumento contratual com base no artigo 62 da Lei de Licitação.
Como muito bem ressaltado pela equipe técnica, o edital previu a
formalização do contrato vez que no item 19.2 previu que o adjudicatário seria convocado para assinar o contrato no prazo de 05
(cinco) dias e ainda a Administração vinculou o prazo de garantia à
data da assinatura do contrato de fornecimento.
Uma vez constante do edital a previsão contratual, está a Administração adstrita aos seus termos obedecendo ao princípio de vinculação ao edital, não podendo dispor, a princípio, de forma contrária,
nos termos do artigo 41 da Lei de Licitação.
Nesse quadrante a irregularidade se mantém, contudo, no caso concreto vejo que não houve qualquer desdobramento de ordem material que pudesse ocasionar prejuízo à Administração, configurando,
ao meu sentir em impropriedade de natureza formal.
Ausência da Garantia à Execução do Contrato:
Analisando os processos administrativos nºs 34141650/07;
36240931/07 e 39026418/07, a equipe técnica verificou que não foi
apresentada a garantia contratual prevista nos Anexos dos Editais
de licitação, contrariando o disposto no artigo 56, §1º, II da Lei
8.666/93.
Em suma, alegam os responsáveis que a exigência da garantia é
uma faculdade da Administração Pública e está condicionada à previsão do Edital, nesse passo, afirma que não consta nos editais a
exigência de apresentação de garantia pelo eventual vencedor, nas
modalidades do artigo 56 da Lei de Licitação, não incorrendo a Administração em erro.
Aduzem, ainda, que de fato ocorreu um vício formal, eis que não
sendo exigida a garantia no Edital, esta não poderia ser parte integrante da minuta do contrato. Por fim, afirma que a execução
dos contratos se deu de forma satisfatória não gerando prejuízo ao
erário.
A finalidade da possibilidade de exigência de garantia contratual decorre das cautelas que a Administração deve tomar para o fim de
evitar o insucesso da contratação. De outra banda, sabemos que a
prestação de garantia pelo particular representa um encargo econômico-financeiro o que pode vir a inviabilizar a licitação em razão de
que esse encargo pode atingir valores muito elevados. Assim, deve
a Administração pautar/sopesar quanto tal exigência.
No presente caso, observo que a Administração exigiu a garantia
nas minutas contratuais, que fazem parte integrante do Edital, não
podendo se valer, nesta oportunidade de que ocorreu erro formal
não devendo constar nos Anexos dos Editais ora analisados.
Contudo, quanto ao argumento de que não houve prejuízo ao erário em decorrência de execução satisfatória do contrato, vejo, neste caso concreto, que embora tenha no momento da execução do
contrato ter a Administração corrido risco no sentido de eventuais
danos, tal fato não ocorreu, se revestindo em irregularidade formal.
III- CONCLUSÃO:
Assim, por entender que as irregularidades remanescentes após as
justificativas se revestem, nesta oportunidade, em caráter meramente formal, acompanhando em parte o entendimento do corpo
técnico e integralmente o entendimento Ministerial deste Tribunal de
Contas, VOTO no sentido de julgar REGULARES COM RESSALVA a
presente prestação de contas do Instituto Sócio Educativo do Estado do Espírito Santo - IASES, referente ao exercício de 2007,
sob a responsabilidade dos Senhores Silvana Galina – Diretora
Presidente e Benedito Voss Neto – Diretor Administrativo e
Financeiro, nos termos do artigo 84, inciso II, c/c o artigo 86, da
Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao
responsável.
VOTO, ainda, para que seja RECOMENDADA à atual Administração
do IASES que:
Nos próximos exercícios os registros contábeis sejam registrados no
ano de sua competência;
Façam constar as conciliações e respectivos extratos bancários de
todas as contas ativas nas Prestações de Contas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1891/2008,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do
Instituto Sócio-Educativo do Estado do Espírito Santo - IASES, referente ao exercício de 2007, sob a responsabilidade dos Srs. Silvana
Gallina e Benedito Voss Neto, Ordenadores de Despesas, dando-lhes
a devida quitação, nos termos do artigo 84, inciso II, c/c o artigo
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86 da Lei Complementar nº 621/2012;
2. Recomendar à atual Administração do IASES que:
2.1 Nos próximos exercícios os registros contábeis sejam registrados no ano de sua competência;
2.2 Façam constar as conciliações e respectivos extratos bancários
de todas as contas ativas nas Prestações de Contas;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-762/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4902/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA
PALHA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO - EXERCÍCIO/2014
INTERESSADO - AMBITEC S/A
RESPONSÁVEL - HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM DESFAVOR DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - EXERCÍCIO 2014
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Cuida-se de representação com pedido cautelar, protocolizada nesta
Corte de Contas pela sociedade empresária AMBITEC S/A, em face
de supostas ilegalidades contidas no Edital de Concorrência Pública nº 03/2014 do Município de São Gabriel da Palha, que tem por
objeto a contratação de empresa especializada para prestação de
serviço de transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos
domiciliares não recicláveis, em aterro sanitário licenciado por órgão
competente, conferido pela secretaria requisitante.
Em síntese, alega o representante que algumas cláusulas do edital
referentes à qualificação técnica que importam em restrições à competitividade fazendo-se necessária a concessão de medida cautelar
para suspensão do procedimento cuja sessão pública para abertura
dos envelopes estava designada para o dia 02 de julho do corrente.
Diante do pedido de medida cautelar, determinei a área técnica que
manifestasse em 03 (três) dias nos termos do §2º do art. 306 do
RITCEES em razão da data designada para abertura do certame.
O Núcleo de Cautelares, em Manifestação Técnica Preliminar nº
361/2014 (fl. 94/96) embasado no entendimento do Núcleo de
Obras e Engenharia constante às fls. 70/92, sugeriu a Concessão da
Medida Cautelar.
Proferida a Decisão Monocrática Preliminar DECM 4177/2014,
foi concedida medida cautelar determinando a suspensão da Concorrência Pública nº 03/2014 e a abstenção de prática de qualquer
ato administrativo até ulterior decisão sob pena de multa pecuniária.
Notificado da decisão acima, na data de 09/07/2014 o Sr. Henrique
Zanotelli de Vargas protocolou expediente comunicando a revogação do processo licitatório em questão, anexando os documentos
comprovatórios.
Encaminhados os autos à área técnica, foi elaborada a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 5224/2014 (fls. 142/144), opinando pela
extinção do feito sem resolução de mérito, tendo em vista a revogação do certame licitatório.

Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 8
Ato contínuo, o Ministério Público de Contas manifestou-se de
acordo com proposição da área técnica, opinando pela extinção do
processo sem resolução de mérito e posterior arquivamento dos autos.
É o relatório.
VOTO
TC-4902/2014
Tratam os autos de representação com pedido cautelar, protocolizada nesta Corte de Contas pela sociedade empresária AMBITEC S/A,
em face de supostas ilegalidades contidas no Edital de Concorrência
Pública nº 03/2014 do Município de São Gabriel da Palha, que tem
por objeto a contratação de empresa especializada para prestação
de serviço de transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos domiciliares não recicláveis, em aterro sanitário licenciado por
órgão competente, conferido pela secretaria requisitante.
Constata-se nos presentes autos, que o Ministério Público Especial
de Contas acompanha o entendimento do Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas ITC nº 5224/2014, fls. 142/144, quanto à sugestão da extinção do feito, sem resolução de mérito, por perda
superveniente do objeto impugnado, com o consequente arquivamento dos autos, haja vista a constatação de que a Administração Pública revogou o procedimento licitatório.
Verifico, nesses casos, que o plenário desta Corte de Contas tem
firmado o seu entendimento, nesse mesmo sentido, em observância
ao §6º do artigo 307 do RITCEES:
§6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado quando,
determinada a prestação de informações e antes da concessão da
medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades
apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução
de mérito.
Diante do exposto, sem mais a acrescentar, encampando o posicionamento do corpo técnico e ministerial, VOTO pela extinção dos
autos, sem análise de mérito, por perda superveniente do objeto, com o seu consequente arquivamento, na forma do art.
267, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicável de forma subsidiária, e do art. 313, inciso IV do Regimento Interno (Resolução
TC nº 261/2013).
Cientifique-se o interessado do teor desta decisão, conforme artigo
307 §7º da Resolução TC 261/2013.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4902/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e três de
setembro de dois mil e catorze, à unanimidade, extinguir o processo sem análise do mérito, em razão da perda superveniente
do objeto, arquivando os presentes autos, na forma do art. 267,
inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicável de forma subsidiária,
e do art. 313, inciso IV do Regimento Interno, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 23 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-710/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3285/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
DO SUL
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ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - IERCI BORSOI FILHO E JOSÉ EDVALTER
MOREIRA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO NOVO DO SUL - NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Trata o presente expediente (fls. 01/03) protocolizado nesta Corte de Contas em 13/05/2014 de Representação promovida pelos
Vereadores Municipais Ierce Borsoli Filho e José Edvalter Moreira
relatando supostas irregularidades na compra de peças com preços
acima do mercado pela Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul.
Juntamente com a documentação foram apresentadas as documentações de folhas 04 a 022.
As supostas irregularidades dizem respeito à prática de possível
superfaturamento no pagamento de notas fiscais de aquisição de
peças, manutenção, reforma e serviços nos veículos da frota do município de Rio Novo do Sul.
Encaminhados os autos ao meu gabinete, determinei a análise e instrução pela área técnica, tendo a 3ª Secretaria de Controle Externo,
por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP nº 291/2014 (fls.
26/28) opinado pelo não conhecimento da presente Representação,
com o seu consequente arquivamento, por não preencher os requisitos da LC nº 621/2012 e da Resolução nº 261/2013 vigente à época:
“2) PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face da ausência de requisito de admissibilidade, opina-se pelo
não conhecimento da Representação na forma do §1º do artigo 94
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Tendo em vista o não conhecimento da Representação e que, consequentemente, o mérito não foi julgado, sugere-se a notificação
dos Representantes, na forma do inciso III do artigo 63 da Lei Complementar Estadual 621/2012, a fim que lhes seja informado a possibilidade de ajuizar nova Representação com os mesmos relatos e
causa de pedir da presente e que caso o desejem, que juntem para
tanto documentos e elementos probatórios que comprovem o superfaturamento alegado.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Parecer (fls. 31)
da lavra do Procurador Luciano Vieira encampou in totum a manifestação da área técnica.
É o relatório. Passo à análise.
II - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
De pronto verifico que a Representação aqui apresentada não está
composta dos requisitos de admissibilidade contidos nos incisos I,
II e III do art. 94 da Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica
do TCEES, pois apesar de os Vereadores terem legitimidade para representar perante esta Corte de Contas, não apresentam nenhuma
evidência ou indícios de prova nas supostas irregularidades, nem
tampouco informam os elementos aptos para que se tenha um juízo
de convicção sobre a ocorrência dos fatos.
Insta frisar que na forma do § 2º do art. 99 da Lei 621/2012, aplicam-se às regras da Representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Assim e como bem levantou a área técnica, “ainda que a Representação disserte sobre superfaturamento na obtenção de peça pela
Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul não constam juntados à
peça vestibular as notas fiscais ou documentos que individualizem
os produtos comprados e o preço pago por eles”.
Nota-se que em casos similares este Tribunal de Contas já decidiu
pelo não conhecimento da Representação e pelo seu consequente
arquivamento, pois a peça inaugural não está acompanhada de prova ou indício concernente ao fato, sem quaisquer evidências concretas ou indícios fundamentados.
Desta feita, na esteira do posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, verifica-se que não estão presentes
os requisitos e formalidades mínimas para o recebimento deste expediente como Representação, utilizando-se o art. 177 do Regimento Interno e art. 94 da Lei Complementar nº 621/2012.
III - CONCLUSÃO
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que o Colegiado adote
a seguinte decisão:
I – Pelo NÃO CONHECIMENTO da Representação, em virtude do não
atendimento aos requisitos de admissibilidade;
II - Pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Dê-se ciência ao interessado do teor da presente decisão e da possibilidade de ajuizar nova representação, anexando para tanto, documentos e elementos probatórios que comprovem o superfatura-
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mento alegado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3285/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, não conhecer da presente representação, arquivando-a após o trânsito em julgado, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 09 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-745/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3683/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE
SÃO FRANCISCO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º AO 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14/2013 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da envio da Prestação de Contas
Bimestral referente ao exercício de 2013 da Prefeitura Municipal de
Barra de São Francisco.
No Relatório Conclusivo de Omissão - RCO n° 116/2014 (fls. 37), a
6ª Secretaria de Controle Externo verificou que os dados referentes ao exercício 2013 foram encaminhados e homologados, tendo
cumprido o Termo de Notificação n° 1028/2014 (fls. 03), sugerindo
o arquivamento dos autos e sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas através do Em. Procurador Luís Henrique
Anastácio da Silva.
Diante do exposto, acompanhando a Área Técnica e o Ministério
Público Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3683/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de setembro de dois mil e catorze, à unanimidade, arquivar os presentes
autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária para deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-746/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5263/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE
SÃO FRANCISCO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º E 2º
BIMESTRES/2014
RESPONSÁVEL - LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º BIMESTRE DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão do envio da Prestação de Contas
Bimestral referente aos 1º e 2º Bimestres de 2014 da Prefeitura
Municipal de Barra de São Francisco.
No Relatório Conclusivo de Omissão - RCO n° 111/2014 (fls. 17), a
6ª Secretaria de Controle Externo verificou que os dados referentes
aos 1º e 2º Bimestres de 2014 foram encaminhados e homologados, tendo cumprido o Termo de Notificação n° 1304/2014 (fls. 03),
sugerindo o arquivamento dos autos e sendo acompanhado pelo
Ministério Público Especial de Contas através do Em. Procurador Luís
Henrique Anastácio da Silva.
Diante do exposto, acompanhando a Área Técnica e o Ministério
Público Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5263/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de setembro de dois mil e catorze, à unanimidade, arquivar os presentes
autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária para deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-764/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3646/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
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INTERESSADO - ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA,
1º AO 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 DE 2013 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da remessa da Prestação de Contas
Bimestral relativa a abertura e aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Bimestre,
Meses 13 e 14 de 2013 da Prefeitura Municipal de Boa Esperança.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 58/2013 (fls. 29/30), a
área técnica verificou que os dados referentes a abertura e aos 1º,
2º, 3º, 4º, 5º e 6º Bimestre, Meses 13 e 14 de 2013, foram encaminhados e se encontram homologados, tendo cumprido o Termo
de Notificação n° 849/2014, sugerindo o arquivamento dos autos e
sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas através do Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira que pugnou
pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3646/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e três de
setembro de dois mil e catorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos, com fundamento no artigo 330, inciso IV, da Resolução
TC nº 261/2013, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio
Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 23 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-765/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3283/2014 (APENSOS TC-5477/2014, TC3284/2014, TC-5404/2014 E TC-5405/2014)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECER - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Trata o presente expediente (fls. 01/17) de denúncia noticiando supostas irregularidades no Edital de Concorrência Pública nº 01/2014
promovido pelo Município de Vitória, com pedido de provimento cautelar, protocolizado nesta Corte de Contas em 13/05/2014.
O Edital de Concorrência visa à seleção de pessoas físicas (profissionais autônomos) para delegação, por meio de Termo de Permissão,
de 108 (cento e oito) novas vagas para execução de serviço de
transporte de passageiro em veículo de aluguel taxímetro.
Apensado a estes autos encontram-se os processos 3284/2014,
5404/2014, 5405/2014 e 5477/2014, com conteúdo idêntico.
Seguindo os trâmites regimentais, determinei a análise e instrução pela área técnica, tendo o Núcleo de Cautelares, por meio da
Manifestação Técnica Preliminar MTP nº 495/2014 (fls. 47/49) opinado pelo não conhecimento da presente denúncia, com o seu con-
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sequente arquivamento, por não preencher os requisitos da LC nº
621/2012 e da Resolução nº 261/2013 vigente à época.
“3 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, nos termos do art. 94, § 1º da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, submetemos à consideração superior a proposta de deliberação pelo não conhecimento da denúncia referente aos presentes autos e das denúncias referentes aos processos
3284/14, 5404/14, 5405/14, 5477/14, todos em apenso.
Sugere-se que se dê CIÊNCIA aos denunciantes do teor da decisão
a ser proferida, conforme mandamento do §7º1, do art. 307, da
Resolução TC 261/2013.”
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Parecer PPJC
2959/2014 (fls. 52/53) da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira encampou in totum a manifestação da área técnica.
É o relatório. Passo à análise.
II - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
De pronto verifico que na denúncia aqui apresentada não estão
presentes os requisitos de admissibilidade contidos nos incisos II e
III do art. 94 da Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do
TCEES, pois não apresenta evidência ou indícios de prova das supostas irregularidades, nem tampouco informa os elementos aptos para
que se tenha um juízo de convicção sobre a ocorrência dos fatos.
Desta feita, na esteira do posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, verifica-se que não estão presentes os requisitos e formalidades mínimas para o recebimento deste
expediente como denúncia, utilizando-se o art. 177 do Regimento
Interno e art. 94 da Lei Complementar nº 621/2012.
III - CONCLUSÃO
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO para que o Colegiado adote a
seguinte decisão:
I – Pelo NÃO CONHECIMENTO da presente Denúncia e das denúncias referentes aos processos 3284/2014, 5404/2014, 5405/2014 e
5477/2014, em virtude do não atendimento aos requisitos de admissibilidade;
II - Pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos e dos processos acima citados, na forma do art. 176, § 3º, inciso I da Resolução TC
261/2013;
Dê-se ciência aos interessados do teor da presente decisão, na forma do art. 307, § 7º da Resolução TC 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3283/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e três de
setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, não conhecer a
presente Denúncia em face da Prefeitura Municipal de Vitória, ante
a ausência dos requisitos de admissibilidade, arquivando-se os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio
Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 23 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-983/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2524/2010
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO
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ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEL - ELIANE PAES LORENZONI
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - 1) PRELIMINARMENTE, RECONHECER A RELEVÂNCIA DA MATÉRIA PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE PREJULGADO DE RELATORIA
DO CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, DEFINIDA POR SORTEIO - 2) ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS - AFASTAR AS IRREGULARIDADES NOTICIADAS - 3)
DETERMINAÇÕES - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos sobre auditoria ordinária realizada na
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, em cumprimento ao Plano
e Programa de Auditoria Ordinária nº 96/2010, referente ao exercício de 2009, cujo responsável é a senhora Eliana Paes Lorenzoni.
Em manifestação emitida inicialmente pela 6° Controladoria Técnica, às fls.783/ 791, foram enumeradas irregularidades encontradas
na auditoria, apontadas no Relatório de Auditoria RA-O nº 35/2010
(fls. 05/27). Devidamente citada, veio a defendente aos autos com
as justificativas encartadas às fls. 793/1126.
Em 21/03/2011 foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI
314/2011 (fls. 783/790), vez que presentes indicativos de irregularidades carecedores de esclarecimentos pelos responsáveis:
“[...]
1- AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO
2- CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS
3- AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA
4- FRACIONAMENTO DE DESPESA
5- CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SHOWS POR INEXIGIBILIDADE
6- INOBSERVÂNCIA DAS ETAPAS DE REALIZAÇÃO – PAGAMENTO
ANTECIPADO
7- NÃO INSTITUIÇÃO DE CONTROLE INTERNO
Na presente ITI foi identificado como agente responsável a Sra. Eliana Paes Lorenzoni (Prefeita Municipal de Marechal Floriano).
Após regular citação da responsável (fls. 796) e justificativa apresentada (fls. 793/809), a defesa foi submetida à análise técnica
conclusiva, elaborando-se a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
1794/2013 (fls. 1129/1152) pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, com a seguinte conclusão:
“[...]
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 35/2010 na
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, relativo ao exercício de
2009, entende-se que devem ser mantidas as irregularidades analisadas nos seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
3.1.1 Ausência de orçamento prévio em procedimento licitatório
(Item 1.1 desta ITC)
Base legal: artigo 43, IV, da Lei Federal 8.666/93.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
3.1.2 Contratação de assessoria para a realização de serviços rotineiros (Item 1.2 desta ITC)
Base legal: artigo 37, II, da Constituição Federal de 1988
Agentes responsáveis: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
3.1.3 Ausência de liquidação de despesa (Item 1.3 desta ITC)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Agentes responsáveis: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de
R$ 205.490,00 (duzentos e cinco mil quatrocentos e noventa reais),
equivalente a 106.637,26 VRTE1.
3.1.4 Fracionamento de despesa para utilização de modalidade inadequada de licitação (Item 1.4 desta ITC)
Base legal: Art. 23, § 5º, da Lei 8.666/93.
Agentes responsáveis: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
3.1.5 Contratação irregular de shows por inexigibilidade de licitação
(Item 1.5 desta ITC)
Base legal: Art. 25, III, da Lei 8.666/93.
Agentes responsáveis: Eliane Paes Lorenzoni
3.1.6 Inobservância das etapas de realização da despesa pública,
por meio de pagamento antecipado (Item 1.6 desta ITC)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Agentes responsáveis: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Por fim, posicionou-se pela IRREGULARIDADE das contas, com condenação ao pagamento de MULTA a ser dosada pelo E. Relator e
RESSARCIMENTO no valor de R$ 205.490,00 (duzentos e cinco mil
quatrocentos e noventa reais), equivalente a 106.637,26 VRTE, tendo em vista a irregularidade apontada no item 1.3 da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 1794/2013.
Ato contínuo, o Ministério Publicou Especial de Contas se manifestou
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às (fls. 1156/1159), Parecer PPJC n° 1757/2013, da lavra do ilustre
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, encampando in totum
os termos da ITC nº 1794/2013.
É o relatório. Segue o VOTO.
II - DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
Examinando os autos, verifico que o mesmo encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
No entanto, cabem algumas considerações em relação aos fundamentos apontados no presente processo, sob a ótica da ITI, das
defesas dos responsáveis, da ITC e do Parecer do Ministério Público
Especial de Contas.
II.1 - AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Base legal: Infringência ao disposto no artigo 43, IV da Lei Federal
n° 8.666/93
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: homologação de procedimento licitatório realizado sem
orçamento prévio.
Por meio da Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal
de Marechal Floriano, não foram encontrados os orçamentos prévios que deveriam servir de base para as contratações dos Convites
02/2009, 03/2009, 17/2009 e 18/2009.
A equipe de auditoria constatou através da ITI nº 314/2011
fls.783/790, que não houve pesquisa de preço de mercado nas contratações relativas aos convites acima mencionados, o que segundo
a área técnica deixa a Administração Municipal sem parâmetros confiáveis para o que se pretende contratar.
A responsável em sua defesa alega que com relação aos Convites
17/2009 e 18/2009, houve pesquisa de preços, realizada antes da
confecção dos editais dos certames.
Destaca ainda com relação aos Convites 03/2009 e 07/2009, que
o parâmetro utilizado teria sido a tabela de honorários advocatícios
da Ordem dos Advogados da Brasil, que naquela época correspondia a R$ 40,00 (quarenta reais), conforme Resolução nº 001/2005,
daquele órgão.
Por fim, seque argumentando que em relação ao Convite 02/2009,
utilizou como parâmetro os valores contratados em exercícios anteriores.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC) na ITC
1794/2013 entendeu que os Convites 03/2009, 07/2009, 17/2009 e
18/2009, foram elaborados em desacordo com os artigos 3º; 7º, §
2º, II; 15, III e 43, IV da Lei n.º 8.666/93. O MPEC de contas acompanha o entendimento da área técnica.
Pois bem.
Percebe-se que o procedimento formal típico dos procedimentos licitatórios não foi devidamente cumprido pela Administração daquele
Município, nos termos do art. 43, inciso IV e § 4º da Lei de Licitações
e Contratos.
Entretanto, apesar do valor contratado ter ficado próximo ao limite
de Convite, a área técnica não demonstrou nos autos que esses valores estavam acima do parâmetro de mercado, causando prejuízo
ao erário.
Desse modo, entendo que no presente caso trata-se de uma irregularidade formal que não tem o condão de macular as contas do
gestor.
Não obstante, cabe destacar que o procedimento licitatório em
questão foi processado e julgado pela Comissão Permanente de Licitação e que embora fosse de responsabilidade desta Comissão a coleta prévia de preços, no caso concreto, os membros da CPL sequer
foram citados para responder por suas ações/omissões, recaindo
apenas para o Ordenador tal responsabilidade.
Neste caso, especialmente, por se tratar de ato corriqueiro concernente ao procedimento licitatório, cujas peculiaridades não cabem
ao gestor se imiscuir, agiu o mesmo sob a tutela da confiança, sem,
contudo, ter concorrido com culpa para a consecução da irregularidade.
Quanto ao tema, trago doutrina balizada como segue:
“A tutela da confiança requer a proteção da pessoa que tenha acreditado na declaração de outrem, mesmo que ela tenha sido mal
formada ou mal externada. Exatamente em função disso, muito se
discute sobre a incidência ou não da escusabilidade como requisito
do erro invalidante, uma vez que não se leva em consideração somente a divergência entre a real intenção do emitente e o conteúdo
da declaração externada, mas também o comportamento de quem
a recebe, cabendo analisar se este se manteve de boa-fé em sua
expectativa de vinculação, ou se de alguma forma concorreu com
culpa no evento”.
Também trago excertos doutrinários de Hely Lopes Meirelles , in
verbis:
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“Ao prefeito, como aos demais agentes políticos, se impõe o dever
de tomar decisões governamentais de alta complexidade e importância, de interpretar as leis e de converter os seus mandamentos
em atos administrativos das mais variadas espécies. Nessa missão
político-administrativa é admissível que o governante erre, que se
equivoque na interpretação e aplicação da lei, que se confunda na
apreciação da conveniência e oportunidade das medidas executivas
sujeitas à sua decisão e determinação. Desde que o chefe do executivo erre em boa-fé, sem abuso de poder, sem intuito de perseguição ou favoritismo, não fica sujeito à responsabilização civil, ainda
que seus atos lesem a Administração ou causem danos patrimoniais
a terceiros. E assim, é porque os agentes políticos, no desempenho
de sua atribuições de governo, defrontam-se a todo momento com
situações novas e circunstâncias imprevistas, que exigem pronta
solução, à semelhança do que ocorre na Justiça, em que o juiz é
obrigado a decidir ainda que na ausência ou na obscuridade da lei.
Por isso mesmo, admite-se para essas autoridades uma margem
razoável de falibilidade nos seus julgamentos”.
O STJ tem decidido nessa mesma linha, conforme se depreende do
Recurso Especial nº 744.311-MT, julgado pela Quarta Turma do STJ,
cujo relator foi o Ministro Luis Felipe Salomão, cuja ementa segue
transcrita:
“O erro que enseja a anulação de negócio jurídico, além de essencial, deve ser inescusável, decorrente da falsa representação da realidade própria do homem mediano, perdoável, no mais das vezes,
pelo desconhecimento natural das circunstâncias e particularidades
do negócio jurídico. Vale dizer, para ser escusável o erro deve ser de
tal monta que qualquer pessoa de inteligência mediana o cometeria.
No caso, não é crível que o autor, instituição financeira de sólida
posição no mercado, tenha descurado-se das cautelas ordinárias à
celebração de negócio jurídico absolutamente corriqueiro, como a
dação de imóvel rural em pagamento, substituindo dívidas contraídas e recebendo imóvel cuja área encontrava-se deslocada topograficamente daquela constante em sua matrícula. Em realidade,
se houve vício de vontade, este constituiu erro grosseiro, incapaz
de anular o negócio jurídico, porquanto revela culpa imperdoável do
próprio autor, dadas as peculiaridades da atividade desenvolvida.
É essencial o erro que, dada a sua magnitude, teria o condão de
impedir a celebração da avença, se dele tivesse conhecimento um
dos contratantes, desde que relacionado à natureza do negócio, ao
objeto principal da declaração de vontade, a qualidades essenciais
do objeto ou pessoa ou, se for erro de direito, ao motivo único ou
principal do negócio (art. 139 do CC/02). Por outro lado, é tido como
escusável o erro decorrente da falsa representação da realidade própria do homem mediano, perdoável, no mais das vezes, pelo desconhecimento natural das circunstâncias e particularidades do negócio
jurídico. Vale dizer, para ser escusável o erro deve ser de tal monta
que qualquer pessoa de inteligência mediana o cometeria”
Acompanhando o entendimento doutrinário e jurisprudencial acima
explicitado e, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário e da
ausência da má-fé por parte da gestora, entendo que razões persistem para que a presente irregularidade não se mantenha maculando
as contas sob análise.
Diante do exposto afasto a irregularidade, cabendo determinação
para que a Administração Municipal aprimore os procedimentos em
novos certames.
II.2 – CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS
Base legal: Inobservância ao inciso II, do artigo 37, da Constituição
Federal
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Autorizou e homologou a contratação da empresa para
terceirização de atividade típica de servidor público.
As matérias a seguir analisadas referem-se à contratação de Assessoria Contábil e Jurídica para desempenhar atividades atribuíveis a
servidor efetivo, com entendimento firmado pela Área Técnica de
que tais atos são irregulares.
Entendo, pois, pertinente ressaltar julgados deste Tribunal sobre o
assunto, parametrizando o tratamento dado por este Plenário em
outros processos, inclusive aproveitando o entendimento externado
em votos por mim proferidos, nos quais, em grande parte, relevei
tais irregularidades julgando as contas Regulares com Ressalvas,
encaminhando, contudo, determinações
Algumas dessas determinações se deram no sentido de que os gestores se abstivessem de terceirizar a execução de serviços inerentes
à atividade fim de cargos efetivos do corpo funcional, bem como
realizassem o devido Concurso Público para o preenchimento de cargos efetivos nessas áreas.
No caso concreto, no tocante à assessoria contábil registra-se a
existência de 01 Técnico em Contabilidade, com salário de 810,00
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(oitocentos e dez reais) e (01) Auxiliar em Contabilidade, com salário de R$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais), cujo nível de
escolaridade é o segundo grau. Por óbvio, não garante, a meu ver, a
qualidade necessária para a gestão orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio daquele Ente.
Para tanto, relativamente ao caso sob o pálio de apreciação deste
Tribunal, pertinente expor alguns questionamentos centrais que me
fizeram aprofundar os estudos relativos à terceirização de assessoria contábil e jurídica:
A Prefeitura Municipal de Marechal Floriano possui possibilidades
reais de estruturar, em termos salariais, a carreira de Contador (nível superior) como forma de atrair os profissionais mais especializados sem comprometer seu orçamento?
Qual o custo de um servidor Contador de nível superior?
Um único servidor Contador é suficiente para a demanda rotineira?
No caso deste estar em gozo de férias, afastado ou em licença,
quem executaria os serviços?
Os relatórios a serem enviados aos órgãos de controle não poderão
esperar, o que fazer então?
Para diminuir o risco de ausência momentânea, seria adequado que
a Prefeitura contratasse mais servidores Contadores?
Procedendo desta forma ficariam eles em algum momento ociosos?
Fazendo assim, a Prefeitura atenderia aos mais elementares conceitos da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, expressos
no Manual de Auditoria Operacional do TCU?
Até que ponto será sustentável politicamente uma Prefeitura estruturar tal carreira, tornando-a atraente aos olhos do mercado, sem
despertar uma avassaladora pressão de outras carreiras daquele
Município?
Não seria mais responsável promover estudos para aferir a relação
custo/benefício das contratações de serviços contábeis (terceiros),
pessoa física ou jurídica, por meio de licitação, em comparação com
os custos decorrentes da admissão de Contadores concursados?
Em relação aos serviços jurídicos os questionamentos acima esposados, a meu ver, servem de ponto de partida para a análise de qual
modalidade se revela mais viável para o caso: (i) contratação de
terceiros ou (ii) admissão por concurso.
Visando expor com mais clareza a alteração de meu entendimento,
após nova avaliação de contexto e cálculo de consequências, passo
a fundamentar o voto em tópicos, mas não sem antes citar um trecho do discurso de posse do Ministro Carlos Ayres Britto no cargo de
Presidente do Supremo Tribunal Federal.
O juiz, que também é poeta, compartilhou a experiência que Heráclito (540/480 a.C) traduziu com a máxima de que “...o ser das
coisas é o movimento. Ninguém entra duas vezes nas águas de um
mesmo rio, pois o fato é que na vida tudo muda, menos a mudança.
Só o impermanente é que é permanente, só o inconstante é que é
constante, de sorte que a única questão fechada deve ser a abertura
para o novo.”
Apresento o brilhantismo desta reflexão filosófica como porta de entrada para fundamentar o meu novo posicionamento sobre o tema
“terceirização de serviços contábeis e jurídicos”.
II.2.1 O CONCEITO DE TERCEIRIZAÇÃO
A ideia central da terceirização, genericamente, reside na transferência de algumas atribuições a terceiros. A própria expressão “terceirização” tem sua origem definida em uma palavra já existente na
língua portuguesa: terceiro compreendido como intermediário.
Na visão de José dos Santos Carvalho Filho, citado por Cristiana
Fortini in Terceirização na Administração, ed. Fórum, a terceirização
no âmbito empresarial e do trabalho, significa o fato de a direção de
uma empresa transferir a outra algumas atribuições de seu interesse direto. Quando a empresa se utiliza desse procedimento, diz-se
que se socorreu do processo de terceirização.
Para esse estudioso, o problema que envolve a terceirização é o que
diz respeito à natureza das funções terceirizadas, pois muitas são as
atribuições inerentes à determinada pessoa jurídica. Algumas delas,
porém, integram seu núcleo fundamental, vale dizer representam
as atribuições básicas, assim consideradas aquelas para as quais
a pessoa foi instituída. Tais misteres é que, em última instância,
mobilizaram sua criação. Ao mesmo tempo em que lhe constituem
a causa, servem-lhe também como objeto. Sem tais finalidades, a
própria pessoa se esvaziaria: são, pois, atividades-fim.
Outras atribuições, contudo, a despeito de serem importantes para
a busca das metas alvitradas, não integram o núcleo fundamental
da entidade. Sua característica é a de serem atividades-meio, ou
seja, aquelas que traduzem os instrumentos de apoio necessários à
consecução dos objetivos. Cuida-se de típicas atividades de apoio,
sobre as quais a empresa vai consolidando seus passos com os olhos
voltados para as metas que estabeleceu.
II.2.2 A TERCEIRIZAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO E O DEVER DE EFI-
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CIÊNCIA
II.2.2.1 CONCEITO E DOUTRINA:
O Decreto-Lei nº 200/67 apresentou-se como um marco fundamental a autorizar a Administração Pública Federal brasileira a recorrer
à terceirização como forma de descentralização da máquina administrativa.
O art. 10 prevê a descentralização das atividades da Administração
mediante contratos ou concessões (art. 10, § 1º, c) e, a seguir,
no § 7º, se lê: “Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o objetivo
de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa,
a Administração procurará desobrigar-se da realização material de
tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução
indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa
privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar
os encargos de execução”.
O Executivo Federal editou o Decreto nº 2.271/97, que dispõe sobre
contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, admitindo, em seu art. 1º, a execução
indireta de atividades, desde que, acessórias, instrumentais ou
complementares aos assuntos que constituem área de competência
legal do órgão ou entidade.
A leitura do § 1º deste art. revela exemplos de algumas atividades
que podem ser objeto de execução indireta: “As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática,
copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção
de prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta”. Todavia, o § 2º do mesmo artigo veda a
terceirização de atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa
disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto,
total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.
É importante salientar que o art. 175 da CRFB/88 estabeleceu a
faculdade da Administração Pública prestar serviços através de terceiros, mediante concessão ou permissão. Segundo o Prof. Flávio
Amaral Garcia, a Carta Maior não abordou o instituto da terceirização, não tratou do tema, não se identificando em nenhum dos
seus dispositivos qualquer limite para as terceirizações envolvendo
a natureza da atividade – se meio ou fim.
Entretanto, insta frisar, de forma exemplificativa, um rol de regras
respaldando, direta ou indiretamente, as contratações de serviços
terceirizados, a saber:
Decreto-Lei nº 2.300/1986. Permitiu a contratação de empresas
para a execução de obras e serviços públicos, mediante competente
processo licitatório;
Enunciado 331/TST. Terceirização lícita é aquela que estejam previstos os dispositivos que regram o trabalho temporário, os serviços
de vigilância, serviços de conservação e limpeza e serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador;
Decreto nº 2.271/1997. Estabelece, na Administração Federal, a
possibilidade de terceirização de serviços relativos às atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares;
IN 02/2008 (dispositivos inseridos pela IN nº 3 de 15.10.2009) da
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. Dispõe sobre regras e diretrizes
para a contratação de serviços continuados ou não;
Lei Complementar nº 101/2000.
Conforme se pode extrair da cronologia das regras supracitadas,
apenas como exemplos, podemos sugerir que a terceirização na Administração Pública, muito embora já fosse possível desde 1967,
se desenvolveu de maneira mais rápida na década de 1990, após a
aprovação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado em
1995.
Nesse passo, vale destacar o estudo realizado pelo Tribunal de Contas da União, quando da apreciação das contas do Governo da República, conforme Ata TCU nº 19, de 11.06.2002, Plenário, DOU,
29 de julho de 2002 em que o Em. Min. Walton Alencar Rodrigues,
considerando o relatório das contas do Governo do ano de 2001,
destacou, no âmbito das áreas temáticas, a extensão do fenômeno
da terceirização na Administração Pública, como resultado da política de redução dos quadros do Estado:
“A Administração Pública vem adotando a terceirização de mão de
obra, especialmente nos últimos anos, como forma de reduzir os
quadros do Estado na realização de suas atividades”.
Relativamente à licitude da terceirização, complementa o relatório
afirmando que: “a princípio, a terceirização dos serviços de uma
empresa é licita, quando se trate de atividades secundárias, compreendendo os serviços que não constituam sua atividade-fim”.
Consta, ainda, de referida Ata:
“No direito brasileiro, ainda não existe instrumento normativo que
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discipline, de forma consolidada, todos os conceitos afetos à terceirização, uma vez que ela assume, na prática, diversas formas associadas a normas específicas. A doutrina e a jurisprudência atuam,
então, como forma de suplementar a deficiência legal.
(TCU – PLENÁRIO/ATA Nº 19/2002, ITEM 5.1.1)”
O Eminente Ministro do TCU arrematou sua conclusão destacando a
necessidade de percorrer as estradas da doutrina e jurisprudência
para chegar ao destino que se deseja, qual seja, o deslinde da questão “terceirização na Administração Pública”. E é exatamente isso
que passo a fazer neste caso concreto.
O Desembargador Jessé Torres Pereira Junior, no artigo “Serviços
terceirizados e responsabilidade do Estado”, publicado na Revista do
TCMRJ/2013, registrou os desafios que caracterizam a passagem da
administração patrimonialista para a de resultados e os incitamentos que confrontam a eficiência com a legalidade estrita, princípios
de nível estratégico, nos termos do art. 37 da CRFB/88 com a redação dada pela Emenda nº 19/98.
A Emenda Constitucional nº 19/1998 introduziu na Constituição o
princípio da eficiência. O constituinte derivado impôs, dez anos após
a promulgação do texto original, que a administração pública passasse a atuar não somente pela correção, mas, a partir de então,
acrescida de competência. Enxergou o parlamento brasileiro que o
cumprimento da estrita legalidade, embora importantíssimo e indispensável, isoladamente aplicado, se tornaria insuficiente ao bom
desempenho dos serviços públicos a serem prestados.
Ainda sobre o mesmo tema vale destacar o posicionamento defendido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes em
palestra proferida no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso :
(...)
“Como aferir a eficiência? Aqui outro elemento de proporcionalidade
ganha relevo: a razoabilidade. As escolhas que se fazem tendo em
vista determinadas finalidades. O alcance de determinados fins e
para isso a administração tem que passar por um modelo talvez de
desconstrução. Certamente os senhores Conselheiros e membros
dos Tribunais de Contas vivenciam essa realidade de forma flagrante, eu atinjo um dado objetivo através de um aspecto formal, mas
de uma maneira bastante ineficiente.
(...)
Nós cumprimos um rito formal, mas acabamos por produzir um
modelo extremamente oneroso e custoso para a administração. E
vivemos fazendo um certo experimentalismo institucional tentando
obter melhores resultados tangidos por essa ideia de eficiência que
hoje é princípio constitucional. Talvez isso nos cobre mais ousadia,
do próprio legislador um maior poder de conformação para transmudar estruturas fortemente calcadas na ideia do formalismo. A armadilha às vezes da legalidade estrita e talvez do bacharelismo que
às vezes seja a distorção desse modelo, acaba por comprometer a
ideia de eficiência. E a comprometer a própria ideia de serviço público. Acabamos por ter um serviço público marcadamente ineficiente.
Talvez os senhores aqui no Tribunal de Contas tenham a chance de
ser um laboratório no debate sobre essa questão da eficiência.
(...)
Eu espero que aqui nós logremos avançar nessa ideia de um novo
experimento institucional que busca traduzir na prática esse chamado princípio da eficiência. Dando maior plasticidade, dando maior
flexibilidade a esse sistema as vezes extremamente rígido, burocrático do serviço público. É fundamental que esse modelo seja, de
alguma forma, exitoso. E para isso, obviamente, é preciso que seja
implementado com a devida seriedade.”
(...)
Não há que se cogitar, em hipótese alguma, o relaxamento do controle da legalidade. Pois este é fundamental para o bom funcionamento das instituições públicas brasileiras. O nosso modelo jurídico
de tradição francesa (civil law) pressupõe a observação da estrita
legalidade (informações perfeitas) na aplicação do direito administrativo e financeiro.
Ocorre que estamos imobilizados por parâmetros e padrões estabelecidos no século XIX diante de missões desafiadoras do século XXI.
Daí a necessidade das Cortes de Contas efetivarem o controle da administração pública aplicando maior equilíbrio entre os princípios expressos no artigo 37 (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência) e os princípios reconhecidos (Supremacia do
Interesse Público, Autotutela, Indisponibilidade, Continuidade dos
Serviços Públicos, Segurança Jurídica, Razoabilidade e Proporcionalidade). Destaco, ainda, o dever do cumprimento dos parâmetros da
economicidade insculpido no artigo 70 da CF/88.
O Professor Jessé Torres ao discorrer sobre as conexões existentes
entre a legalidade, eficiência e terceirização concluiu que o dilema
se constitui nos seguintes termos:
“A legalidade condiciona a eficiência ou a eficiência justifica o abran-
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damento da legalidade, na busca da satisfação do interesse público?
Aplicado à terceirização o dilema é: rejeitam-se os seus instrumentos, porque podem fraudar direitos, ainda que propiciem menores
preços e assegurem maior agilidade de gestão, ou estimula-se o
seu emprego para a prestação de serviços à administração, desde
que encontrem soluções inteligentes para prevenir e coibir possíveis
desvios?”.
Ainda de acordo com o doutrinador “Escolher o caminho da terceirização e percorrê-lo deve enquadrar-se na moldura da eficiência e
eficácia. Não se trata de optar segundo convicções ou predileções
pessoais. É imprescindível verificar se, em determinado caso e suas
circunstâncias, terceirizar é a solução que superiormente atende ao
interesse público e, sendo, se será de melhor proveito entregar-lhe
a respectiva execução”.
Por fim, resume em quatro as questões centrais da terceirização:
“(a) na administração pública, a terceirização de serviços somente
deve abranger atividades-meio, inviável a sua extensão às atividades finalísticas das instituições públicas; (b) à opção por terceirizar
serviços de apoio específicos, definidos por normas regulamentadoras, deve ser precedida de estudos e análises que levem em conta
os inúmeros fatores e circunstâncias que afetam a eficiência (relação custo-benefício) e a eficácia (efetiva produção de resultados
planejados de interesse público) da solução; (c) há responsabilidade subsidiária subjetiva da administração pública que se omite
no dever de fiscalizar o cumprimento, pelo fornecedor de serviços,
dos encargos devidos aos empregados de que faz uso na execução
dos serviços contratados, eventualmente atraente de hipóteses de
improbidade administrativa dos agentes omissos; (d) os controles
internos e externos constituem a primeira linha de verificação dessa
responsabilidade, no âmbito de suas competências constitucionais,
legais e regimentais”.
Nesse mesmo sentido, sobre os aspectos da eficiência e descentralização o Procurador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Eduardo Azeredo Rodrigues, na obra “O Princípio da Eficiência à
Luz da Teoria dos Princípios”, destacou em suas conclusões :
(...)
“1. Eficiência não é um conceito originário do Direito, mas que pode
ser compreendido, sob o aspecto jurídico, como um conjunto de
acepções, dentre as quais: a capacidade de um meio conduzir a um
fim; a virtude de maximização dos resultados com a minimização
dos meios empregados; a minimização de desperdício; a característica do que atende às expectativas com qualidade, rapidez, perfeição, etc. e, no âmbito da Administração Pública, a convergência
para a melhor a mais plena satisfação dos interesses públicos.
(...)
3. A exaltação do dever de eficiência é componente de um cenário mundial no qual se assistiu ao declínio do Estado-providência,
fazendo emergir o paradigma de Administração Pública Gerencial.
Nesse contexto, promoveu-se a desestatização e a retomada do Estado às suas funções primordiais, adotando-se um modelo estatal
de administração fortemente inspirado em conceitos de management, voltado à efetiva satisfação dos interesses públicos e à busca
de eficiência nos resultados.
(...)
34. A desburocratização e a flexibilização apontam para o abandono
do formalismo exacerbado e de outros entraves que emperram o
poder público. A desburocratização recomenda, ainda, o abandono
de estruturas-meio, aumentando-se a discricionariedade e a confiança no agente público e valorizando-se a ideia de responsabilização por resultados.”
(...)
Ainda sobre o tema “eficiência”, vale destacar que as regras da International Organization Of Supreme Audit Institutions (Intosai)
orientaram o Tribunal de Contas da União na confecção do Manual
de Auditoria Operacional, permitindo que fossem definidos com clareza absoluta os conceitos de:
Economicidade. A minimização dos custos dos recursos utilizados na
consecução de uma atividade, sem comprometimento dos padrões
de qualidade;
Eficiência. É definida como a relação entre produtos (bens e serviços) gerados por uma atividade e os custos dos insumos empregados para produzi-los;
Eficácia. Grau de alcance das metas programadas (bens e serviços)
em um determinado período de tempo, independentemente dos
custos implicados (COHEN; FRANCO, 1993);
Efetividade. Diz respeito ao alcance dos resultados pretendidos, a
médio e longo prazo. Refere-se à relação entre os resultados de uma
intervenção ou programa, em termos de efeitos sobre a população
alvo (impactos observados), e os objetivos pretendidos (impactos
esperados), traduzidos pelos objetivos finalísticos da intervenção.
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O conceito jurídico de eficiência correlaciona-se ao dever, vinculante dos gestores públicos, de agir mediante ações planejadas com
adequação, executadas com o menor custo possível, controladas e
avaliadas em função dos benefícios que produzem para a satisfação
do interesse público. E nesse cenário surge com maior vigor a lógica da terceirização: o especialista tende a realizar o objeto de sua
especialidade com superior qualidade e menor custo; se o objeto da
especialidade de uma empresa é uma atividade de apoio importante
para a finalidade de outra empresa, esta ganhará em custo e qualidade se contratar aquela para a execução desse objeto; a empresa
especialista é a terceira.
Penso ser suficiente a doutrina, até aqui exposta. Sigo, então, à
apreciação da jurisprudência que passo, também, a me filiar.
II.2.3. JURISPRUDÊNCIA - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURÍDICOS
II.2.3.1. ACÓRDÃO 980/2005 - SEGUNDA CÂMARA – TCU
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da
Segunda Câmara, de 21/6/2005, ACORDARAM, por unanimidade,
em fazer determinações das quais destaco as que seguem:
(...)
1.1.3. promova estudos para aferir a relação custo/benefício das
contratações de serviços advocatícios, pessoa física ou jurídica em
comparação com os custos decorrentes da admissão de novos advogados concursados;
(...)
1.1.4. caso os estudos acima indicados sugiram como medida mais
vantajosa a contratação de terceiros, atente para a necessidade de
licitação para contratação de serviços advocatícios, admitindo, no
caso de inviabilidade de competição, a pré-qualificação dos profissionais aptos a prestarem os serviços, adotando sistemática objetiva
e imparcial de distribuição de causas entre os pré-qualificados, de
forma a resguardar o respeito aos princípios da publicidade e da
igualdade, consagrados no art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal;
(...)
Essa Decisão segue a esteira do entendimento do Professor Jorge
Ulisses Jacoby Fernandes para quem “a terceirização surgiu, basicamente, no intuito de especializar mão de obra. A necessidade de
aprimorar a excelência na prestação de serviços foi um dos fatores
cruciais para o surgimento e desenvolvimento da terceirização. O
Serviço Público deve ser prestado com eficiência e celeridade e a
terceirização contribui significativamente para que esta meta se torne realidade.”
II.2.3.2. CONSULTA 746716/2008 – TCE/MG
A Consulta foi encaminhada ao TCE/MG pelo Sr. Antônio José Cota,
Prefeito Municipal de Rio Piracicaba, questionando acerca da possibilidade de contratação, mediante processo de inexigibilidade de
licitação, de assessoria e consultoria contábil e jurídica, desde que
comprovada a notória especialização da empresa ou do profissional
a ser contratado:
(...)
Quanto à matéria, já existe jurisprudência firmada nesta Corte, expressa no incidente de uniformização de jurisprudência nº 684.973
em que se afirma a necessidade de se comprovar, no caso concreto,
a singularidade do objeto contratado.
(...)
Nos casos em que os serviços são considerados atividades corriqueiras, habituais da Administração Pública, a contratação deve ocorrer
mediante a realização de procedimento licitatório, como determinam os artigos 2º e 3º da Lei de Licitações.
(...)
Deste modo, Sr. Presidente, encontra-se respondida, em tese, a
questão suscitada pelo Prefeito Municipal de Rio Piracicaba, acerca
da possibilidade de contratação de assessoria e consultoria contábil
e jurídica mediante processo de inexigibilidade de licitação, se comprovada a notória especialização da empresa ou do profissional a
ser contratado.
(...)
No exemplo acima, o Conselheiro Relator Antônio Carlos Andrada
respondeu de acordo com a doutrina e jurisprudência majoritárias e
com o entendimento expresso no já citado incidente de Uniformização de Jurisprudência daquela Corte.
Nos casos em que os serviços são considerados atividades corriqueiras, habituais da Administração Pública, a contratação deve ocorrer
mediante a realização de procedimento licitatório, como determinam os artigos 2º e 3º da Lei de Licitações.
II.2.3.3. PARECER DA LAVRA DA PROCURADORA MARIA CECÍLIA
MENDES BORGES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – TCE/MG
Tratou-se da denúncia apresentada por Viegas & Almeida Consultoria
Jurídica Empresarial na qual se questionava a regularidade do pro-
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cedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 001/2009,
instituído pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Itueto com o objetivo de contratar entidade especializada em Direito Municipal para
prestação de serviços de assessoria jurídica nos assuntos internos e
externos do Poder Executivo:
(...)
No tocante à instituição de advocacia pública no âmbito municipal,
inicialmente é preciso analisar as normas constitucionais que regulam a advocacia pública no âmbito federal e estadual, quais sejam:
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial
e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar
que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades
de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
§1º A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral
da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre
cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e
reputação ilibada.
§2º O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de
que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas
e títulos.
§3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
observado o disposto em lei.
Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados
do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial
e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.
Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante
avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório
circunstanciado das corregedorias.
Da análise dos citados dispositivos, nota-se a não menção aos municípios. Sobre o tema, Adilson Abreu Dallari fornece valiosa lição:
De pronto já se percebe que o dispositivo não menciona os Municípios, e esse é um eloquente silêncio, ditado pelo simples bom senso,
pois existem Municípios de todos os portes, que comportam ou não
a instituição de uma procuradoria.
Da mesma forma, não está abrangida a administração descentralizada ou indireta, especialmente as empresas estatais, dotadas de
personalidade jurídica de direito privado e de patrimônio distinto
daquele das unidades federadas a que se vinculem.
Mais importante que isso, porém, é lembrar um postulado elementar
de hermenêutica, no sentido de que uma simples disposição isolada
(de cunho nitidamente corporativo, diga-se de passagem) não pode
derrubar um princípio fundamental da organização nacional, qual
seja, o princípio federativo, que tem como componente essencial a
autonomia administrativa dos entes federados. (grifo nosso).
Nesse mesmo sentido, o Procurador-Geral da República Roberto
Monteiro Gurgel Santos, em seu parecer exarado nos autos do Processo de Proposta de Súmula Vinculante n. 18/DF dispôs que:
[...] por abranger as mais variadas e desiguais situações, compreendendo desde metrópoles como São Paulo até pequenas municipalidades no interior do país, no âmbito dos municípios poderão
existir desde procuradorias estruturadas — com advogados efetivos,
concursados e integrados em carreira jurídica — até hipóteses de
advogado único, nomeado para o cargo em comissão ou contratado
para representar o ente judicialmente.
Desta feita, em homenagem ao princípio federativo, incumbe ao Município optar pela instituição de procuradoria municipal ou pela contratação de profissionais para execução dos serviços advocatícios.
(...)
Diante do exposto, conclui-se que, em virtude do princípio federativo, os Municípios devem optar ou pela contratação de advogados
por meio de procedimento licitatório — desde que presentes peculiaridades que tornem a medida mais eficiente e econômica — ou
sua inexigibilidade, se for o caso, ou pela instituição de procuradoria
municipal.
(...)
Nesse caso, concluiu a Em. Procuradora do MPC/MG, em seu Parecer, inicialmente, ser preciso verificar se o Município de Santa Rita
do Itueto possui procuradoria municipal instituída. Caso a resposta
fosse positiva, o objeto não poderia, a princípio, ser licitado, uma
vez que se trata de funções privativas de cargos de carreira, nos
quais o provimento inicial deve ser feito necessariamente por meio
de concurso público ou, em caso de chefia, direção ou assessoramento, por nomeação para provimento dos cargos em comissão.
Uma vez cumprida essa diligência, caso inexistisse legislação a esse
respeito, tendo em vista a tentativa de contratação de advogados
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por meio de licitação, tornaria, então, necessário analisar as justificativas que levaram o município a fazer tal opção.
II.2.3.4. CONSULTA, PROCESSO Nº 0505298-1/2007 - TCE/PE
O processo Nº 0505298-1/2007-TCE/PE tratou de Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapetim,
no exercício financeiro de 2005, Olavo Mansueto Alves Batista, nos
seguintes termos:
(i) Caso entenda o gestor da Câmara (Presidente) que seja mais
econômico e que o profissional contratado venha atendendo às
necessidades do órgão legislativo municipal, poderá determinar a
feitura de TERMO ADITIVO ao contrato, no último dia do vencimento deste, para a continuação dos trabalhos contábeis ou jurídicos
anteriormente pactuados, e dessa forma, dar-se continuidade aos
serviços administrativos do Poder Legislativo? Ou terá que se abrir
novo procedimento licitatório para a formulação de novo contrato
para tais serviços?
(ii) Caso possa fazer o Termo Aditivo ao contrato, tal Termo é o
bastante, ou ter-se-á que fazer outros documentos para embasar
o Termo?
Como havia opiniões conflitantes o Relator encaminhou os autos ao
Ministério Público de Contas, onde recebeu análise do Procurador
Gustavo Massa - Parecer MPCO nº 754/07, em que acompanhou
o opinativo da Proposta de Voto da Auditoria Geral e concluiu pela
possibilidade de prorrogação dos contratos atinentes à prestação de
serviços de contabilidade e assessoria jurídica, por serem considerados serviços de execução continuada, representando necessidade
permanente do Poder Legislativo. Destaco os principais trechos da
Decisão:
(...)
PARECER MPCO Nº 754/07
Poderiam tais atividades serem consideradas como necessidades
permanentes, dentro da estrutura administrativa do Poder Legislativo, justificando, assim, seu enquadramento como “serviços a serem
executados de forma continua”?
(...)
É justamente neste ponto que este Órgão do Ministério Público pretende colaborar, preenchendo o vazio deixado no raciocínio dos demais atores, facilitando a tarefa do julgador.
Os questionamentos são os seguintes:
• Poderia a Câmara dos Vereadores prescindir de assessoria contábil
e jurídica?
• As atividades levadas a cabo pelos representantes do Poder Legislativo demandam uma constante atuação de advogados e contadores?
O primeiro ponto a ser levantado é que o Poder Legislativo Municipal, além de sua atividade legiferante e fiscalizatória, tem também
que gerir uma estrutura administrativa. Existe, inclusive, a sujeição
deste Poder às normas da LRF:
(...)
Não se pode olvidar que a verba para gerenciar toda esta estrutura
é dinheiro público, portanto, há de se prestar contas ao final da
gestão. Tais prestações de contas devem conter obrigatoriamente
demonstrativos e balancetes contábeis, tudo de acordo com os princípios e normas atinentes à contabilidade pública.
Fica claro que os serviços de contabilidade são absolutamente necessários em face da necessidade de gerenciar uma estrutura administrativa e prestar contas do dinheiro público envolvido. Deve haver
registro contábil de todos os gastos realizado pela Câmara, seja em
sua atividade principal, ou na administrativa.
Conclui-se que a atividade de assessoria contábil é, sim, essencial,
traduzindo-se em uma demanda permanente, enquadrável, portanto, no conceito de “serviços a serem executados de forma continua”.
Da mesma forma, devem ser tratados os serviços de assessoria jurídica. É que, apesar de sua atividade legiferante, o Poder Legislativo é representado por pessoas do povo, eleitas democraticamente,
sem que tenham o mínimo de conhecimento jurídico necessário à
boa técnica legislativa.
Para interpretar a complexa legislação nacional e os limites constitucionais a serem respeitados, é essencial a presença de um bacharel em direito, funcionando como uma consultoria especializada
permanente.
A interpretação sistêmica das normas pátrias não é tarefa simples,
passível de ser levada a diante pelo cidadão comum, gente do povo.
As decisões do STF, recentemente ganharam a mídia nacional, demonstrando a todo país a complexidade com que são abordados os
temas jurídicos que a todos interessam.
Nada como um especialista, para guiar os legisladores municipais
por entre o emaranhado de dispositivos legais, tantas vezes mal
redigidos e dúbios. Isto sem falar na necessidade de aferir a constitucionalidade das leis a serem votadas pela Câmara, debatidas nas
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famosas Comissões de Constituição e Justiça.
Diante disto, o MPCO considera também a atividade de assessoria
jurídica como um serviço de necessidade permanente dentro do Poder Legislativo Municipal.
Aliás, não se tem notícia de Assembleia Estadual em que não exista
a figura do assessor jurídico, em geral um procurador consultivo.
Da mesma forma, que é inconcebível que a estrutura do Poder Legislativo Estadual preste contas de sua gestão, sem o auxílio de um
contador.
Destarte, tanto os contadores como os juristas prestam serviços a
serem executados de forma contínua, atendendo a uma necessidade
permanente da Casa Legislativa.
(...)
Vencida esta discussão, é de se adentrar na questão da possibilidade
de prorrogação do contrato administrativo em pauta.
(...)
Sendo o serviço executado de natureza contínua, existe, conforme
expresso no § 2º do artigo 57 da Lei de Licitações, a possibilidade
de prorrogá-lo, por períodos iguais e sucessivos, até no máximo 60
meses, desde que o preço e as condições sejam mais vantajosa para
a administração.
Não se pode olvidar que a certeza de contar com um serviço de
qualidade comprovada, in locu, seja uma condição extremamente
vantajosa para a administração. O fato de o prestador de serviço já
conhecer os detalhes da Casa Legislativa também soma pontos para
a prorrogação contratual.
(...)
Baseado nisto, pode-se concluir que o método de selecionar a assessoria, por concurso, e aditar o contrato, com base no desempenho
do serviço prestado, é, em tudo, consentâneo com o princípio da
eficiência, pois condiciona a continuidade do contrato ao resultado
comprovado durante tal prestação do serviço.
Ressalte-se que a meritocracia é levada em conta desde o início da
contratação, visto ter havido licitação, e prossegue como diretriz
que condiciona a continuidade da prestação do serviço.
Impende ressaltar que a possibilidade de continuidade já está prevista explicitamente na Lei de Licitações, não precisa vir expressa
no edital ou como cláusula obrigatória do contrato administrativo. A
única exigência é que exista uma justificativa, por escrito e previamente autorizada.
Com isto, é respondida, também, a segunda pergunta do consulente: se deve haver um embasamento em documento? Sim, este
documento é justamente a justificativa por escrito, além da autorização prévia exarada pela autoridade competente para celebra o
contrato.
(...)
VOTO DO RELATOR
Acompanho o Parecer MPCO nº 754/07, do Ministério Público de
Contas, e a Proposta de Voto nº 120/07, da Auditoria Geral.
(...)
Destarte, voto que se responda à consulta nos seguintes termos:
I–É permitida a prorrogação de serviços de natureza continuada,
nos termos do artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei
de Licitações);
II–Os serviços de Contabilidade e de Assessoria Jurídica Permanente
são considerados, salvo casos excepcionalíssimos, de natureza continuada e, portanto, a prorrogação destes contratos encontra amparo na legislação vigente;
III–Na hipótese de prorrogação contratual, há necessidade de justificativa por escrito e prévia autorização da autoridade competente,
não bastando apenas o termo aditivo ao contrato, consoante § 2º,
do artigo 57, da Lei nº 8.666/93;
IV–Cumpre ressaltar que a opção pela prorrogação de tais contratos
exigirá uma ampla análise prévia, por parte do gestor, a fim de certificar-se de que tal escolha trará melhores preços e condições mais
vantajosas para a administração, condição expressa no dispositivo
citado no item I da presente consulta;
V–Caso o contrato tenha origem em processo licitatório em uma das
modalidades previstas na legislação, a prorrogação contratual está
condicionada à preservação da modalidade licitatória, considerando-se o valor total do contrato incluindo as prorrogações, bem como
a previsão no instrumento convocatório da licitação, sob pena de
ferir-se o princípio da isonomia expressamente previsto no art. 3º
da Lei nº 8.666/93;
VI–Inexistindo previsão de prorrogação no edital da licitação e no
contrato, ainda assim é permitida a prorrogação, todavia, nos termos do art. 57, § 1º, inciso IV da Lei nº8.666/93, ou seja, obedecendo-se ao limite de acréscimo de 25% estabelecido no art. 65, §
1º da mesma lei.
(...)
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Na Decisão acima, a Corte de Contas Pernambucana não somente
concluiu pela possibilidade da prorrogação de serviços de natureza
continuada, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei Federal nº
8.666/93 para os serviços de Contabilidade e de Assessoria Jurídica, como também, a meu ver, posicionou-se de forma cabal que
tais serviços tratam, na verdade, de atividades-meio. Aquelas que
são instrumentais, acessórias, concebidas e perpetradas única e exclusivamente para concretizar as finalidades institucionais do ente
(atividades-fim). Portanto, passíveis de terceirização.
II.2.3.5. INSTRUÇÃO NORMATIVA TC/AL Nº 002/2011
O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas disciplinou a fiscalização
sobre os contratos relativos a serviços de contabilidade e assessoria
jurídica por meio da Instrução Normativa TC/AL Nº 002/2011. A
saber:
Art. 1º As pessoas sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas (art.
5º da Lei 5.604/94), na contratação dos serviços de assessorias ou
consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, serviços
de contabilidade, patrocínio ou defesa de causas judiciais, administrativas ou assessoramento jurídico, devem observar a regra geral
da licitação pública, disposta no art. 37, inc. XXI, da Constituição da
República.
Art. 2º A inexigibilidade de licitação, nos casos mencionados no art.
1º, deve estar subordinada ao atendimento dos requisitos legais da
inviabilidade de competição somada à contratação de serviços de
natureza singular com profissionais ou empresas de notória especialização.
§ 1º A inviabilidade de competição para a contratação de serviços
técnicos, a que alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993,
decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico
especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado.
§ 2º A inexigibilidade só será admissível quando se tratar de serviço
inédito ou incomum, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, um grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos
critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação.
§ 3º Não se caracterizam como serviços de natureza singular aqueles relacionados ao assessoramento jurídico ou contábil prestados
corriqueiramente e inerentes à rotina da Administração Pública, desprovidos da singularidade exigida pelo texto legal.
§ 4º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de
desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do
objeto do contrato.
§ 5º Deverá estar devidamente justificada no processo administrativo a escolha da contratação direta fundada em inexigibilidade
de licitação, sendo os respectivos contratos, acordos, convênios ou
ajustes previamente examinados e aprovados pela assessoria jurídica da Administração.
§ 6º Em procedimento de inexigibilidade de licitação que vise a contratar a prestação de serviços técnicos especializados, o licitante
que apresentar relação de integrantes de seu corpo técnico, como
elemento de justificativa da contratação, ficará obrigado a garantir
que os técnicos indicados realizarão pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato.
§ 7º O processo de inexigibilidade deverá ser instruído com a razão
da escolha do fornecedor ou executante e a justificativa do preço.
§ 8º Os jurisdicionados deverão velar pelo atendimento da exigência constante do art. 2º da Resolução Normativa 002/2005 do TCE/
AL, segundo o qual “o contrato de prestação de serviços contábeis
deve vir acompanhado de certidão emitida pelo Conselho Regional
de Contabilidade atestando que o profissional não sofreu nenhuma
punição em virtude de prática de atos incompatíveis com o exercício
da profissão”.
Art. 3º A contratação direta, fundada em inexigibilidade, que não
atenda aos requisitos legais, poderá sujeitar o jurisdicionado às sanções de multa, declaração de inidoneidade, inabilitação para ocupar
cargo em comissão ou função pública, rejeição das contas por irregularidade insanável, na forma da lei, além de representação ao
Ministério Público Estadual para fins de propositura de ação penal
(v. art. 89 da Lei n. 8.666/93) e ação civil pública por improbidade
administrativa (v. art. 8º, inc. VIII, da Lei n. 8.429/92).
Art. 4º Os jurisdicionados que já tenham contratado os serviços
mencionados no art. 1º sem atender ao disposto nesta Instrução
Normativa e na legislação pertinente, deverão providenciar a necessária licitação pública, no prazo de 6 (seis) meses, a contar da
publicação desta Instrução Normativa.
§ 1º Decorrido o prazo estipulado no caput, os Órgãos competen-
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tes deste Tribunal de Contas, nos respectivos processos de controle
externo, passarão a observar em todas as suas manifestações o
cumprimento desta Instrução Normativa e da legislação correlata no
tocante à contratação dos referidos serviços.
§ 2º Os processos referidos no § 1º, cujos contratos tenham duração superior a 6 (seis) meses, na data da publicação desta Instrução Normativa, deverão ficar sobrestados até que se transcorra
referido prazo. Decorrido o prazo, o Relator diligenciará para que o
jurisdicionado comprove o cumprimento desta Instrução Normativa,
propondo a aplicação das sanções cabíveis caso isso não ocorra.
§ 3º Os processos referidos no § 1º, cujos contratos tenham duração inferior a 6 (seis) meses, na data da publicação desta Instrução
Normativa, poderão ser julgados regulares com ressalva, caso não
haja outras irregularidades além da ausência de licitação pública,
determinando-se ao jurisdicionado a observância da presente Instrução Normativa, de modo a prevenir a reincidência.
§ 4º Os processos referidos no § 1º, cujos contratos já estejam extintos, poderão ser julgados regulares com ressalva, caso não haja
outras irregularidades além da ausência de licitação pública, determinando-se ao jurisdicionado a observância da presente Instrução
Normativa, de modo a prevenir a reincidência.
§ 5º Nos processos referidos no § 1º, não serão considerados irregulares os contratos firmados sem licitação antes da publicação
desta Instrução Normativa, caso haja o cumprimento do disposto
no presente regulamento, no prazo estipulado no caput, porquanto
presumida a boa-fé.
Art. 5º Em suas contratações diretas, os jurisdicionados devem seguir as orientações do “roteiro prático para contratação direta”, elaborado pelo Tribunal de Contas da União e disponibilizado em seu
sítio na internet:
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/licitacoes_contratos
Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em
Maceió, 02 de agosto de 2011.
O art. 1º da IN em questão, estabelece que a contratação dos serviços de assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras
ou tributárias, serviços de contabilidade, patrocínio ou defesa de
causas judiciais, administrativas ou assessoramento jurídico, devem
observar a regra geral da licitação pública, disposta no art. 37, inc.
XXI, da Constituição da República.
Referido diploma legal alertou em seu art. 3º que a contratação direta, fundada em inexigibilidade, que não atenda aos requisitos legais,
poderá sujeitar o jurisdicionado às sanções de multa, declaração de
inidoneidade, inabilitação para ocupar cargo em comissão ou função
pública, rejeição das contas por irregularidade insanável, na forma
da lei, além de representação ao Ministério Público Estadual para
fins de propositura de ação penal (v. art. 89 da Lei n. 8.666/93) e
ação civil pública por improbidade administrativa (v. art. 8º, inc.
VIII, da Lei n. 8.429/92).
Pois bem.
Conforme foi demonstrado, o debate que cerca a questão central
deste Voto não é de fácil solução, de modo que escolher o caminho
da terceirização e percorrê-lo deve enquadrar-se na moldura da eficiência e da eficácia.
Para o Professor da Escola de Direito da FGV/SP, da PUC/SP e Presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público – SBDP, Carlos Ari
Sundfeld, o direito público está sempre mudando suas bases, como
reflexo do que acontece na sociedade, na economia, na tecnologia,
na organização do poder. Quem se interessa por ele não pode descolar um minuto só da realidade.
Ainda sobre esse tema desafia o Professor: “Mas qual é o dever essencial do administrador, cujo cumprimento tem de ser controlado?
Agir com milimétrica observância dos infinitos requisitos formais que
as normas e manuais são capazes de inventar? Ou seu dever é executar programas públicos eficientes e eficazes? Para ele, o que os
reformadores estão nos dizendo é que o modo não terá relevância
se não for positiva a consequência dessa ação. Está em curso, portanto, a passagem de um direito público de modos para um direito
público de resultados.
Nesse contexto, ganha relevo a terceirização.
Na ótica do festejado administrativista Jessé Torres, não se trata de
optar segundo convicções ou predileções pessoais. É imprescindível
conhecer-se o perfil jurídico, econômico e administrativo da solução
(terceirizar) e de suas ferramentas. Contrastá-lo com as circunstâncias do caso concreto por meio de estudos e levantamentos pertinentes, verificando se a terceirização é a solução que superiormente
atende ao interesse público e, sendo, se será de melhor proveito
entregar-lhe a respectiva execução. O seu uso pressupõe o desper-
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tar do alheamento por aqueles que devem fazer escolhas eficientes
e eficazes, sem se darem conta do quanto são intrincados os fatores
que devem medir para que a decisão seja a melhor, nas circunstâncias de cada caso. É o que justificadamente espera a sociedade dos
gestores públicos. II.2.4 DO CASO CONCRETO
Feitas as relevantes considerações sobre o tema central desse processo - terceirização, volto ao caso concreto identificando as irregularidades apontadas pela Área Técnica, reproduzindo os termos
da inicial, bem como as alegações da defesa, de forma resumida,
analisando-as individualmente, conforme segue.
A área técnica através da ITI nº 314/2011 constatou que a Prefeitura realizou 03 certames, objetivando a contratação das seguintes
assessorias:
• Serviços de assessoria e consultoria contábil (convite 02/2009);
• Serviços de assessoria jurídica (convite 03/2009);
• Serviços de assessoria jurídica referente a licitações e contratos
(convite 07/2009).
Assim, entendeu que as atividades exercidas pela empresa contratada poderiam ser prestadas por servidores do quadro efetivo da
Prefeitura, caracterizando burla ao concurso público.
A defendente, alega no que se refere à contratação de assessoria
jurídica, que o quadro de advogados do município seria insuficiente
em face da demanda do município, tendo em vista o caos encontrado no início do mandato.
Alega ainda no que se refere à assessoria contábil, que a contratação não caracterizava substituição de serviços de prática habitual e
rotineira da administração municipal, e sim serviço complementar e
de orientação.
Relata, ainda, que a legislação municipal não prevê o cargo de contador, mas sim cargos técnicos e de auxiliar em contabilidade, de
modo que a referida contratação não significaria substituição de
mão de obra, o que traria evidência de que os serviços contratados
eram suplementares e não concorrentes com as tarefas dos ocupantes dos quadros de pessoal da prefeitura.
Por fim, seque argumentando que haveria nessa Corte de Contas
parecer favorável à contratação de assessoria e consultoria contábil,
conforme acórdão 275/2011.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC) na ITC
1794/2013, entende que a contratação apresenta-se como terceirização maculada de ilicitude, pelo fato de serem atividades permanentes da administração.
II.2.4.1 QUANTO À ASSESSORIA JURÍDICA:
O artigo 23 da Constituição Federal estabelece competências comuns à União, estados e municípios e estabelece que as normas
para a cooperação entre eles deverão ser fixadas em lei complementar, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar
em âmbito nacional.
Quis o constituinte que a combinação de esforços entre os entes
federados pudesse zelar pela guarda da Constituição, das leis e das
instituições democráticas. Dentre muitas competências/incumbências destacam-se, por exemplo, a preservação do meio ambiente, a
garantia da saúde, a proteção do patrimônio histórico e cultural, o
desenvolvimento da educação, a estruturação das políticas de habitação e saneamento e o combate à pobreza.
É neste passo que trago à luz o relevante papel dos municípios nesse condomínio legislativo. O Ministro do Supremo Tribunal Federal,
Gilmar Ferreira Mendes, evidencia com brilhantismo e clarividência
a importante missão do Ente municipal. Segue:
“Aos Municípios reconhece-se o poder de auto-organização, o que
significa reconhecer-lhes poder constituinte, expresso nas suas leis
orgânicas, limitadas tanto por princípios da Constituição Federal
como da Constituição estadual, nos termos do artigo 20 da CF/88.
O constituinte, quanto às demais competências legislativas e materiais, deliberou tratá-las englobadamente.
Uma parte das competências reservadas dos Municípios foi explicitamente enumerada pela CF/88, por exemplo, a de criar distritos (art.
29 IV) e a de instituir guardas municipais para a proteção de seus
bens, serviços e instalações (art. 144, § 8º). A outra parcela dessas
competências é implícita.As competências implícitas decorrem da
cláusula do art. 30, I, da CF, que atribui aos Municípios “legislar
sobre assuntos de interesse local”, significando interesse predominantemente municipal, já que não há fato local que não repercuta,
de alguma forma, igualmente, sobre as demais esferas da Federação. Considera-se de interesse local as atividades, e a respectiva
regulação legislativa, pertinentes a transportes coletivos municipais,
coleta de lixo, ordenação do solo urbano, fiscalização das condições
de higiene de bares e restaurantes, entre outras.”
Ainda de acordo com o Ministro “aos Municípios é dado legislar para
suplementar a legislação estadual e federal, desde que isso seja
necessário ao interesse local. A norma municipal, no exercício dessa
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competência, há de respeitar as normas federais e estaduais existentes. A superveniência de lei federal ou estadual contrária à municipal, suspende a eficácia desta.” E finaliza “a competência suplementar se exerce para regulamentar as normas legislativas federais
e estaduais, inclusive enumeradas no art. 24 da CF, a fim de atender,
com melhor precisão, aos interesses surgidos das peculiaridades locais.”
No caso em apreço, não prosperaram os argumentos da auditoria,
pois, embora conste a previsão de 05 advogados no Plano de Carreira dos Servidores da Prefeitura de Marechal Floriano, acostado às
(fls.659/665) destes autos, não há comprovação do efetivo preenchimento destas vagas naquele munícipio. Ademais é razoável a terceirização ao considerarmos 01 único advogado prestando todos os
serviços do município, com o salário de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) conforme argumentação da defesa às (fls.798/809).
Conforme se percebe, é inquestionável a complexidade e a importância do processo legislativo para os Municípios, ficando patente a
necessidade cotidiana do amparo dos profissionais do Direito.
Nessa linha, me respaldo no recente Acórdão TC-134/2013, processo TC 2527/08 – Prestação de Contas Anual da CEASA – exercício de
2007, em que este Tribunal afastou a irregularidade de terceirizar
atividade de apoio administrativo e expediu a determinação ao jurisdicionado para que fosse adotado, alternativamente, a realização
de concurso público para o preenchimento dos cargos efetivos vagos
de apoio administrativo da CEASA, ou que procedesse com a extinção dos referidos cargos, constantes de sua estrutura permanente,
acaso optasse por terceirizar.
Assim, entendo que cabe o afastamento da irregularidade em face
das justificativas apresentadas, sendo imperioso, contudo, encaminhar determinações ao atual gestor, para que adote alternativamente, a realização de Concurso Público para o preenchimento dos
cargos efetivos vagos de Advogado, acaso opte por manter esses
cargos na estrutura permanente da municipalidade ou proceda com
a extinção dos cargos de Advogado, constantes da estrutura permanente daquela Municipalidade, acaso opte por terceirizar os serviços
relativos a esses cargos. Destaco, porém, que tal decisão deverá
estar competentemente fundamentada.
No mais, resta claro que toda doutrina e jurisprudência colacionada
demonstram uma necessidade inadiável de mudança de entendimento dessa Corte de Contas no tocante à terceirização de serviços
contábeis e jurídicos.
II.2.4.2 QUANTO À ASSESSORIA CONTÁBIL:
A existência de Cargos de Técnico em Contabilidade e Cargos de Auxiliar em contabilidade, cujo nível de escolaridade é o 2º grau, não
garante, a meu ver, a qualidade necessária para a gestão orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio daquele Órgão.
Em que pese exista no Plano de Carreira do Munícipio a previsão,
tais cargos não possuem a mesma escolaridade e nem as mesmas
atribuições que as exigidas para os contratados em questão. Por
isso, no caso concreto ora sob exame, entendo razoável a contratação de consultoria contábil para suprir tal deficiência.
A Contabilidade Governamental é complexa e não permite simplificações. Penso ser temerária uma atuação desprovida de instrumentos necessários para a geração de informações de fácil compreensão, relevantes, confiáveis, comparáveis, verificáveis, transparentes
e úteis para os usuários.
Para Lopes de Sá “os fenômenos que ocorrem com o patrimônio,
como riqueza das células sociais, são o objeto de estudos da ciência
contábil. Tudo o que se relaciona com os elementos que são utilizados para suprirem as necessidades das empresas, das instituições
interessa à Contabilidade como matéria de análise sistemática”. E
para Silva “a contabilidade é um dos instrumentos fundamentais
de controle e deve ser o canal para a introdução da sistemática de
controle”.
A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo da ciência contábil que aplica, no processo gerador de informações, os Princípios
de Contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle
patrimonial das entidades do setor público. Tem como objetivo fornecer aos usuários informações sobre resultados alcançados e os
aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física
do patrimônio da entidade do setor público, em apoio ao processo de
tomada de decisão, à adequada prestação de contas e ao necessário
suporte para a instrumentalização do controle social.
Da mesma forma que nas empresas privadas, o gestor público tem
na contabilidade um instrumento de informação para o exercício do
controle e da análise dos fatos de natureza financeira e econômica.
Em 1964, a Lei Federal nº 4.320, em seu artigo 83, definiu que a
contabilidade deve evidenciar perante a Fazenda pública a situação
de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem
despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou con-
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fiados, ou seja, a missão da contabilidade é universal e abrange
todos os atos e fatos de gestão.
A legislação brasileira exige que os órgãos públicos utilizem a contabilidade de custos, demonstrem eficiência e resultado econômico
de suas atividades. Por tudo isso, executar a contabilidade de uma
Prefeitura, mesmo de pequeno porte, é tarefa que somente será
corretamente desenvolvida com a devida estrutura funcional e, no
caso concreto, não há. A complexidade da contabilidade pública exige especialização, o que a meu ver não está garantida com a disponibilidade de apenas um servidor Técnico em Contabilidade e um
servidor Auxiliar em Contabilidade.
Assim, entendo que cabe o afastamento da irregularidade em face
das justificativas apresentadas, sendo imperioso, contudo, encaminhar determinações ao atual gestor, para que adote alternativamente, a realização de Concurso Público para o preenchimento
dos cargos efetivos de Contador (nível superior), acaso opte por
manter esses cargos na estrutura permanente da municipalidade ou
proceda com a extinção dos cargos de Técnico em Contabilidade e
de Auxiliar de Contabilidade, constantes da estrutura permanente
daquela Municipalidade, acaso opte por terceirizar os serviços relativos a esses cargos. Destaco, porém, que tal decisão deverá estar
competentemente fundamentada.
II.3 - AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA
Base legal: Art. 62 e 63 da Lei 4.320/64
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Autorizou o pagamento de despesa pública na ausência de
regular liquidação
Conforme Relatório de Auditoria, as empresas de assessoria contratadas pela Prefeitura Municipal, não comprovaram a efetiva realização dos serviços acordados, entendendo a área técnica pela inobservância do art. 62 e 63 das Leis 8.666/93, sendo passível de devolução o valor de R$ 205.490,00 (duzentos e cinco mil quatrocentos e
noventa reais), equivalentes a 106.637,26 VRTEs.
Contudo, rebate o defendente que os serviços foram prestados, porém, não foi exigido relatório discriminando tais serviços.
Pretendendo comprovar a prestação dos serviços, com relação ao
Convite 07/2009, a defendente juntou cópias de alguns pareceres
proferidos pelo escritório contratado.
Quanto ao Convite 03/2009 o defendente anexou lista de processos
judiciais do município, argumentando pela inviabilidade de se juntar
todos os pareceres proferidos pela empresa contratada, uma vez
que são em grande número.
Com relação aos serviços de assessoria contábil, informou que anexou os processos referentes à sua contratação.
Por fim, segue argumentando que em todos os processos citados
no tópico 3 da ITI nº 314/2011, o documento denominado Nota de
liquidação da Despesa se faz presente.
Destaca-se que fora um servidor designado para fiscalização do contrato, que atestava que os serviços eram executados, diante disso
não há de se cogitar em ausência de liquidação de despesa.
Acompanhando o entendimento da equipe de auditoria, o NEC na
ITC nº 314/2011, manteve a irregularidade fundamentando que em
razão da administração não ter aferido se os serviços contratados foram efetivamente e materialmente prestados ou não, configurando
o ato praticado pela administração como inexistência de liquidação.
Continua aduzindo que o procedimento de liquidação de despesa,
é essencial à validade jurídica de pagamento e sua omissão implica
em sua nulidade, gerando para o responsável, a obrigação de ressarcimento ao erário. No mesmo sentido, manifestou-se o MPEC.
Apesar da ITC nº 1794/2013 concluir que os serviços não foram
prestados com base na ausência de relatórios da referida prestação
de serviços, não vislumbro meios de manter esse entendimento,
visto que os documentos colacionados com a defesa são suficientes
para elidir tal conclusão da área técnica. Afasto, portanto, a irregularidade.
Obviamente que caberá determinação à atual gestão municipal para
que em procedimentos futuro proceda à adequada liquidação, fazendo colacionar ao processo correspondente ao pagamento, os
comprovantes de efetiva prestação do serviço, como relatórios e
documentos afins.
II.4 - FRACIONAMENTO DE DESPESA PARA UTILIZAÇÃO DE MODALIDADE INADEQUADA DE LICITAÇÃO
Base legal: Art. 23, § 5º, da lei 8.666/93.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Autorizou e Homologou duas licitações na modalidade
convite, para duas parcelas de serviço da mesma natureza, cujo somatório dos valores caracterizava a modalidade Tomada de Preços.
A equipe de auditoria observou que nas contratações de convites relacionados às assessorias, há similaridade de objeto, cuja somatória
dos valores caracteriza a modalidade Tomada de Preços.
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O defendente aduz que no presente caso pode ser aplicado fracionamento de despesa, o que segundo ele não se configura a hipótese
prevista no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.666/93.
A área técnica, em sua análise conclui que os serviços foram contratados para execução concomitante, restando claro que houve lesão
ao previsto no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.666/93. O MPEC acompanha
o entendimento da área técnica.
Pois bem.
Dos elementos colacionados aos autos, verifica-se que a irregularidade aqui consiste na falta de planejamento do gestor nas contratações de empresa para publicação de matérias, ferindo seu dever
como gestor de melhor aproveitamento dos recursos que administra.
Por outro lado, não há nos autos qualquer menção à antieconomicidade das contratações feitas pela administração. Sendo assim, ainda que a contratação tenha sido fracionada, não há demonstração
de dano ao erário ou mesmo de má-fé do responsável.
Cabe, destarte, uma determinação à gestão atual da Prefeitura de
Marechal Floriano, para que a irregularidade não se repita em exercícios futuros, atentando-se para os limites estabelecidos pela Lei
8666/93 e também para que atente para a necessidade de planejamento nas contratações de empresas para assessoria jurídica, de
forma a se evitar o fracionamento da despesa.
Esse é o posicionamento dos Tribunais a exemplo do aresto a seguir
transcrito, do C. Tribunal de Contas de Pernambuco, processo TC nº
1202533-1, in verbis:
“Sendo assim, claro está que a APEVISA não zelou pelo seu dever de
planejamento das despesas a serem realizadas, uma vez que, para
as contratações diretas sob comento, faltou-lhe um planejamento
mais adequado que, por sua vez, seria suficiente para que fosse
evitada a irregularidade apontada, haja vista a vasta jurisprudência
consolidada acerca do assunto.
Por outro lado, não restou caracterizada a antieconomicidade das
contratações diretas realizadas, não havendo sequer indícios de que
os valores envolvidos fugiram da realidade de mercado, razão pela
qual não há que se falar em dano ao erário ou prática configurada
de dolo ou má-fé.
Dessa forma, entendo que, considerando não restar configurado
nos autos danos ao erário e que o vício apontado decorreu de falha
no planejamento das despesas na gestão, haja vista os argumentos
apresentados pela defesa, a irregularidade não é razão suficiente
para ensejar a rejeição da presente prestação de contas. Cabe, assim, recomendação à gestão atual da APEVISA, para que a irregularidade não se repita em exercícios futuros, atentando-se para os
limites licitatórios vigentes.
[...]
Julgo regulares, com ressalvas, as contas dos Srs. ....., relativas ao
exercício financeiro de 2011, dando-lhes a consequente quitação....”
Relator Conselheiro João Carneiro Campos. TCEPE. www.tce.pe.gov.
br
Na esteira da fundamentação supra, divirjo do entendimento da
área técnica e, afasto a presente irregularidade, por entender que
o vício apontado não tem o condão de macular as contas da gestão, considerando-a regular com ressalva, cabendo determinação à
gestão atual.
II.5 - CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SHOWS POR INEXIGIBILIDADE
Base legal: art. 25, III, da Lei 8.666/93.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Contratação de bandas de música por meio da contratação
direta de empresa intermediária, mediante cartas de exclusividade
precárias, ou seja, para um único evento, em determinada data e
local.
Conforme relatório de auditoria a administração municipal contratou
a empresa Produshow Eventos Ltda, (Contrato nº 147/2009), no
valor de 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), para apresentação de diversos shows musicais para o X Festival Ítalo-Germânico, “ITALEMANHA”, a realizar-se nos dias 30/10/09 à 01/11/09
conforme a seguir:
Banda Barril do Chopp / Volare
Gang Lex
Bonde do Forró
Pakera
Rian & Richard
Cristian Greik
O defendente alega que a Carta de Exclusividade seguiu praxe do
mercado no setor artístico, bem como a contratação de artista não
se submete às disputas licitatórias, visto que o talento se constitui
de conceito extremamente subjetivo.
O entendimento da área técnica é que a contratação efetuada diretamente com a empresa Produshow Eventos Ltda. foi ilegal, já que
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não restou comprovada a exclusividade da empresa, extraindo-se
tão somente dos contratos de exclusividade ocasional, qual seja,
representar a banda para apresentação única, em data e local específico.
Na linha de outros votos que já proferi, entendo que a irregularidade
deve ser afastada, até porque não há nada provando que os shows
não foram realizados ou que foi contratado a preço superior ao praticado no mercado.
Nesse passo, privilegiando a função pedagógica do Tribunal de Contas e a necessária orientação aos gestores acerca da forma correta
de interpretação da norma, entendo que o presente achado de auditoria não macula as contas do gestor.
No que tange à necessária consagração dos artistas pela crítica especializada ou pela opinião pública, entendo que a consagração do
artista pode ser considerada uma questão de público local.
Por todo exposto, afasto a irregularidade, com determinação para
o gestor atual adequar as contratações futuras, aos estritos termos
do art. 25, III, da Lei 8.666/93, ou seja, contratar diretamente com
bandas e artistas a realização de eventos artísticos e, quando assim
não for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente
comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo contrato firmado entre o artista/banda, evitando assim o contrato com pessoas interpostas munidas de cartas de exclusividade
para shows em data e local determinado.
II.6 - INOBSERVÂNCIA DAS ETAPAS DE REALIZAÇÃO DE DESPESA
PÚBLICA, POR MEIO DE PAGAMENTO ANTECIPADO
Base legal: art. 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Autorizou o pagamento antecipado de despesa pública.
A área técnica desta Corte de Contas constatou que houve pagamento antecipado de parte da despesa, sem a devida liquidação da
mesma, totalizando o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Em suas justificativas, a responsável argumenta que em face de inúmeros calotes financeiros sofridos pelos artistas, se faz necessário
realizar adiantamento financeiro e somente dessa forma se conseguiria a contratação pretendida.
Segue justificando que o adiantamento estava expresso no contrato,
o qual também traria a previsão de penalidades à contratada, para
a hipótese do seu descumprimento.
Expressa ainda, no sentido de que existem outras despesas que a
administração realiza pagamento antecipado, como por exemplo a
contratação de jornais periódicos e adiantamento concedidos a servidores, antes da realização da despesa.
Por fim o defendente alega, a despeito do adiantamento parcial,
que o contrato foi executado na mais perfeita ordem, sem nenhum
prejuízo aos cofres públicos.
O entendimento da área técnica é de que só seria permitido eventuais antecipações de pagamento mediante desconto bem como que
constasse no edital licitatório. Ainda, ressaltou a área técnica que
sua concessão e excepcional e condicionada, tendo em vista que a
regra é o pagamento após regular liquidação.
Pois bem.
Percebe que no presente caso à conduta prática pelo gestor é uma
exceção, tendo em vista que nesses tipos de contratação, é de costume no mercado que os pagamentos sejam realizados antecipadamente, sob pena de não conseguir contratar os serviços pretendidos.
Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União tem decidido recentemente, conforme se depreende do Recurso de Reconsideração interposto pela Secretaria Especial de Agricultura - SEAP, julgado pela
Primeira Câmara, cujo relator foi o Ministro Walton Alencar Rodrigues, cuja ementa segue transcrita:
Recurso de Reconsideração interposto por gestor da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (Seap) pediu a reforma do Acórdão
3.863/2012 – 1ª Câmara, por meio da qual o Tribunal havia julgado irregulares suas contas e aplicado a ele multa do art. 58 da
Lei n° 8.443/92, em razão de pagamentos antecipados em contratos que tinham por objeto o fornecimento, montagem e colocação
em funcionamento de fábricas de gelo. O recorrente alegou fundamentalmente que não há, na legislação, vedação de pagamento
antecipado de despesas e que não houve dano ao erário. O relator,
ao examinar as razões deduzidas pelo recorrente, reiterou os fundamentos que justificaram sua apenação. Lembrou que a Lei nº
8.666/93 (art. 40, inciso XIV, alínea ‘d’) e o Decreto nº 93.872/86
admitem o pagamento antecipado, “desde que previsto no edital de
licitação ou nos instrumentos formais de adjudicação direta e mediante as indispensáveis cautelas ou garantias”. Transcreveu, então,
o comando contido no art. 38 do citado Decreto: “Art. 38. Não será
permitido o pagamento antecipado de fornecimento de materiais,
execução de obra, ou prestação de serviço, inclusive de utilidade
pública, admitindo-se, todavia, mediante as indispensáveis caute-
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las ou garantias, o pagamento de parcela contratual na vigência do
respectivo contrato, convênio, acordo ou ajuste, segundo a forma
de pagamento nele estabelecida, prevista no edital de licitação ou
nos instrumentos formais de adjudicação direta.” Acrescentou que
“a jurisprudência do TCU também é firme no sentido de admitir o
pagamento antecipado apenas em condições excepcionais, contratualmente previstas, sendo necessárias ainda garantias que assegurem o pleno cumprimento do objeto”. No caso sob exame, porém,
a decisão de efetuar pagamento antecipado foi tomada no curso da
execução do contrato, “sem qualquer previsão no edital, tampouco no contrato, e ainda sem apresentação de garantias reais pelas
empresas contratadas”. Considerou, por esses motivos, configurado
o desrespeito às condições necessárias ao pagamento antecipado,
explicitadas na decisão recorrida. Acrescentou que diversos julgados
do Tribunal consideram o pagamento antecipado como irregularidade suficientemente grave para justificar a aplicação de multa a
responsáveis, havendo ou não dano ao erário. O Tribunal, então, ao
acolher proposta do relator, decidiu conhecer o recurso do responsável e negar provimento a esse recurso. Precedentes mencionados:
Acórdãos 109/2002, do Plenário; 51/2002, 193/2002 e 696/2003,
da 1ª Câmara; 1146/2003 e 918/2005, da 2ª Câmara. Acórdão
1614/2013-Plenário, TC 015.127/2009-0, relator Ministro Walton
Alencar Rodrigues, 26.3.2013. Negritei
Também transcrevo entendimento do Conselheiro Eduardo Carone Costa do Tribunal de Contas de Minas Gerais, em Consulta nº
788.114, formulada pela Prefeitura Municipal de Carlos Chagas, in
verbis:
(...) não há impedimento legal a vedar a realização de despesa com
o adiantamento pretendido, devendo a municipalidade, porém, por
medida de cautela, estabelecer no instrumento contratual cláusula
que assegure a prestação efetiva do serviço mediante, também, a
fixação de multa pelo descumprimento correlato.
Relator: Conselheiro EDUARDO CARONE COSTA.
Acompanhando o entendimento jurisprudencial acima explicitado e,
tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário e de má-fé por
parte do gestor, entendo que razões persistem para que a presente
irregularidade não se mantenha maculando as contas do gestor sob
análise.
Pelo exposto, divirjo do entendimento da área técnica, afasto a presente irregularidade.
II.7 - NÃO INSTITUIÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Base legal: art. 31 e 70 da Constituição Federal de 1988.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
O órgão técnico na ITI nº 314/2011 constatou que a Prefeitura Municipal de Marechal Floriano não dispõe do sistema de controle interno, caracterizando infringência ao art. 31 e 74 da Constituição
Federal.
Em sua defesa a responsável alegou que a Lei Municipal nº 565/2005
que dispõe sobre um modelo peculiar de controle interno, no qual
as atribuições e funções de controle estariam dispostas de forma
segregada nas várias secretarias e órgãos municipais.
Aduziu ainda que era vontade da municipalidade implantar o controle interno, consoante previsto na LDO municipal, para o exercício
de 2010.
Por fim, argumenta que as entidades da administração teriam controle e métodos com vistas à sustentabilidade da administração, por
esse motivo não teria se afastado do dever de salvaguardar ativos
da municipalidade.
Quando da elaboração da ITC nº 1794/2013 a área técnica sugeriu
que esta Corte de Contas releve a irregularidade neste exercício
financeiro (2009) e recomende ao Gestor atual da Prefeitura que
observe o disposto na Resolução TC 257/2013 que concedeu novo
prazo para o plano de ação de implantação do sistema de controle
interno no âmbito de casa Poder, inclusive e do executivo, o qual
deverá ser encaminhando a este Tribunal de Contas até 30/09/2013.
Por esse motivo entendeu a área técnica que o resta prazo ainda
para que o gestor aprimore o sistema de controle interno no âmbito
municipal. O MPEC encampou a decisão da área técnica.
Este Tribunal, através da Resolução 227/2011 alterada pela Resolução 257/2013, dispôs sobre a criação, implantação, manutenção
e fiscalização do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, aprovando o “Guia de orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública” e estabelecendo
prazo até agosto de 2013 para que os jurisdicionados implantem o
sistema de controle interno.
Diante dos prazos estabelecidos por esta Corte não se justifica a
cobrança do Relatório Conclusivo do Órgão Central do Sistema de
Controle Interno no exercício em análise, portanto, afasto a irregularidade.
III – CONCLUSÃO
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Na forma do exposto, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte
Decisão, sob os registros de que há divergência entre o entendimento deste Relator e da Área Técnica e Ministério Público:
Considerar REGULARES COM RESSALVA os atos de gestão da Sra.
Eliane Paes Lorenzoni, relativas ao exercício de 2009, auditados neste processo, nos termos do art. 84, inciso II, da Lei Complementar
621/12, conferindo quitação à responsável, com base no art. 86
desse mesmo diploma legal.
Determinar, com base no art. 86, da Lei Complementar 621/2012,
ao atual gestor de Marechal Floriano que:
Adote medidas no sentido aprimorar os procedimentos licitatórios
para que constem orçamentos prévios.
Promova estudos para aferir a relação custo/benefício das contratações de serviços advocatícios e contábeis (terceiros), pessoa física
ou jurídica, por meio de licitação, em comparação com os custos
decorrentes da admissão de novos advogados e contadores concursados;
Caso os estudos acima indicados sugiram como medida mais vantajosa a contratação de terceiros, atente para a necessidade de licitação para contratação de serviços advocatícios e contábeis como
determinam os artigos 2º e 3º da Lei de Licitações e proceda a
extinção dos cargos de advogado, Técnico em Contabilidade e de
Auxiliar de Contabilidade, constantes da estrutura permanente daquela Municipalidade.
Caso os estudos acima indicados sugiram como medida mais vantajosa a realização de concurso público, que a estruturação das carreiras, no tocante ao quantitativo de cargos e fixação de salários,
esteja em absoluta conexão com os parâmetros da economicidade,
eficiência, eficácia e efetividade, observando, obviamente, o impacto dessas contratações nas contas municipais, em função, sobretudo, da tendência de queda na arrecadação, cujos reflexos impactarão nos limites legais estabelecidos nos artigos 21, 22 e 23 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000);
Planeje melhor as contratações e aquisições no intuito de evitar possíveis fracionamentos de licitação;
Em relação à contratação de bandas e artistas para realização de
eventos artísticos que seja contratado diretamente quando assim
não for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente
comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo contrato firmado entre o artista/banda.
Sejam adotadas providências nesse sentido, com a observância do
disposto na Resolução TC 257/2013, em especial o “Guia de orientação para implantação do Sistema de Controle Interna na Administração Pública”.
Dê-se ciência da presente Decisão aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
VOTO-VISTA DO SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
I - Relatório
Com o propósito de examinar de forma mais detida a matéria tratada no voto do eminente Conselheiro Relator, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, pedi vista dos presentes autos, o que me permitiu
elaborar o voto-vista que neste instante submeto a este Plenário,
precedido do breve relatório.
Inicialmente, assinalo que os presentes autos cuidam do exame de
atos que foram objeto de Auditoria Ordinária, realizada na Prefeitura
Municipal de Marechal Floriano, referente ao exercício 2009, sob a
responsabilidade da senhora Eliana Paes Lorenzoni.
Como resultado do procedimento investigativo deflagrado para examinar os atos de gestão do Poder Executivo do Município de Marechal Floriano, a então 6° Controladoria Técnica apresentou o Relatório de Auditoria RA-O nº 35/2010 (f. 783-791), do qual constam as
irregularidades encontradas na auditoria.
Prosseguindo na análise dos fatos apurados, a 6ª CT fez juntar a
Instrução Técnica Inicial ITI 314/2011 (f. 783-790), com a qual sugeriu a citação da administradora responsável, vez que presentes
indicativos de irregularidades nos pontos adiante relacionados.
1 - Ausência de orçamento prévio.
2 - Contratação de assessoria para realização de serviços rotineiros.
3 - Ausência de liquidação de despesa.
4- Fracionamento de despesa.
5 - Contratação irregular de shows por inexigibilidade .
6 - Inobservância das etapas de realização da despesa – pagamento
antecipado.
7 - Ausência instituição de controle interno.
Procedida à citação da gestora responsável, senhora Eliana Paes Lorenzoni (f. 796), e apresentadas as justificativas (f. 793-809), foram
os autos submetidos à análise técnica conclusiva, do que resultou
a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 1794/2013 (f. 1129-1152)
pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, com
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a seguinte conclusão:
3 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 35/2010 na
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, relativo ao exercício de
2009, entende-se que devem ser mantidas as irregularidades analisadas nos seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
3.1.1 Ausência de orçamento prévio em procedimento licitatório
(Item 1.1 desta ITC)
Base legal: artigo 43, IV, da Lei Federal 8.666/93.
3.1.2 Contratação de assessoria para a realização de serviços rotineiros (Item 1.2 desta ITC)
Base legal: artigo 37, II, da Constituição Federal de 1988
3.1.3 Ausência de liquidação de despesa (Item 1.3 desta ITC)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de
R$ 205.490,00 (duzentos e cinco mil quatrocentos e noventa reais),
equivalente a 106.637,26 VRTE1.
3.1.4 Fracionamento de despesa para utilização de modalidade inadequada de licitação (Item 1.4 desta ITC)
Base legal: Art. 23, § 5º, da Lei 8.666/93.
3.1.5 Contratação irregular de shows por inexigibilidade de licitação
(Item 1.5 desta ITC)
Base legal: Art. 25, III, da Lei 8.666/93.
3.1.6 Inobservância das etapas de realização da despesa pública,
por meio de pagamento antecipado (Item 1.6 desta ITC)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
3.2. Isto posto e diante do preceituado no art. 79, inciso III2, da
Res. TC 182/02, conclui-se opinando por:
3.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos em tomada
de contas especial em face da existência de dano ao erário, presentificado no item 1.3., no valor de R$ 205.490,00 (duzentos e cinco mil
quatrocentos e noventa reais), equivalente a 106.637,26 VRTE, na
forma do artigo 57, inciso IV3, da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados quanto
à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 162 da Resolução TCE182/2002 e Termo de Citação nº 348/2011, fls. 793.
3.2.2 Acolher as razões de justificativas apresentadas pela senhora
Eliane Paes Lorenzoni, Prefeita Municipal, em relação ao item 1.7 da
presente ITC, pela fundamentação constante da presente instrução,
ocasionando o afastamento de sua responsabilidade quanto a este
item.
3.2.3. Julgar irregulares as contas da senhora Eliane Paes Lorenzoni
– Prefeita Municipal de Marechal Floriano no exercício de 2009, pela
prática de ato ilegal presentificado nos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
e 1.6 e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado
ao erário disposto nos item 1.3 condenando a senhora Eliane Paes
Lorenzoni ao ressarcimento no valor de R$ 205.490,00, equivalente
a 106.637,26 VRTEs, com amparo no artigo 844, inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
3.2.4. Aplicar multa individual à senhora Elilane Paes Lorenzoni, com
amparo no artigo 62 da LC 32/93 e na forma do art. 96, inciso II,
da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por ser tratar de pretensão
punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados;
3.2.5. Recomendar, com base no inciso XXXVI5, do artigo 1º, da Lei
Complementar 621/2012, ao atual Prefeito Municipal de Marechal
Floriano que;
3.2.5.1. Abstenha-se da contratação de empresas para desempenho
de atividade de atribuição de servidor público;
3.2.5.2. No caso de haver interesse e necessidade de preenchimento dos cargos irregularmente providos por meio dos contratos de
assessoria e consultoria, realize concurso público.
3.2.5.3. Não proceda à contratação de profissional do setor artístico
por intermédio de empresa ou empresário que não sejam exclusivos, a fim de evitar afronta ao art. 25, inciso III da Lei Federal
8.666/93.
3.2.5.4. Proceda à implantação de um sistema de controle interno, nos termos e prazos propostos pela Resolução TC 227/2011,
que estabelece o Guia de Orientação para Implantação do Sistema
de Controle Interno na Administração Pública Estadual e Municipal,
caso ainda não tenha havido a implantação;
3.2.5.5. Realize liquidação de despesas com base em documentos
que comprovem a efetiva realização dos serviços, conforme prevê o
art. 62, § 2º, inciso III, da Lei 4.320/64;
3.2.5.6. Somente efetue pagamentos de despesas após sua regular
liquidação, conforme estabelece o art. 63 da Lei 4.320/64;
Em seguida, o Ministério Publicou Especial de Contas fez acostar aos
autos o Parecer PPJC n° 1757/2013 (f. 1156-1159), da lavra do ilustre Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, encampando in totum os termos da ITC nº 1794/2013 e pugnando para que as contas
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da senhora Eliane Paes Lorenzoni fossem julgadas IRREGULARES.
Em seu voto, o ilustre Relator, Conselheiro Rodrigo Chamoun, em
síntese, apresentou a análise e conclusões adiante expostas.
Em relação à ausência de orçamento prévio em procedimento licitatório (convites 02, 03, 17 e 18 de 2009), disse perceber que:
o procedimento formal típico dos procedimentos licitatórios não foi
devidamente cumprido pela Administração daquele Município, nos
termos do art. 43, inciso IV e § 4º da Lei de Licitações e Contratos.
Mas que, entanto, apesar do valor contratado ter ficado próximo
ao limite de Convite, a área técnica não demonstrou nos autos que
esses valores estavam acima do parâmetro de mercado, causando
prejuízo ao erário. Razão pela qual afastou a indicação de irregularidade.
Acresce que:
[...] o procedimento licitatório em questão foi processado e julgado pela Comissão Permanente de Licitação e que embora fosse de
responsabilidade desta Comissão a coleta prévia de preços, no caso
concreto, os membros da CPL sequer foram citados para responder
por suas ações/omissões, recaindo apenas para o Ordenador tal responsabilidade.
Neste caso, especialmente, por se tratar de ato corriqueiro concernente ao procedimento licitatório, cujas peculiaridades não cabem
ao gestor se imiscuir, agiu o mesmo sob a tutela da confiança, sem,
contudo, ter concorrido com culpa para a consecução da irregularidade.
Ainda sobre o tema, traz a doutrina que segue transposta de Hely
Lopes Meirelles:
“A tutela da confiança requer a proteção da pessoa que tenha acreditado na declaração de outrem, mesmo que ela tenha sido mal
formada ou mal externada. Exatamente em função disso, muito se
discute sobre a incidência ou não da escusabilidade como requisito
do erro invalidante, uma vez que não se leva em consideração somente a divergência entre a real intenção do emitente e o conteúdo
da declaração externada, mas também o comportamento de quem
a recebe, cabendo analisar se este se manteve de boa-fé em sua
expectativa de vinculação, ou se de alguma forma concorreu com
culpa no evento”.
No âmbito da jurisprudência, colacionou o precedente do Recurso
Especial nº 744.311-MT, julgado pela Quarta Turma do STJ, cujo
Relator foi o Ministro Luis Felipe Salomão:
“O erro que enseja a anulação de negócio jurídico, além de essencial, deve ser inescusável, decorrente da falsa representação da realidade própria do homem mediano, perdoável, no mais das vezes,
pelo desconhecimento natural das circunstâncias e particularidades
do negócio jurídico. Vale dizer, para ser escusável o erro deve ser de
tal monta que qualquer pessoa de inteligência mediana o cometeria.
No caso, não é crível que o autor, instituição financeira de sólida
posição no mercado, tenha descurado-se das cautelas ordinárias à
celebração de negócio jurídico absolutamente corriqueiro, como a
dação de imóvel rural em pagamento, substituindo dívidas contraídas e recebendo imóvel cuja área encontrava-se deslocada topograficamente daquela constante em sua matrícula. Em realidade,
se houve vício de vontade, este constituiu erro grosseiro, incapaz
de anular o negócio jurídico, porquanto revela culpa imperdoável do
próprio autor, dadas as peculiaridades da atividade desenvolvida.
É essencial o erro que, dada a sua magnitude, teria o condão de
impedir a celebração da avença, se dele tivesse conhecimento um
dos contratantes, desde que relacionado à natureza do negócio, ao
objeto principal da declaração de vontade, a qualidades essenciais
do objeto ou pessoa ou, se for erro de direito, ao motivo único ou
principal do negócio (art. 139 do CC/02). Por outro lado, é tido como
escusável o erro decorrente da falsa representação da realidade própria do homem mediano, perdoável, no mais das vezes, pelo desconhecimento natural das circunstâncias e particularidades do negócio
jurídico. Vale dizer, para ser escusável o erro deve ser de tal monta
que qualquer pessoa de inteligência mediana o cometeria”
Sobre a contratação de assessoria para realização de serviços rotineiros aduziu o Conselheiro Rodrigo Chamoun:
Entendo, pois, pertinente ressaltar julgados deste Tribunal sobre o
assunto, parametrizando o tratamento dado por este Plenário em
outros processos, inclusive aproveitando o entendimento externado
em votos por mim proferidos, nos quais, em grande parte, relevei
tais irregularidades julgando as contas Regulares com Ressalvas,
encaminhando, contudo, determinações.
Algumas dessas determinações se deram no sentido de que os gestores se abstivessem de terceirizar a execução de serviços inerentes
à atividade fim de cargos efetivos do corpo funcional, bem como
realizassem o devido Concurso Público para o preenchimento de cargos efetivos nessas áreas.
No caso concreto, no que concerne à assessoria contábil, lembrou
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que o município conta em seus quadros técnicos com:
[...] 01 Técnico em Contabilidade, com salário de 810,00 (oitocentos e dez reais) e (01) Auxiliar em Contabilidade, com salário de R$
539,00 (quinhentos e trinta e nove reais), cujo nível de escolaridade
é o segundo grau. Por óbvio, não garante, a meu ver, a qualidade
necessária para a gestão orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio daquele Ente.
Para tanto, relativamente ao caso sob o pálio de apreciação deste
Tribunal, pertinente expor alguns questionamentos centrais que me
fizeram aprofundar os estudos relativos à terceirização de assessoria contábil e jurídica:
A Prefeitura Municipal de Marechal Floriano possui possibilidades
reais de estruturar, em termos salariais, a carreira de Contador (nível superior) como forma de atrair os profissionais mais especializados sem comprometer seu orçamento?
Qual o custo de um servidor Contador de nível superior?
Um único servidor Contador é suficiente para a demanda rotineira?
No caso deste estar em gozo de férias, afastado ou em licença,
quem executaria os serviços?
Os relatórios a serem enviados aos órgãos de controle não poderão
esperar, o que fazer então?
Para diminuir o risco de ausência momentânea, seria adequado que
a Prefeitura contratasse mais servidores Contadores?
Procedendo desta forma ficariam eles em algum momento ociosos?
Fazendo assim, a Prefeitura atenderia aos mais elementares conceitos da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, expressos
no Manual de Auditoria Operacional do TCU?
Até que ponto será sustentável politicamente uma Prefeitura estruturar tal carreira, tornando-a atraente aos olhos do mercado, sem
despertar uma avassaladora pressão de outras carreiras daquele
Município?
Não seria mais responsável promover estudos para aferir a relação
custo/benefício das contratações de serviços contábeis (terceiros),
pessoa física ou jurídica, por meio de licitação, em comparação com
os custos decorrentes da admissão de Contadores concursados?
Segundo o nobre Relator a partir desses dados, resolveu proceder à
nova análise sobre que modalidade revelar-se-ia mais viável para o
caso: (a) contratação de terceiros ou (b) admissão por concurso, a
partir do que se propõe a alterar seu entendimento.
Assim, sem antes deixar de trazer um trecho do discurso de posse
do Ministro aposentado do STF, Carlos Ayres Britto, em que diz que
o juiz também é poeta, para depois citar um trecho do pensamento
de Heráclito (540/480 a.C.), passou o Relator a tecer sua fundamentação sobre o tema que segue.
II.2.1 O CONCEITO DE TERCEIRIZAÇÃO
A ideia central da terceirização, genericamente, reside na transferência de algumas atribuições a terceiros. A própria expressão “terceirização” tem sua origem definida em uma palavra já existente na
língua portuguesa: terceiro compreendido como intermediário.
Na visão de José dos Santos Carvalho Filho, citado por Cristiana
Fortini in Terceirização na Administração, ed. Fórum, a terceirização
no âmbito empresarial e do trabalho, significa o fato de a direção de
uma empresa transferir a outra algumas atribuições de seu interesse direto. Quando a empresa se utiliza desse procedimento, diz-se
que se socorreu do processo de terceirização.
Para esse estudioso, o problema que envolve a terceirização é o que
diz respeito à natureza das funções terceirizadas, pois muitas são as
atribuições inerentes à determinada pessoa jurídica. Algumas delas,
porém, integram seu núcleo fundamental, vale dizer representam
as atribuições básicas, assim consideradas aquelas para as quais
a pessoa foi instituída. Tais misteres é que, em última instância,
mobilizaram sua criação. Ao mesmo tempo em que lhe constituem
a causa, servem-lhe também como objeto. Sem tais finalidades, a
própria pessoa se esvaziaria: são, pois, atividades-fim.
Outras atribuições, contudo, a despeito de serem importantes para
a busca das metas alvitradas, não integram o núcleo fundamental
da entidade. Sua característica é a de serem atividades-meio, ou
seja, aquelas que traduzem os instrumentos de apoio necessários à
consecução dos objetivos. Cuida-se de típicas atividades de apoio,
sobre as quais a empresa vai consolidando seus passos com os olhos
voltados para as metas que estabeleceu.
Seguindo em sua abordagem, expôs o eminente Relator:
II.2.2 A TERCEIRIZAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO E O DEVER DE EFICIÊNCIA
II.2.2.1 CONCEITO E DOUTRINA:
O Decreto-Lei nº 200/67 apresentou-se como um marco fundamental a autorizar a Administração Pública Federal brasileira a recorrer
à terceirização como forma de descentralização da máquina administrativa.
O art. 10 prevê a descentralização das atividades da Administração
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mediante contratos ou concessões (art. 10, § 1º, c) e, a seguir,
no § 7º, se lê: “Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o objetivo
de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa,
a Administração procurará desobrigar-se da realização material de
tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução
indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa
privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar
os encargos de execução”.
O Executivo Federal editou o Decreto nº 2.271/97, que dispõe sobre
contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, admitindo, em seu art. 1º, a execução
indireta de atividades, desde que, acessórias, instrumentais ou
complementares aos assuntos que constituem área de competência
legal do órgão ou entidade.
A leitura do § 1º deste art. revela exemplos de algumas atividades
que podem ser objeto de execução indireta: “As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática,
copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção
de prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta”. Todavia, o § 2º do mesmo artigo veda a
terceirização de atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa
disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto,
total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.
Ainda sobre o tema, acresce:
É importante salientar que o art. 175 da CRFB/88 estabeleceu a
faculdade da Administração Pública prestar serviços através de terceiros, mediante concessão ou permissão. Segundo o Prof. Flávio
Amaral Garcia, a Carta Maior não abordou o instituto da terceirização, não tratou do tema, não se identificando em nenhum dos
seus dispositivos qualquer limite para as terceirizações envolvendo
a natureza da atividade – se meio ou fim.
Entretanto, insta frisar, de forma exemplificativa, um rol de regras
respaldando, direta ou indiretamente, as contratações de serviços
terceirizados, a saber:
Decreto-Lei nº 2.300/1986. Permitiu a contratação de empresas
para a execução de obras e serviços públicos, mediante competente
processo licitatório;
Enunciado 331/TST. Terceirização lícita é aquela que estejam previstos os dispositivos que regram o trabalho temporário, os serviços de
vigilância, serviços de conservação e limpeza e serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador;
Decreto nº 2.271/1997. Estabelece, na Administração Federal, a
possibilidade de terceirização de serviços relativos às atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares;
IN 02/2008 (dispositivos inseridos pela IN nº 3 de 15.10.2009) da
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. Dispõe sobre regras e diretrizes
para a contratação de serviços continuados ou não;
Lei Complementar nº 101/2000.
Conforme se pode extrair da cronologia das regras supracitadas,
apenas como exemplos, podemos sugerir que a terceirização na Administração Pública, muito embora já fosse possível desde 1967,
se desenvolveu de maneira mais rápida na década de 1990, após a
aprovação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado em
1995.
Nesse passo, destacou:
[...] o estudo realizado pelo Tribunal de Contas da União, quando da
apreciação das contas do Governo da República, conforme Ata TCU
nº 19, de 11.06.2002, Plenário, DOU, 29 de julho de 2002 em que o
Em. Min. Walton Alencar Rodrigues, [...] contas do Governo do ano
de 2001, destacou [...] a extensão do fenômeno da terceirização na
Administração Pública, como resultado da política de redução dos
quadros do Estado:
“A Administração Pública vem adotando a terceirização de mão de
obra, especialmente nos últimos anos, como forma de reduzir os
quadros do Estado na realização de suas atividades”.
Relativamente à licitude da terceirização, complementa o relatório
afirmando que: “a princípio, a terceirização dos serviços de uma
empresa é licita, quando se trate de atividades secundárias, compreendendo os serviços que não constituam sua atividade-fim”.
E lembra que constou, ainda, de referida Ata:
“No direito brasileiro, ainda não existe instrumento normativo que
discipline, de forma consolidada, todos os conceitos afetos à terceirização, uma vez que ela assume, na prática, diversas formas associadas a normas específicas. A doutrina e a jurisprudência atuam,
então, como forma de suplementar a deficiência legal.
(TCU – PLENÁRIO/ATA Nº 19/2002, ITEM 5.1.1)”
O Eminente Ministro do TCU arrematou sua conclusão destacando a
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necessidade de percorrer as estradas da doutrina e jurisprudência
para chegar ao destino que se deseja, qual seja, o deslinde da questão “terceirização na Administração Pública”. E é exatamente isso
que passo a fazer neste caso concreto.
Seguindo em sua argumentação, depois de tecer outras considerações, também mencionou os excertos de doutrina e de jurisprudência seguintes.
O Desembargador Jessé Torres Pereira Junior, no artigo “Serviços
terceirizados e responsabilidade do Estado”, publicado na Revista do
TCMRJ/2013, registrou os desafios que caracterizam a passagem da
administração patrimonialista para a de resultados e os incitamentos que confrontam a eficiência com a legalidade estrita, princípios
de nível estratégico, nos termos do art. 37 da CRFB/88 com a redação dada pela Emenda nº 19/98.
A Emenda Constitucional nº 19/1998 introduziu na Constituição o
princípio da eficiência. O constituinte derivado impôs, dez anos após
a promulgação do texto original, que a administração pública passasse a atuar não somente pela correção, mas, a partir de então,
acrescida de competência. Enxergou o parlamento brasileiro que o
cumprimento da estrita legalidade, embora importantíssimo e indispensável, isoladamente aplicado, se tornaria insuficiente ao bom
desempenho dos serviços públicos a serem prestados.
Ainda sobre o mesmo tema vale destacar o posicionamento defendido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes em
palestra proferida no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso :
(...)
“Como aferir a eficiência? Aqui outro elemento de proporcionalidade
ganha relevo: a razoabilidade. As escolhas que se fazem tendo em
vista determinadas finalidades. O alcance de determinados fins e
para isso a administração tem que passar por um modelo talvez de
desconstrução. Certamente os senhores Conselheiros e membros
dos Tribunais de Contas vivenciam essa realidade de forma flagrante, eu atinjo um dado objetivo através de um aspecto formal, mas
de uma maneira bastante ineficiente.
(...)
Nós cumprimos um rito formal, mas acabamos por produzir um
modelo extremamente oneroso e custoso para a administração. E
vivemos fazendo um certo experimentalismo institucional tentando
obter melhores resultados tangidos por essa ideia de eficiência que
hoje é princípio constitucional. Talvez isso nos cobre mais ousadia,
do próprio legislador um maior poder de conformação para transmudar estruturas fortemente calcadas na ideia do formalismo. A armadilha às vezes da legalidade estrita e talvez do bacharelismo que
às vezes seja a distorção desse modelo, acaba por comprometer a
ideia de eficiência. E a comprometer a própria ideia de serviço público. Acabamos por ter um serviço público marcadamente ineficiente.
Talvez os senhores aqui no Tribunal de Contas tenham a chance de
ser um laboratório no debate sobre essa questão da eficiência.
(...)
Eu espero que aqui nós logremos avançar nessa ideia de um novo
experimento institucional que busca traduzir na prática esse chamado princípio da eficiência. Dando maior plasticidade, dando maior
flexibilidade a esse sistema as vezes extremamente rígido, burocrático do serviço público. É fundamental que esse modelo seja, de
alguma forma, exitoso. E para isso, obviamente, é preciso que seja
implementado com a devida seriedade.”
(...)
E continuou defendendo o nobre Relator:
Não há que se cogitar, em hipótese alguma, o relaxamento do controle da legalidade. Pois este é fundamental para o bom funcionamento das instituições públicas brasileiras. O nosso modelo jurídico
de tradição francesa (civil law) pressupõe a observação da estrita
legalidade (informações perfeitas) na aplicação do direito administrativo e financeiro.
Ocorre que estamos imobilizados por parâmetros e padrões estabelecidos no século XIX diante de missões desafiadoras do século XXI.
Daí a necessidade das Cortes de Contas efetivarem o controle da administração pública aplicando maior equilíbrio entre os princípios expressos no artigo 37 (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência) e os princípios reconhecidos (Supremacia do
Interesse Público, Autotutela, Indisponibilidade, Continuidade dos
Serviços Públicos, Segurança Jurídica, Razoabilidade e Proporcionalidade). Destaco, ainda, o dever do cumprimento dos parâmetros da
economicidade insculpido no artigo 70 da CF/88.
O Professor Jessé Torres ao discorrer sobre as conexões existentes
entre a legalidade, eficiência e terceirização concluiu que o dilema
se constitui nos seguintes termos:
“A legalidade condiciona a eficiência ou a eficiência justifica o abrandamento da legalidade, na busca da satisfação do interesse público?
Aplicado à terceirização o dilema é: rejeitam-se os seus instrumen-
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tos, porque podem fraudar direitos, ainda que propiciem menores
preços e assegurem maior agilidade de gestão, ou estimula-se o
seu emprego para a prestação de serviços à administração, desde
que encontrem soluções inteligentes para prevenir e coibir possíveis
desvios?”.
[...]
Por fim, resume em quatro as questões centrais da terceirização:
“(a) na administração pública, a terceirização de serviços somente
deve abranger atividades-meio, inviável a sua extensão às atividades finalísticas das instituições públicas; (b) à opção por terceirizar
serviços de apoio específicos, definidos por normas regulamentadoras, deve ser precedida de estudos e análises que levem em conta
os inúmeros fatores e circunstâncias que afetam a eficiência (relação custo-benefício) e a eficácia (efetiva produção de resultados
planejados de interesse público) da solução; (c) há responsabilidade subsidiária subjetiva da administração pública que se omite
no dever de fiscalizar o cumprimento, pelo fornecedor de serviços,
dos encargos devidos aos empregados de que faz uso na execução
dos serviços contratados, eventualmente atraente de hipóteses de
improbidade administrativa dos agentes omissos; (d) os controles
internos e externos constituem a primeira linha de verificação dessa
responsabilidade, no âmbito de suas competências constitucionais,
legais e regimentais”.
E seguiu o Conselheiro Relator, agora com alguns conceitos sobre
eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, além de afirmar
que:
O conceito jurídico de eficiência correlaciona-se ao dever, vinculante dos gestores públicos, de agir mediante ações planejadas com
adequação, executadas com o menor custo possível, controladas e
avaliadas em função dos benefícios que produzem para a satisfação
do interesse público. E nesse cenário surge com maior vigor a lógica da terceirização: o especialista tende a realizar o objeto de sua
especialidade com superior qualidade e menor custo; se o objeto da
especialidade de uma empresa é uma atividade de apoio importante
para a finalidade de outra empresa, esta ganhará em custo e qualidade se contratar aquela para a execução desse objeto; a empresa
especialista é a terceira.
Penso ser suficiente a doutrina, até aqui exposta. Sigo, então, à
apreciação da jurisprudência que passo, também, a me filiar.
Sob o título de jurisprudência elencou o Relator o que segue.
II.2.3. JURISPRUDÊNCIA - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURÍDICOS
II.2.3.1. ACÓRDÃO 980/2005 - SEGUNDA CÂMARA – TCU
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, [...] sessão da Segunda Câmara, de 21/6/2005, ACORDARAM, por unanimidade, em fazer
determinações das quais destaco as que seguem:
(...)
1.1.3. promova estudos para aferir a relação custo/benefício das
contratações de serviços advocatícios, pessoa física ou jurídica em
comparação com os custos decorrentes da admissão de novos advogados concursados;
(...)
1.1.4. caso os estudos acima indicados sugiram como medida mais
vantajosa a contratação de terceiros, atente para a necessidade de
licitação para contratação de serviços advocatícios, admitindo, no
caso de inviabilidade de competição, a pré-qualificação dos profissionais aptos a prestarem os serviços, adotando sistemática objetiva
e imparcial de distribuição de causas entre os pré-qualificados, de
forma a resguardar o respeito aos princípios da publicidade e da
igualdade, consagrados no art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal;
(...)
Essa Decisão segue a esteira do entendimento do Professor Jorge
Ulisses Jacoby Fernandes para quem “a terceirização surgiu, basicamente, no intuito de especializar mão de obra. A necessidade de
aprimorar a excelência na prestação de serviços foi um dos fatores
cruciais para o surgimento e desenvolvimento da terceirização. O
Serviço Público deve ser prestado com eficiência e celeridade e a
terceirização contribui significativamente para que esta meta se torne realidade.” II.2.3.2. CONSULTA 746716/2008 – TCE/MG
A Consulta foi encaminhada ao TCE/MG pelo senhor Antônio José
Cota, Prefeito Municipal de Rio Piracicaba, questionando acerca da
possibilidade de contratação, mediante processo de inexigibilidade
de licitação, de assessoria e consultoria contábil e jurídica, desde
que comprovada a notória especialização da empresa ou do profissional a ser contratado:
(...)
Quanto à matéria, já existe jurisprudência firmada nesta Corte, expressa no incidente de uniformização de jurisprudência nº 684.973
em que se afirma a necessidade de se comprovar, no caso concreto,
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a singularidade do objeto contratado.
(...)
Nos casos em que os serviços são considerados atividades corriqueiras, habituais da Administração Pública, a contratação deve ocorrer
mediante a realização de procedimento licitatório, como determinam os artigos 2º e 3º da Lei de Licitações.
(...)
Deste modo, Sr. Presidente, encontra-se respondida, em tese, a
questão suscitada pelo Prefeito Municipal de Rio Piracicaba, acerca
da possibilidade de contratação de assessoria e consultoria contábil
e jurídica mediante processo de inexigibilidade de licitação, se comprovada a notória especialização da empresa ou do profissional a
ser contratado.
(...)
No exemplo acima, o Conselheiro Relator Antônio Carlos Andrada
respondeu de acordo com a doutrina e jurisprudência majoritárias e
com o entendimento expresso no já citado incidente de Uniformização de Jurisprudência daquela Corte.
Nos casos em que os serviços são considerados atividades corriqueiras, habituais da Administração Pública, a contratação deve ocorrer
mediante a realização de procedimento licitatório, como determinam os artigos 2º e 3º da Lei de Licitações.
II.2.3.3. PARECER DA LAVRA DA PROCURADORA MARIA CECÍLIA
MENDES BORGES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – TCE/MG
Tratou-se da denúncia apresentada por Viegas & Almeida Consultoria
Jurídica Empresarial na qual se questionava a regularidade do procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 001/2009,
instituído pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Itueto com o objetivo de contratar entidade especializada em Direito Municipal para
prestação de serviços de assessoria jurídica nos assuntos internos e
externos do Poder Executivo:
(...)
No tocante à instituição de advocacia pública no âmbito municipal,
inicialmente é preciso analisar as normas constitucionais que regulam a advocacia pública no âmbito federal e estadual, quais sejam:
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial
e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar
que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades
de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
§1º A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral
da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre
cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e
reputação ilibada.
§2º O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de
que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas
e títulos.
§3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
observado o disposto em lei.
Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados
do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial
e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.
[...]
Da análise dos citados dispositivos, nota-se a não menção aos municípios. Sobre o tema, Adilson Abreu Dallari fornece valiosa lição:
De pronto já se percebe que o dispositivo não menciona os Municípios, e esse é um eloquente silêncio, ditado pelo simples bom senso,
pois existem Municípios de todos os portes, que comportam ou não
a instituição de uma procuradoria.
Da mesma forma, não está abrangida a administração descentralizada ou indireta, especialmente as empresas estatais, dotadas de
personalidade jurídica de direito privado e de patrimônio distinto
daquele das unidades federadas a que se vinculem.
Mais importante que isso, porém, é lembrar um postulado elementar
de hermenêutica, no sentido de que uma simples disposição isolada
(de cunho nitidamente corporativo, diga-se de passagem) não pode
derrubar um princípio fundamental da organização nacional, qual
seja, o princípio federativo, que tem como componente essencial a
autonomia administrativa dos entes federados. (grifo nosso).
Nesse mesmo sentido, o Procurador-Geral da República Roberto
Monteiro Gurgel Santos, em seu parecer exarado nos autos do Processo de Proposta de Súmula Vinculante n. 18/DF dispôs que:
[...] por abranger as mais variadas e desiguais situações, compreendendo desde metrópoles como São Paulo até pequenas municipalidades no interior do país, no âmbito dos municípios poderão
existir desde procuradorias estruturadas — com advogados efetivos,
concursados e integrados em carreira jurídica — até hipóteses de
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advogado único, nomeado para o cargo em comissão ou contratado
para representar o ente judicialmente.
Desta feita, em homenagem ao princípio federativo, incumbe ao Município optar pela instituição de procuradoria municipal ou pela contratação de profissionais para execução dos serviços advocatícios.
(...)
Diante do exposto, conclui-se que, em virtude do princípio federativo, os Municípios devem optar ou pela contratação de advogados
por meio de procedimento licitatório — desde que presentes peculiaridades que tornem a medida mais eficiente e econômica — ou
sua inexigibilidade, se for o caso, ou pela instituição de procuradoria
municipal.
(...)
Nesse caso, concluiu a Em. Procuradora do MPC/MG, em seu Parecer, inicialmente, ser preciso verificar se o Município de Santa Rita
do Itueto possui procuradoria municipal instituída. Caso a resposta
fosse positiva, o objeto não poderia, a princípio, ser licitado, uma
vez que se trata de funções privativas de cargos de carreira, nos
quais o provimento inicial deve ser feito necessariamente por meio
de concurso público ou, em caso de chefia, direção ou assessoramento, por nomeação para provimento dos cargos em comissão.
Uma vez cumprida essa diligência, caso inexistisse legislação a esse
respeito, tendo em vista a tentativa de contratação de advogados
por meio de licitação, tornaria, então, necessário analisar as justificativas que levaram o município a fazer tal opção.
II.2.3.4. CONSULTA, PROCESSO Nº 0505298-1/2007 - TCE/PE
O processo Nº 0505298-1/2007-TCE/PE [...] da Câmara Municipal
de Vereadores de Itapetim, no exercício financeiro de 2005, Olavo
Mansueto Alves Batista, nos seguintes termos:
(i) Caso entenda o gestor da Câmara (Presidente) que seja mais
econômico e que o profissional contratado venha atendendo às
necessidades do órgão legislativo municipal, poderá determinar a
feitura de TERMO ADITIVO ao contrato, no último dia do vencimento deste, para a continuação dos trabalhos contábeis ou jurídicos
anteriormente pactuados, e dessa forma, dar-se continuidade aos
serviços administrativos do Poder Legislativo? Ou terá que se abrir
novo procedimento licitatório para a formulação de novo contrato
para tais serviços?
[...]
[...] autos ao Ministério Público de Contas, onde recebeu análise
do Procurador Gustavo Massa - Parecer MPCO nº 754/07, em que
acompanhou o opinativo da Proposta de Voto da Auditoria Geral e
concluiu pela possibilidade de prorrogação dos contratos atinentes à
prestação de serviços de contabilidade e assessoria jurídica, por serem considerados serviços de execução continuada, representando
necessidade permanente do Poder Legislativo. Destaco os principais
trechos da Decisão:
(...)
PARECER MPCO Nº 754/07
Poderiam tais atividades serem consideradas como necessidades
permanentes, dentro da estrutura administrativa do Poder Legislativo, justificando, assim, seu enquadramento como “serviços a serem
executados de forma continua”?
(...)
É justamente neste ponto que este Órgão do Ministério Público pretende colaborar, preenchendo o vazio deixado no raciocínio dos demais atores, facilitando a tarefa do julgador.
Os questionamentos são os seguintes:
• Poderia a Câmara dos Vereadores prescindir de assessoria contábil
e jurídica?
• As atividades levadas a cabo pelos representantes do Poder Legislativo demandam uma constante atuação de advogados e contadores?
[...]
Não se pode olvidar que a verba para gerenciar toda esta estrutura
é dinheiro público, portanto, há de se prestar contas ao final da
gestão. Tais prestações de contas devem conter obrigatoriamente
demonstrativos e balancetes contábeis, tudo de acordo com os princípios e normas atinentes à contabilidade pública.
Fica claro que os serviços de contabilidade são absolutamente necessários em face da necessidade de gerenciar uma estrutura administrativa e prestar contas do dinheiro público envolvido. Deve haver
registro contábil de todos os gastos realizado pela Câmara, seja em
sua atividade principal, ou na administrativa.
Conclui-se que a atividade de assessoria contábil é, sim, essencial,
traduzindo-se em uma demanda permanente, enquadrável, portanto, no conceito de “serviços a serem executados de forma continua”.
Da mesma forma, devem ser tratados os serviços de assessoria jurídica. É que, apesar de sua atividade legiferante, o Poder Legislativo é representado por pessoas do povo, eleitas democraticamente,
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sem que tenham o mínimo de conhecimento jurídico necessário à
boa técnica legislativa.
Para interpretar a complexa legislação nacional e os limites constitucionais a serem respeitados, é essencial a presença de um bacharel em direito, funcionando como uma consultoria especializada
permanente.
A interpretação sistêmica das normas pátrias não é tarefa simples,
passível de ser levada a diante pelo cidadão comum, gente do povo.
As decisões do STF, recentemente ganharam a mídia nacional, demonstrando a todo país a complexidade com que são abordados os
temas jurídicos que a todos interessam.
Nada como um especialista, para guiar os legisladores municipais
por entre o emaranhado de dispositivos legais, tantas vezes mal
redigidos e dúbios. Isto sem falar na necessidade de aferir a constitucionalidade das leis a serem votadas pela Câmara, debatidas nas
famosas Comissões de Constituição e Justiça.
Diante disto, o MPCO considera também a atividade de assessoria
jurídica como um serviço de necessidade permanente dentro do Poder Legislativo Municipal.
[...])
Vencida esta discussão, é de se adentrar na questão da possibilidade
de prorrogação do contrato administrativo em pauta.
(...)
Sendo o serviço executado de natureza contínua, existe, conforme
expresso no § 2º do artigo 57 da Lei de Licitações, a possibilidade
de prorrogá-lo, por períodos iguais e sucessivos, até no máximo 60
meses, desde que o preço e as condições sejam mais vantajosa para
a administração.
Não se pode olvidar que a certeza de contar com um serviço de
qualidade comprovada, in locu, seja uma condição extremamente
vantajosa para a administração. O fato de o prestador de serviço já
conhecer os detalhes da Casa Legislativa também soma pontos para
a prorrogação contratual.
(...)
Baseado nisto, pode-se concluir que o método de selecionar a assessoria, por concurso, e aditar o contrato, com base no desempenho
do serviço prestado, é, em tudo, consentâneo com o princípio da
eficiência, pois condiciona a continuidade do contrato ao resultado
comprovado durante tal prestação do serviço.
Ressalte-se que a meritocracia é levada em conta desde o início da
contratação, visto ter havido licitação, e prossegue como diretriz
que condiciona a continuidade da prestação do serviço.
Impende ressaltar que a possibilidade de continuidade já está prevista explicitamente na Lei de Licitações, não precisa vir expressa
no edital ou como cláusula obrigatória do contrato administrativo. A
única exigência é que exista uma justificativa, por escrito e previamente autorizada.
Com isto, é respondida, também, a segunda pergunta do consulente: se deve haver um embasamento em documento? Sim, este
documento é justamente a justificativa por escrito, além da autorização prévia exarada pela autoridade competente para celebra o
contrato.
(...)
VOTO DO RELATOR
Acompanho o Parecer MPCO nº 754/07, do Ministério Público de
Contas, e a Proposta de Voto nº 120/07, da Auditoria Geral.
(...)
Destarte, voto que se responda à consulta nos seguintes termos:
I–É permitida a prorrogação de serviços de natureza continuada,
nos termos do artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei
de Licitações);
II–Os serviços de Contabilidade e de Assessoria Jurídica Permanente
são considerados, salvo casos excepcionalíssimos, de natureza continuada e, portanto, a prorrogação destes contratos encontra amparo na legislação vigente;
III–Na hipótese de prorrogação contratual, há necessidade de justificativa por escrito e prévia autorização da autoridade competente,
não bastando apenas o termo aditivo ao contrato, consoante § 2º,
do artigo 57, da Lei nº 8.666/93;
IV–Cumpre ressaltar que a opção pela prorrogação de tais contratos
exigirá uma ampla análise prévia, por parte do gestor, a fim de certificar-se de que tal escolha trará melhores preços e condições mais
vantajosas para a administração, condição expressa no dispositivo
citado no item I da presente consulta;
V–Caso o contrato tenha origem em processo licitatório em uma das
modalidades previstas na legislação, a prorrogação contratual está
condicionada à preservação da modalidade licitatória, considerando-se o valor total do contrato incluindo as prorrogações, bem como
a previsão no instrumento convocatório da licitação, sob pena de
ferir-se o princípio da isonomia expressamente previsto no art. 3º
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da Lei nº 8.666/93;
VI–Inexistindo previsão de prorrogação no edital da licitação e no
contrato, ainda assim é permitida a prorrogação, todavia, nos termos do art. 57, § 1º, inciso IV da Lei nº 8.666/93, ou seja, obedecendo-se ao limite de acréscimo de 25% estabelecido no art. 65, §
1º da mesma lei.
(...)
Na Decisão acima, a Corte de Contas Pernambucana não somente
concluiu pela possibilidade da prorrogação de serviços de natureza
continuada, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei Federal nº
8.666/93 para os serviços de Contabilidade e de Assessoria Jurídica, como também, a meu ver, posicionou-se de forma cabal que
tais serviços tratam, na verdade, de atividades-meio. Aquelas que
são instrumentais, acessórias, concebidas e perpetradas única e exclusivamente para concretizar as finalidades institucionais do ente
(atividades-fim). Portanto, passíveis de terceirização.
II.2.3.5. INSTRUÇÃO NORMATIVA TC/AL Nº 002/2011
O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas disciplinou a fiscalização
sobre os contratos relativos a serviços de contabilidade e assessoria
jurídica por meio da Instrução Normativa TC/AL Nº 002/2011. A
saber:
Art. 1º As pessoas sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas (art.
5º da Lei 5.604/94), na contratação dos serviços de assessorias ou
consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, serviços
de contabilidade, patrocínio ou defesa de causas judiciais, administrativas ou assessoramento jurídico, devem observar a regra geral
da licitação pública, disposta no art. 37, inc. XXI, da Constituição da
República.
Art. 2º A inexigibilidade de licitação, nos casos mencionados no art.
1º, deve estar subordinada ao atendimento dos requisitos legais da
inviabilidade de competição somada à contratação de serviços de
natureza singular com profissionais ou empresas de notória especialização.
§ 1º A inviabilidade de competição para a contratação de serviços
técnicos, a que alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993,
decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico
especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado.
§ 2º A inexigibilidade só será admissível quando se tratar de serviço
inédito ou incomum, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, um grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos
critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação.
§ 3º Não se caracterizam como serviços de natureza singular aqueles relacionados ao assessoramento jurídico ou contábil prestados
corriqueiramente e inerentes à rotina da Administração Pública, desprovidos da singularidade exigida pelo texto legal.
§ 4º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de
desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do
objeto do contrato.
§ 5º Deverá estar devidamente justificada no processo administrativo a escolha da contratação direta fundada em inexigibilidade
de licitação, sendo os respectivos contratos, acordos, convênios ou
ajustes previamente examinados e aprovados pela assessoria jurídica da Administração.
§ 6º Em procedimento de inexigibilidade de licitação que vise a contratar a prestação de serviços técnicos especializados, o licitante
que apresentar relação de integrantes de seu corpo técnico, como
elemento de justificativa da contratação, ficará obrigado a garantir
que os técnicos indicados realizarão pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato.
§ 7º O processo de inexigibilidade deverá ser instruído com a razão
da escolha do fornecedor ou executante e a justificativa do preço.
§ 8º Os jurisdicionados deverão velar pelo atendimento da exigência constante do art. 2º da Resolução Normativa 002/2005 do TCE/
AL, segundo o qual “o contrato de prestação de serviços contábeis
deve vir acompanhado de certidão emitida pelo Conselho Regional
de Contabilidade atestando que o profissional não sofreu nenhuma
punição em virtude de prática de atos incompatíveis com o exercício
da profissão”.
Art. 3º A contratação direta, fundada em inexigibilidade, que não
atenda aos requisitos legais, poderá sujeitar o jurisdicionado às sanções de multa, declaração de inidoneidade, inabilitação para ocupar
cargo em comissão ou função pública, rejeição das contas por irregularidade insanável, na forma da lei, além de representação ao
Ministério Público Estadual para fins de propositura de ação penal
(v. art. 89 da Lei n. 8.666/93) e ação civil pública por improbidade
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administrativa (v. art. 8º, inc. VIII, da Lei n. 8.429/92).
Art. 4º Os jurisdicionados que já tenham contratado os serviços
mencionados no art. 1º sem atender ao disposto nesta Instrução
Normativa e na legislação pertinente, deverão providenciar a necessária licitação pública, no prazo de 6 (seis) meses, a contar da
publicação desta Instrução Normativa.
§ 1º Decorrido o prazo estipulado no caput, os Órgãos competentes deste Tribunal de Contas, nos respectivos processos de controle
externo, passarão a observar em todas as suas manifestações o
cumprimento desta Instrução Normativa e da legislação correlata no
tocante à contratação dos referidos serviços.
§ 2º Os processos referidos no § 1º, cujos contratos tenham duração
superior a 6 (seis) meses, na data da publicação desta Instrução
Normativa, deverão ficar sobrestados até que se transcorra referido
prazo. Decorrido o prazo, o Relator diligenciará para que o jurisdicionado comprove o cumprimento desta Instrução Normativa, propondo a aplicação das sanções cabíveis caso isso não ocorra.
§ 3º Os processos referidos no § 1º, cujos contratos tenham duração inferior a 6 (seis) meses, na data da publicação desta Instrução
Normativa, poderão ser julgados regulares com ressalva, caso não
haja outras irregularidades além da ausência de licitação pública,
determinando-se ao jurisdicionado a observância da presente Instrução Normativa, de modo a prevenir a reincidência.
§ 4º Os processos referidos no § 1º, cujos contratos já estejam extintos, poderão ser julgados regulares com ressalva, caso não haja
outras irregularidades além da ausência de licitação pública, determinando-se ao jurisdicionado a observância da presente Instrução
Normativa, de modo a prevenir a reincidência.
§ 5º Nos processos referidos no § 1º, não serão considerados irregulares os contratos firmados sem licitação antes da publicação
desta Instrução Normativa, caso haja o cumprimento do disposto
no presente regulamento, no prazo estipulado no caput, porquanto
presumida a boa-fé.
Art. 5º Em suas contratações diretas, os jurisdicionados devem seguir as orientações do “roteiro prático para contratação direta”, elaborado pelo Tribunal de Contas da União e disponibilizado em seu
sítio na internet:
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/licitacoes_contratos
Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em
Maceió, 02 de agosto de 2011.
Para o Professor da Escola de Direito da FGV/SP, da PUC/SP e Presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público – SBDP, Carlos Ari
Sundfeld, o direito público está sempre mudando suas bases, como
reflexo do que acontece na sociedade, na economia, na tecnologia,
na organização do poder. Quem se interessa por ele não pode descolar um minuto só da realidade.
Ainda sobre esse tema desafia o Professor: “Mas qual é o dever essencial do administrador, cujo cumprimento tem de ser controlado?
Agir com milimétrica observância dos infinitos requisitos formais que
as normas e manuais são capazes de inventar? Ou seu dever é executar programas públicos eficientes e eficazes? Para ele, o que os
reformadores estão nos dizendo é que o modo não terá relevância
se não for positiva a consequência dessa ação. Está em curso, portanto, a passagem de um direito público de modos para um direito
público de resultados.
Nesse contexto, ganha relevo a terceirização.
Na ótica do festejado administrativista Jessé Torres, não se trata de
optar segundo convicções ou predileções pessoais. É imprescindível
conhecer-se o perfil jurídico, econômico e administrativo da solução
(terceirizar) e de suas ferramentas. Contrastá-lo com as circunstâncias do caso concreto por meio de estudos e levantamentos pertinentes, verificando se a terceirização é a solução que superiormente
atende ao interesse público e, sendo, se será de melhor proveito
entregar-lhe a respectiva execução. O seu uso pressupõe o despertar do alheamento por aqueles que devem fazer escolhas eficientes
e eficazes, sem se darem conta do quanto são intrincados os fatores
que devem medir para que a decisão seja a melhor, nas circunstâncias de cada caso. É o que justificadamente espera a sociedade dos
gestores públicos.
II.2.4 DO CASO CONCRETO
Sobre assessoria jurídica, inicia o Relator a sua avaliação trazendo a
lição do Ministro Gilmar Mendes acerca do papel legislativo dos municípios (in Curso de Direito Constitucional – 7 ed. rev. e atual. – São
Paulo: Saraiva, 2012, conforme segue:
“Aos Municípios reconhece-se o poder de auto-organização, o que
significa reconhecer-lhes poder constituinte, expresso nas suas leis
orgânicas, limitadas tanto por princípios da Constituição Federal
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como da Constituição estadual, nos termos do artigo 20 da CF/88.
O constituinte, quanto às demais competências legislativas e materiais, deliberou tratá-las englobadamente.
[...]
As competências implícitas decorrem da cláusula do art. 30, I, da
CF, que atribui aos Municípios “legislar sobre assuntos de interesse
local”, significando interesse predominantemente municipal, já que
não há fato local que não repercuta, de alguma forma, igualmente,
sobre as demais esferas da Federação.
Considera-se de interesse local as atividades, e a respectiva regulação legislativa, pertinentes a transportes coletivos municipais, coleta
de lixo, ordenação do solo urbano, fiscalização das condições de
higiene de bares e restaurantes, entre outras.”
No que se refere à assessoria jurídica, assevera o eminente Relator
que:
... não prosperaram os argumentos da auditoria, pois, embora conste a previsão de 05 advogados no Plano de Carreira dos Servidores da Prefeitura de Marechal Floriano, ... não há comprovação do
efetivo preenchimento destas vagas naquele munícipio. Ademais é
razoável a terceirização ao considerarmos 01 único advogado prestando todos os serviços do município, com o salário de R$ 1.400,00
(mil e quatrocentos reais).
... é inquestionável a complexidade e a importância do processo legislativo para os Municípios, ficando patente a necessidade cotidiana
do amparo dos profissionais do Direito.
Nessa linha, me respaldo no recente Acórdão TC-134/2013, processo TC 2527/08 – Prestação de Contas Anual da CEASA – exercício de
2007, em que este Tribunal afastou a irregularidade de terceirizar
atividade de apoio administrativo e expediu a determinação ao jurisdicionado para que fosse adotado, alternativamente, a realização
de concurso público para o preenchimento dos cargos efetivos vagos
de apoio administrativo da CEASA, ou que procedesse com a extinção dos referidos cargos, constantes de sua estrutura permanente,
acaso optasse por terceirizar.
Assim, entendo que cabe o afastamento da irregularidade em face
das justificativas apresentadas, sendo imperioso, contudo, encaminhar determinações ao atual gestor, para que adote alternativamente, a realização de Concurso Público para o preenchimento dos
cargos efetivos vagos de Advogado, acaso opte por manter esses
cargos na estrutura permanente da municipalidade ou proceda com
a extinção dos cargos de Advogado, constantes da estrutura permanente daquela Municipalidade, acaso opte por terceirizar os serviços
relativos a esses cargos. Destaco, porém, que tal decisão deverá
estar competentemente fundamentada.
No mais, resta claro que toda doutrina e jurisprudência colacionada
demonstram uma necessidade inadiável de mudança de entendimento dessa Corte de Contas no tocante à terceirização de serviços
contábeis e jurídicos.
II.2.4.2 QUANTO À ASSESSORIA CONTÁBIL:
A existência de Cargos de Técnico em Contabilidade e Cargos de Auxiliar em contabilidade, cujo nível de escolaridade é o 2º grau, não
garante, a meu ver, a qualidade necessária para a gestão orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio daquele Órgão.
Em que pese exista no Plano de Carreira do Munícipio a previsão,
tais cargos não possuem a mesma escolaridade e nem as mesmas
atribuições que as exigidas para os contratados em questão. Por
isso, no caso concreto ora sob exame, entendo razoável a contratação de consultoria contábil para suprir tal deficiência.
A Contabilidade Governamental é complexa e não permite simplificações. Penso ser temerária uma atuação desprovida de instrumentos necessários para a geração de informações de fácil compreensão, relevantes, confiáveis, comparáveis, verificáveis, transparentes
e úteis para os usuários.
[...[
Da mesma forma que nas empresas privadas, o gestor público tem
na contabilidade um instrumento de informação para o exercício do
controle e da análise dos fatos de natureza financeira e econômica.
Em 1964, a Lei Federal nº 4.320, em seu artigo 83, definiu que a
contabilidade deve evidenciar perante a Fazenda pública a situação
de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem
despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados, ou seja, a missão da contabilidade é universal e abrange
todos os atos e fatos de gestão.
A legislação brasileira exige que os órgãos públicos utilizem a contabilidade de custos, demonstrem eficiência e resultado econômico
de suas atividades. Por tudo isso, executar a contabilidade de uma
Prefeitura, mesmo de pequeno porte, é tarefa que somente será
corretamente desenvolvida com a devida estrutura funcional e, no
caso concreto, não há. A complexidade da contabilidade pública exige especialização, o que a meu ver não está garantida com a dis-
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ponibilidade de apenas um servidor Técnico em Contabilidade e um
servidor Auxiliar em Contabilidade.
Assim, entendo que cabe o afastamento da irregularidade em face
das justificativas apresentadas, sendo imperioso, contudo, encaminhar determinações ao atual gestor, para que adote alternativamente, a realização de Concurso Público para o preenchimento
dos cargos efetivos de Contador (nível superior), acaso opte por
manter esses cargos na estrutura permanente da municipalidade ou
proceda com a extinção dos cargos de Técnico em Contabilidade e
de Auxiliar de Contabilidade, constantes da estrutura permanente
daquela Municipalidade, acaso opte por terceirizar os serviços relativos a esses cargos. Destaco, porém, que tal decisão deverá estar
competentemente fundamentada.
II.3 - AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA
Base legal: Art. 62 e 63 da Lei 4.320/64
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Autorizou o pagamento de despesa pública na ausência de
regular liquidação
Conforme Relatório de Auditoria, as empresas de assessoria contratadas pela Prefeitura Municipal, não comprovaram a efetiva realização dos serviços acordados, entendendo a área técnica pela inobservância do art. 62 e 63 das Leis 8.666/93, sendo passível de devolução o valor de R$ 205.490,00 (duzentos e cinco mil quatrocentos e
noventa reais), equivalentes a 106.637,26 VRTEs.
Naquilo que se refere aos serviços advocatícios, foi transposto no
voto do Relator que o defendente rebate afirmando que os serviços
foram prestados, porém, não foi exigido relatório discriminando tais
serviços.
A respeito dessa irregularidade imputada, ainda assinala o Relator
que o defendente juntou cópia de alguns pareceres proferidos pelo
escritório contratado em decorrência do convite 07/2009, e que
anexou lista de processos judiciais do município referentes ao convite 03/2009, sem juntar todos os pareceres proferidos, uma vez que
são em grande número.
Com relação aos serviços de assessoria contábil, aduz o Conselheiro
Relator que o defendente informou que anexou os processos referentes à sua contratação, e que, em todos os processos citados no
tópico 3 da ITI nº 314/2011, o documento denominado Nota de
Liquidação da Despesa se faz presente, sem deixar de esclarecer
que fora um servidor designado para fiscalização do contrato, que
atestava que os serviços eram executados, e que, portanto, diante
disso não há de se cogitar em ausência de liquidação de despesa.
Anota o Relator que o NEC manifestou-se acompanhando o entendimento da equipe de auditoria (ITC nº 314/2011), para manter a
irregularidade pelo fato de a Administração não ter aferido se os
serviços contratados foram efetivamente e materialmente prestados, destacando que o procedimento de liquidação de despesa é essencial à validade jurídica de pagamento e sua omissão implica em
nulidade, gerando para o responsável, a obrigação de ressarcimento
ao erário, além de observar que se manifestou no mesmo sentido o
Ministério Público de Contas.
A despeito disso, fez consignar o nobre Relator que não vislumbra
meios de manter esse entendimento, visto que os documentos colacionados com a defesa são suficientes para elidir tal conclusão da
área técnica. Razão por que afastou a irregularidade, determinando,
porém, à atual gestão municipal que em procedimentos futuros proceda à adequada liquidação, fazendo colacionar ao processo correspondente ao pagamento, os comprovantes de efetiva prestação do
serviço, como relatórios e documentos afins.
II.4 - FRACIONAMENTO DE DESPESA PARA UTILIZAÇÃO DE MODALIDADE INADEQUADA DE LICITAÇÃO
Base legal: Art. 23, § 5º, da lei 8.666/93.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Autorizou e Homologou duas licitações na modalidade convite, para duas parcelas de serviço da mesma natureza, cujo somatório dos valores caracterizava a modalidade Tomada de Preços.
Sobre esse fato, antes de emitir juízo sobre a questão em exame,
assinalou o Relator:
A equipe de auditoria observou que nas contratações de convites relacionados às assessorias, há similaridade de objeto, cuja somatória
dos valores caracteriza a modalidade Tomada de Preços.
O defendente aduz que no presente caso pode ser aplicado fracionamento de despesa, o que segundo ele não se configura a hipótese
prevista no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.666/93.
A área técnica, em sua análise conclui que os serviços foram contratados para execução concomitante, restando claro que houve lesão
ao previsto no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.666/93. O MPEC acompanha
o entendimento da área técnica.
Posto isso, o Relator conclui:
... verifica-se que a irregularidade aqui consiste na falta de plane-
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jamento do gestor nas contratações de empresa para publicação de
matérias, ferindo seu dever como gestor de melhor aproveitamento
dos recursos que administra.
Por outro lado, não há nos autos qualquer menção à antieconomicidade das contratações feitas pela administração. Sendo assim, ainda que a contratação tenha sido fracionada, não há demonstração
de dano ao erário ou mesmo de má-fé do responsável.
Cabe ... uma determinação à gestão atual da Prefeitura de Marechal
Floriano, para que a irregularidade não se repita em exercícios futuros, atentando-se para os limites estabelecidos pela Lei 8666/93 e
também para que atente para a necessidade de planejamento nas
contratações de empresas para assessoria jurídica, de forma a se
evitar o fracionamento da despesa.
Esse é o posicionamento dos Tribunais a exemplo do aresto a seguir
transcrito, do C. Tribunal de Contas de Pernambuco, processo TC nº
1202533-1, in verbis:
“Sendo assim, claro está que a APEVISA não zelou pelo seu dever de
planejamento das despesas a serem realizadas, uma vez que, para
as contratações diretas sob comento, faltou-lhe um planejamento
mais adequado que, por sua vez, seria suficiente para que fosse
evitada a irregularidade apontada, haja vista a vasta jurisprudência
consolidada acerca do assunto.
Por outro lado, não restou caracterizada a antieconomicidade das
contratações diretas realizadas, não havendo sequer indícios de que
os valores envolvidos fugiram da realidade de mercado, razão pela
qual não há que se falar em dano ao erário ou prática configurada
de dolo ou má-fé.
Dessa forma, entendo que, considerando não restar configurado
nos autos danos ao erário e que o vício apontado decorreu de falha
no planejamento das despesas na gestão, haja vista os argumentos
apresentados pela defesa, a irregularidade não é razão suficiente
para ensejar a rejeição da presente prestação de contas. Cabe, assim, recomendação à gestão atual da APEVISA, para que a irregularidade não se repita em exercícios futuros, atentando-se para os
limites licitatórios vigentes.
[...]
Na esteira da fundamentação supra, divirjo do entendimento da
área técnica e afasto a presente irregularidade, por entender que o
vício apontado não tem o condão de macular as contas da gestão,
considerando-a regular com ressalva, cabendo determinação à gestão atual.
II.5 - CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SHOWS POR INEXIGIBILIDADE
Base legal: art. 25, III, da Lei 8.666/93.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Contratação de bandas de música por meio da contratação
direta de empresa intermediária, mediante cartas de exclusividade
precárias, ou seja, para um único evento, em determinada data e
local.
Conforme relatório de auditoria, a administração municipal contratou a empresa Produshow Eventos Ltda, (Contrato nº 147/2009), no
valor de 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), para apresentação de diversos shows musicais para o X Festival Ítalo-Germânico, “ITALEMANHA”, a realizar-se nos dias 30/10/09 à 01/11/09
conforme a seguir:
Banda Barril do Chopp / Volare
Gang Lex
Bonde do Forró
Pakera
Rian & Richard
Cristian Greik
Acerca do tema fez do tema fez constar o Relator:
O defendente alega que a Carta de Exclusividade seguiu praxe do
mercado no setor artístico, bem como a contratação de artista não
se submete às disputas licitatórias, visto que o talento se constitui
de conceito extremamente subjetivo.
O entendimento da área técnica é que a contratação efetuada diretamente com a empresa Produshow Eventos Ltda. foi ilegal, já que
não restou comprovada a exclusividade da empresa, extraindo-se
tão somente dos contratos de exclusividade ocasional, qual seja,
representar a banda para apresentação única, em data e local específico.
Na linha de outros votos que já proferi, entendo que a irregularidade
deve ser afastada, até porque não há nada provando que os shows
não foram realizados ou que foi contratado a preço superior ao praticado no mercado.
Nesse passo, privilegiando a função pedagógica do Tribunal de Contas e a necessária orientação aos gestores acerca da forma correta
de interpretação da norma, entendo que o presente achado de auditoria não macula as contas do gestor.
No que tange à necessária consagração dos artistas pela crítica es-
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pecializada ou pela opinião pública, entendo que a consagração do
artista pode ser considerada uma questão de público local.
Por todo exposto, afasto a irregularidade, com determinação para
o gestor atual adequar as contratações futuras, aos estritos termos
do art. 25, III, da Lei 8.666/93, ou seja, contratar diretamente com
bandas e artistas a realização de eventos artísticos e, quando assim
não for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente
comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo contrato firmado entre o artista/banda, evitando assim o contrato com pessoas interpostas munidas de cartas de exclusividade
para shows em data e local determinado.
II.6 - INOBSERVÂNCIA DAS ETAPAS DE REALIZAÇÃO DE DESPESA
PÚBLICA, POR MEIO DE PAGAMENTO ANTECIPADO
Base legal: art. 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Autorizou o pagamento antecipado de despesa pública.
Sobre a questão consta do voto:
A área técnica ... constatou que houve pagamento antecipado de
parte da despesa, sem a devida liquidação ... totalizando o valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
... a responsável argumenta que em face de inúmeros calotes financeiros sofridos pelos artistas, se faz necessário realizar adiantamento financeiro e somente dessa forma se conseguiria a contratação
pretendida.
Segue justificando que o adiantamento estava expresso no contrato,
o qual também traria a previsão de penalidades à contratada, para
a hipótese do seu descumprimento.
Expressa ainda, no sentido de que existem outras despesas que a
administração realiza pagamento antecipado, como por exemplo a
contratação de jornais periódicos e adiantamento concedidos a servidores, antes da realização da despesa.
... alega, a despeito do adiantamento parcial, que o contrato foi
executado na mais perfeita ordem, sem nenhum prejuízo aos cofres
públicos.
O entendimento da área técnica é de que só seria permitido eventuais antecipações de pagamento mediante desconto bem como que
constasse no edital licitatório. Ainda, ressaltou a área técnica que
sua concessão e excepcional e condicionada, tendo em vista que a
regra é o pagamento após regular liquidação.
De sua vez o Relator conclui:
... no presente caso à conduta prática pelo gestor é uma exceção,
tendo em vista que nesses tipos de contratação, é de costume no
mercado que os pagamentos sejam realizados antecipadamente,
sob pena de não conseguir contratar os serviços pretendidos.
Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União tem decidido recentemente, conforme se depreende do Recurso de Reconsideração interposto pela Secretaria Especial de Agricultura – SEAP ... Primeira
Câmara, relator ... Ministro Walton Alencar Rodrigues, cuja ementa
segue transcrita:
Recurso de Reconsideração interposto por gestor da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (Seap) pediu a reforma do Acórdão
3.863/2012 – 1ª Câmara, por meio da qual o Tribunal havia julgado
irregulares suas contas e aplicado a ele multa ... O relator ... reiterou os fundamentos que justificaram sua apenação. Lembrou que
a Lei nº 8.666/93 (art. 40, inciso XIV, alínea ‘d’) e o Decreto nº
93.872/86 admitem o pagamento antecipado, “desde que previsto
no edital de licitação ou nos instrumentos formais de adjudicação
direta e mediante as indispensáveis cautelas ou garantias”. Transcreveu, então, o comando contido no art. 38 do citado Decreto: “Art.
38. Não será permitido o pagamento antecipado de fornecimento
de materiais, execução de obra, ou prestação de serviço, inclusive
de utilidade pública, admitindo-se, todavia, mediante as indispensáveis cautelas ou garantias, o pagamento de parcela contratual na
vigência do respectivo contrato, convênio, acordo ou ajuste, segundo a forma de pagamento nele estabelecida, prevista no edital de
licitação ou nos instrumentos formais de adjudicação direta.” Acrescentou que “a jurisprudência do TCU também é firme no sentido de
admitir o pagamento antecipado apenas em condições excepcionais,
contratualmente previstas, sendo necessárias ainda garantias que
assegurem o pleno cumprimento do objeto”. No caso sob exame,
porém, a decisão de efetuar pagamento antecipado foi tomada no
curso da execução do contrato, “sem qualquer previsão no edital,
tampouco no contrato, e ainda sem apresentação de garantias reais
pelas empresas contratadas”. Considerou, por esses motivos, configurado o desrespeito às condições necessárias ao pagamento antecipado, explicitadas na decisão recorrida. Acrescentou que diversos julgados do Tribunal consideram o pagamento antecipado como
irregularidade suficientemente grave para justificar a aplicação de
multa a responsáveis, havendo ou não dano ao erário. O Tribunal,
então, ao acolher proposta do relator, decidiu conhecer o recurso do
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responsável e negar provimento a esse recurso. Precedentes mencionados: Acórdãos 109/2002, do Plenário; 51/2002, 193/2002 e
696/2003, da 1ª Câmara; 1146/2003 e 918/2005, da 2ª Câmara.
Acórdão 1614/2013-Plenário, TC 015.127/2009-0, relator Ministro
Walton Alencar Rodrigues, 26.3.2013. Negritei
Depois de transcrever mais um precedente, conclui o Relator:
... Conselheiro Eduardo Carone Costa do Tribunal de Contas de Minas Gerais, em Consulta nº 788.114, formulada pela Prefeitura Municipal de Carlos Chagas, in verbis:
(...) não há impedimento legal a vedar a realização de despesa com
o adiantamento pretendido, devendo a municipalidade, porém, por
medida de cautela, estabelecer no instrumento contratual cláusula
que assegure a prestação efetiva do serviço mediante, também, a
fixação de multa pelo descumprimento correlato.
Acompanhando o entendimento jurisprudencial ... e, tendo em vista
a ausência de prejuízo ao erário e de má-fé por parte do gestor, entendo que razões persistem para que a presente irregularidade não
se mantenha maculando as contas do gestor sob análise.
Pelo exposto, divirjo do entendimento da área técnica, afasto a presente irregularidade.
II.7 - NÃO INSTITUIÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Base legal: art. 31 e 70 da Constituição Federal de 1988.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
... ITI nº 314/2011 constatou que a Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano não dispõe do sistema de controle interno, caracterizando
infringência ao art. 31 e 74 da Constituição Federal.
... a responsável alegou que a Lei Municipal nº 565/2005 que dispõe
sobre um modelo peculiar de controle interno, no qual as atribuições
e funções de controle estariam dispostas de forma segregada nas
várias secretarias e órgãos municipais.
... que era vontade da municipalidade implantar o controle interno,
consoante previsto na LDO municipal, para o exercício de 2010.
Por fim, argumenta que as entidades da administração teriam controle e métodos com vistas à sustentabilidade da administração, por
esse motivo não teria se afastado do dever de salvaguardar ativos
da municipalidade.
... ITC nº 1794/2013 ... sugeriu que esta Corte de Contas releve
a irregularidade neste exercício financeiro (2009) e recomende ao
Gestor atual da Prefeitura que observe o disposto na Resolução TC
257/2013 que concedeu novo prazo para o plano de ação de implantação do sistema de controle interno no âmbito de casa Poder, inclusive e do executivo, o qual deverá ser encaminhando a este Tribunal
de Contas até 30/09/2013.
... entendeu a área técnica que o resta prazo ainda para que o gestor aprimore o sistema de controle interno no âmbito municipal. O
MPEC encampou a decisão da área técnica.
[...]
Diante dos prazos estabelecidos por esta Corte, o ilustre Relator
afastou a indicação de irregularidade.
III – CONCLUSÃO
Assim, na forma do exposto e divergindo da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, o Relator apresentou seu VOTO para que
o Colegiado adote a seguinte Decisão:
Considerar REGULARES COM RESSALVA os atos de gestão da Sra.
Eliane Paes Lorenzoni, relativas ao exercício de 2009, auditados neste processo, nos termos do art. 84, inciso II, da Lei Complementar
621/12, conferindo quitação à responsável, com base no art. 86
desse mesmo diploma legal.
Determinar, com base no art. 86, da Lei Complementar 621/2012,
ao atual gestor de Marechal Floriano que:
Adote medidas no sentido aprimorar os procedimentos licitatórios
para que constem orçamentos prévios.
Promova estudos para aferir a relação custo/benefício das contratações de serviços advocatícios e contábeis (terceiros), pessoa física
ou jurídica, por meio de licitação, em comparação com os custos
decorrentes da admissão de novos advogados e contadores concursados;
Caso os estudos acima indicados sugiram como medida mais vantajosa a contratação de terceiros, atente para a necessidade de licitação para contratação de serviços advocatícios e contábeis como
determinam os artigos 2º e 3º da Lei de Licitações e proceda a
extinção dos cargos de advogado, Técnico em Contabilidade e de
Auxiliar de Contabilidade, constantes da estrutura permanente daquela Municipalidade.
Caso os estudos acima indicados sugiram como medida mais vantajosa a realização de concurso público, que a estruturação das carreiras, no tocante ao quantitativo de cargos e fixação de salários,
esteja em absoluta conexão com os parâmetros da economicidade,
eficiência, eficácia e efetividade, observando, obviamente, o impacto dessas contratações nas contas municipais, em função, sobretu-
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do, da tendência de queda na arrecadação, cujos reflexos impactarão nos limites legais estabelecidos nos artigos 21, 22 e 23 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000);
Planeje melhor as contratações e aquisições no intuito de evitar possíveis fracionamentos de licitação;
Em relação à contratação de bandas e artistas para realização de
eventos artísticos que seja contratado diretamente quando assim
não for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente
comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo contrato firmado entre o artista/banda.
Sejam adotadas providências nesse sentido, com a observância do
disposto na Resolução TC 257/2013, em especial o “Guia de orientação para implantação do Sistema de Controle Interna na Administração Pública”.
É o relatório, passo a votar.
II - Fundamentação
O nobre Relator, ao tratar do item II.1 - ausência de orçamento prévio, inicia sua análise trazendo um trecho de doutrina que se refere
à tutela de confiança, talvez para construir argumentação excludente de possível culpa do gestor ou até mesmo de sua boa fé diante da
celebração de uma avença ou da edição de um ato administrativo.
Sucede que o texto colhido refere-se mesmo à hipótese de vício de
vontade na celebração de negócio jurídico, nos moldes do art. 138
do Código Civil, mencionando a confiança, a possível incidência ou
não da escusabilidade como requisito do erro invalidante, passando
pela necessidade de análise da boa fé.
Como se vê, a abordagem envolve instituto em hipótese de aplicação exclusivamente no direito privado, bem diferente das avenças
celebradas sob a égide do direito administrativo, mesmo nos casos
excepcionais em que administração recorre a contratos típicos do
direito privado.
Sobre o tema, aliás, Seabra Fagundes, mencionado por Celso Antônio de Bandeira de Mello, aduz que no Direito Público são afetados
múltiplos sujeitos e interesses, particularmente o interesse público,
razão pela qual são inadaptáveis ao Direito Administrativo os casos
de nulidade e anulabilidade do Código Civil.
A gravidade do vício aguça-se quando a repercussão dá-se em relação ao interesse público.
É na mesma linha, ou seja, de exame de erro que enseja a anulação
de negócio jurídico, além de essencial, deve ser inescusável, decorrente da falsa representação da realidade própria do homem mediano, o precedente do STJ - Recurso Especial nº 744.311-MT, Quarta
Turma - que novamente envolve discussão de institutos privados
aplicados em relações jurídicas estritamente entre particulares. Portanto, sem nenhuma pertinência com os temas objeto de debate nos
autos, afetos ao Direito Público.
No que se refere à lição de Hely Lopes Meirelles, impõe-se destacar
que o autor cingiu seu entendimento às hipóteses em a escolha do
gestor dá-se na apreciação da conveniência e oportunidade das medidas executivas sujeitas à sua decisão e determinação, portanto no
âmbito do juízo de conveniência e oportunidade, mesmo assim em
situações em que o Chefe do Executivo erre em boa fé, sem abuso
de poder, sem intuito de perseguição ou favoritismo.
De novo esse ensinamento do mestre administrativista não se amolda aos fatos discutidos no caso vertente.
Por outro lado, assiste razão ao Relator quando afirma que não há
nos autos a indicação de prejuízo ao erário por conta da inobservância do item do procedimento do art. 43 da Lei n. 8.666/93, representado, por exemplo, pela contratação sob preço que exorbitasse
valores correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, motivo pelo qual também afasto a indicação de irregularidade
por ausência de orçamento prévio.
Com relação à II.2 - contratação de assessoria para realização de
serviços rotineiros, sobre o que lembrou foram mencionadas pela
área técnica algumas decisões anteriores deste Tribunal, em que o
Plenário, acompanhando o entendimento do próprio Relator, encaminhou determinações no sentido que os gestores públicos abstivessem-se de terceirizar a execução de serviços inerentes à atividade fim.
Menciona que, no tocante à assessoria contábil, no Município de Marechal Floriano, registra-se a existência de 01 Técnico em Contabilidade, com salário de 810,00 (oitocentos e dez reais) e (01) Auxiliar
em Contabilidade, com salário de R$ 539,00 (quinhentos e trinta e
nove reais), cujo nível de escolaridade é o segundo grau, que não
seriam suficientes para garantir, a seu ver, a qualidade necessária
para a gestão orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio daquele Ente.
Traz, ainda, o Conselheiro Relator as indagações a seguir.
A Prefeitura Municipal de Marechal Floriano possui possibilidades
reais de estruturar, em termos salariais, a carreira de Contador (ní-
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vel superior) como forma de atrair os profissionais mais especializados sem comprometer seu orçamento?
Qual o custo de um servidor Contador de nível superior?
Um único servidor Contador é suficiente para a demanda rotineira?
No caso deste estar em gozo de férias, afastado ou em licença,
quem executaria os serviços?
Os relatórios a serem enviados aos órgãos de controle não poderão
esperar, o que fazer então?
Para diminuir o risco de ausência momentânea, seria adequado que
a Prefeitura contratasse mais servidores Contadores?
Procedendo desta forma ficariam eles em algum momento ociosos?
Fazendo assim, a Prefeitura atenderia aos mais elementares conceitos da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, expressos
no Manual de Auditoria Operacional do TCU?
Até que ponto será sustentável politicamente uma Prefeitura estruturar tal carreira, tornando-a atraente aos olhos do mercado, sem
despertar uma avassaladora pressão de outras carreiras daquele
Município?
Não seria mais responsável promover estudos para aferir a relação
custo/benefício das contratações de serviços contábeis (terceiros),
pessoa física ou jurídica, por meio de licitação, em comparação com
os custos decorrentes da admissão de Contadores concursados?
Pelo que observo dos questionamentos apresentados, o ilustre Relator centrou sua preocupação no impacto orçamentário de uma solução ou de outra, incluindo possível demanda de equiparação de
outras carreiras, além de destacar aspectos atinentes à eficiência ou
eficácia dos diferentes modelos de admissão de profissionais versados em contabilidade ou em direito.
Cogita também a possibilidade de a Administração contratar um determinado número de contadores que imaginaria suficiente e, em
momentos de diminuição de serviços, ter que conviver com a ociosidade de parte desse quadro de servidores.
A propósito dessa argumentação do Conselheiro Relator, torna-se
indispensável que se recorde que na formulação de modelo de Estado - incluindo a sua repartição de funções, sua divisão federativa e
seus objetivos políticos, econômicos e sociais - outros valores foram
considerados pelo constituinte originário, que não só aqueles afetos
à eficiência, eficácia ou resultados econômicos.
Tanto é assim que, mesmo na elaboração do chamado Plano Diretor
da Reforma do Aparelho de Estado - na ocasião, idos de 1995 – a
cargo do então Ministério da Administração Federal e da Reforma do
Estado – MARE – não descuraram seus formuladores do fato de que
a constituição e funcionamento do Estado pressupõem a existência
de seus diferentes núcleos de ação.
A professora e administrativista Maria Sylvia Zanella Di Prieto assim
tratou desse diferentes setores da Administração Pública:
núcleo estratégico, que corresponde aos órgãos de governo, em
sentido lato, que define as leis e as políticas públicas e cobra seu
cumprimento; compreende os Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e, no Poder Executivo, o Presidente da República, os
Ministros e seus auxiliares e assessores diretamente responsáveis
pelo planejamento e formulação das políticas públicas;
atividades exclusivas, que correspondem ao setor que presta atividades que só o Estado pode prestar, onde entram os poderes de
regulamentar, fiscalizar, fomentar; exemplos indicados no Plano Diretor: cobrança e fiscalização de impostos , polícia, previdência social básica, serviço desemprego, fiscalização de normas sanitárias,
serviço de trânsito, além de outros.
Serviços não exclusivos, que correspondem ao setor onde o Estado
atua simultaneamente com outras organizações privadas ou públicas não estatais; são os serviços sociais do Estado, [...] universidades, hospitais, centros de pesquisa, museus;
Setor de produção de bens e serviços para o mercado, que corresponde à área de atuação das empresas, abrangendo atividades
econômicas voltadas para o lucro.
Em relação ao primeiro setor, o núcleo estratégico, afirmou a proposta de reforma que a efetividade das decisões é mais importante
que a eficiência.
No âmbito federal, além dos poderes Legislativos, Judiciários e Ministério Público, integram o setor estratégico toda estrutura que
cerca o núcleo de poder do Chefe do Poder Executivo, incluindo os
agentes políticos e servidores que falam e atuam em nome do Estado, entre eles o Presidente da República, os Ministros e seus auxiliares e seus assessores diretamente responsáveis pelo planejamento
e formulação de políticas públicas.
Por oportuno, acrescento que o Chefe da Controladoria Geral da
União e o Advogado Geral da União, por força da Lei n. 18.683/2003,
art. 25, parágrafo único, foram incluídos no núcleo estratégico, sendo que ao Chefe da Advocacia Pública o STF já havia reconhecido
essa condição em decisão de setembro de 2000.
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Nos demais entes da federação, também é comum a atribuição de
status de Secretário de Estado ao Procurador Geral do Estado, vide
constituições dos Estados de SP, RJ e ES. O mesmo se vê com Chefe
do controle Interno estadual, como ocorre em nosso Estado.
Conforme se observa, essa estrutura de representação do Estado,
no Poder Executivo, constitui o núcleo básico de estruturação e funcionamento do Estado brasileiro, que o legislador constituinte estipulou de repetição obrigatória em todos os entes da federação.
Nos estados e municípios, essa estrutura estratégia de Estado equivale aos Governadores e Prefeitos, respectivamente, aos Secretários estaduais e municipais, aos Chefes do Controle Interno e da
Advocacia Pública, sempre observadas as proporções de demandas
institucionais, sociais e econômicas.
O núcleo de atividades exclusivas, de sua vez, é integrado pelos
servidores públicos responsáveis pelas atividades que só o Estado
pode prestar, exerce o poder extroverso da Administração Pública,
que para Renato Alessi (doutrinador italiano de Direito Administrativo), citado por Celso Antônio Bandeira de Mello, é o poder soberano
que permite ao setor público editar provimentos que vão além da
esfera jurídica do sujeito emitente, ou seja, que interferem na esfera jurídica de outras pessoas, constituindo-as unilateralmente em
obrigações.
Possuem o poder extroverso os agentes públicos aos quais, por força
de lei, compete, em caráter exclusivo, a função de regulamentar,
fiscalizar, leia-se também controlar e fomentar.
É por isso que neste setor estão as atividades que integram as atribuições exclusivas das carreiras típicas de Estado, entre quais estão
incluídos os servidores encarregados do controle interno e externo,
da fiscalização tributária, ambiental, sanitária e de postura, de polícia, de fiscalização de trânsito, de polícia administrativa etc.
Essas atividades e aquelas que competem ao núcleo estratégico são
as responsáveis pela orientação técnica e jurídica na atuação do
Chefe do Poder Executivo.
Integram o núcleo fundamental de formulação e implementação das
ações de Estado, cuja atuação é indispensável para dotar os atos
do governante de fundamentação técnica e jurídica que legitimam
suas decisões.
Para o professor José dos Santos Carvalho Filho, conforme se vê da
própria jurisprudência colacionada pelo Relator, mesmo no âmbito
da inciativa privada, não cabe terceirizar as atribuições que integram o núcleo fundamental, quais sejam aquelas que representam
as atribuições básicas.
Quando se refere ao setor público, esse renomado administrativista
é taxativo ao afirmar:
É inteiramente legítimo que o Estado delegue a terceiros algumas
de suas atividades-meio, contratando diretamente com a sociedade
empresária ... É o caso dos serviços de conservação e limpeza e de
vigilância. [...] Vedado se afigura, entretanto, que delegue atividades-fim, como é caso de funções institucionais e próprias dos órgãos
públicos. Nesse caso, a Administração ... procede a recrutamento
ilegal de servidores (terceirização ilícita).
No âmbito público, o servidor recrutado para o desempenho das
atribuições que integram o núcleo estratégico do Estado, ingressa
na Administração Pública sob o regime jurídico estatutário, no caso
do titular de cargo efetivo, com estabilidade, que adquire decorridos
três anos de sua admissão.
Tratando da questão pertinente às atividades típicas do Estado e
ao regime estatuário, o mestre e festejado administrativista Celso
Antônio Bandeira de Mello ensina:
Tal regime, atributivo de proteções peculiares aos providos em cargo
público, almeja, para benefício de uma ação impessoal do Estado
– o que é uma garantia para todos os administrados -, ensejar aos
servidores condições propícias a um desempenho técnico isento, imparcial e obediente tão só a diretrizes político-administrativas inspiradas no interesse público, embargando ... o perigo de que, por falta
de segurança, os agentes administrativos possam ser manejados
pelos transitórios governantes em proveito de objetivos pessoais,
sectários ou políticos partidários ... A estabilidade para os concursados ... a reintegração (quando a demissão haja sido ilegal), a disponibilidade remunerada (no caso de extinção de cargo) e a peculiar
aposentadoria ... consistem em benefícios outorgados ... não para o
regalo destes e sim para propiciar, em favor do interesse público e
dos administrados, uma atuação impessoal.
É dizer: tais proteções representam, na esfera administrativa, função correspondente à das imunidades parlamentares na órbita legislativa e dos predicamentos da Magistratura, no âmbito jurisdicional.
A respeito do conceito de terceirização trazido nos excertos de doutrina relacionados pelo Relator, é oportuno, primeiramente, esclarecer que esse vocábulo comporta diferentes compreensões.
Como bem assinalou o Relator, desde a edição do Decreto-Lei nº
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200/67 a Administração Pública Federal brasileira foi autorizada a
recorrer à terceirização como forma de descentralização da máquina
administrativa, é o que prevê o seu art. 10, §§ 1º e 7º.
“Examinando o texto legal, percebe-se com muita clareza que as
hipóteses de ‘terceirização” de serviços previstas nesses dispositivos
são absolutamente distintas.
Encerra a alínea ”c” do § 1º norma que autoriza o Estado a descentralizar a execução de atividades da Administração Federal para
órbita privada, mediante contratos ou concessões, matéria que foi
depois disciplinada na Lei n. 8.897/1995, que dispõe sobre o regime
de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal.
Diversamente o § 7º permite a execução indireta, mediante contrato, de tarefas executivas bem afeitas às contratações de que trata
a Lei n. 8.666/93, que abrangem a execução de obras e serviços de
engenharia, compras, bem como as avenças autorizadas pela lei do
Pregão.
É nesses casos, e não naqueles previstos no art. 175 da CRB, que
estão incluídas as possibilidades de terceirizações de que trata o
Decreto n. 2.271/1997, que estabelece, na Administração Federal,
a possibilidade de terceirização de serviços relativos às atividades
materiais, acessórias, instrumentais ou complementares.
No mais, tem-se o Decreto 2.300/1986, revogado desde 1993 pela
Lei 8.666/93, e ainda a IN 02/2008, esta de menos importância,
eis que é mera derivação do Decreto n. 2272/1997 e da Lei n.
8.666/1993, não podendo, por conseguinte, exceder o âmbito de
regulação dos atos que lhe serve de fundamento.
De sua vez, a LC 101/2000, mais especificamente o seu art. 18. §
1º, em nada inovou a matéria e nem alargou as hipóteses de terceirização, apenas previu o que era de se esperar: ou seja, uma vez
que fixava limites de gasto de pessoal, mais que natural era prever
que a despesa com a substituição de servidores em atividades meio
de que trata o regulamento do Decreto n. 2271/1997, por óbvio,
devem ser computadas na apuração dos percentuais fixados pela lei
de finanças públicas.
Assim, tomado fato de que concessão e permissão já estavam autorizadas mesmo antes e considerando que a parceria público-privada
não é nada mais que uma modalidade de concessão, a única novidade legislativa é o contrato de gestão, que derivou da reforma administrativa aprovada pela Emenda 19, que acresceu o § 8º ao art.
37 da CRB, de modo a permitir, nos moldes regulamentados na Lei
n. 9.637/1998, que seja repassada a organizações sociais sem fins
lucrativos, a execução de atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa
científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação
do meio ambiente, à cultura e à saúde.
Além do conceito de terceirização no setor privado (item II.2.1), o
Relator trouxe no item II.2.1.1 excertos sob o título de doutrina, que
inicia com a menção ao estudo realizado pelo Tribunal de Contas da
União, Ata TCU nº 19, de 11.06.2002, Plenário, DOU, 29 de julho
de 2002 em que o Em. Min. Walton Alencar Rodrigues, contas do
Governo do ano de 2001, do qual o voto do Conselheiro Chamoun
destaca o seguinte trecho:
Relativamente à licitude da terceirização, complementa o relatório
afirmando que: “a princípio, a terceirização dos serviços de uma
empresa é licita, quando se trate de atividades secundárias, compreendendo os serviços que não constituam sua atividade-fim”.
Essa conclusão segue o entendimento do festejado jurista José dos
Santos Carvalho Filho, também citado pelo nobre Relator, no sentido
de que não é lícito terceirizar atividades do núcleo fundamental,
como é caso de funções institucionais e próprias dos órgãos públicos.
Em outro ponto da Ata do TCU, também trazido pelo Relator, o Ministro Walton Alencar Rodrigues, afirma:
No direito brasileiro, ainda não existe instrumento normativo que
discipline, de forma consolidada, todos os conceitos afetos à terceirização, uma vez que ela assume, na prática, diversas formas associadas a normas específicas. A doutrina e a jurisprudência atuam,
então, como forma de suplementar a deficiência legal.
Diga-se de passagem, trata-se de uma conclusão que não traz novidade relevante para o caso concreto e nem para outros que envolvam discussão semelhante, pois, muito embora não exista uma
lei nacional dispondo sobre a matéria, é bem possível ao legislador
estadual ou municipal, a partir do regramento aprovado pela União,
produzir normas que, em consonância com o texto constitucional,
definam as carreiras ou cargos que integraram os núcleos estratégicos e de atividades típicas de Estado, de modo a destacar os setores
instrumentais ou acessórios passíveis de terceirização.
Sobre a afirmação do Desembargador José Torres Pereira de que
considera um desafio à passagem da administração patrimonialista para a de resultados, e os seus incitamentos que confrontam a
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eficiência com a legalidade estrita, de novo revela-se mera constatação, que não inclui proposta de solução técnica ou jurídica para a
questão sob exame.
Do texto que reproduz palestra do Ministro Gilmar Mendes, o que se
extrai é mais uma exortação – e não uma lição doutrinária - para
que todos passassem a considerar o princípio da eficiência, a começar pelo legislador, ao qual cabe exclusivamente a competência para
promover as mudanças no âmbito normativo.
Lembra, por exemplo, o Ministro que aos órgãos de controle, o que
inclui o Tribunal de Contas, cabe a compreensão e aplicação do princípio da eficiência, sempre que for chamado a se manifestar sobre
fatos ou atos já consumados, quando, aí sim, é dado considerar,
além dos vícios identificados, o resultado da ação do administrador
público, bem assim se houve (ou não) o prejuízo ao erário e algum
direcionamento no procedimento de seleção, de contratação ou de
edição do ato administrativo.
Em sede de precedente judicial (ADI 3068, Relator Min. Marco Aurélio/ Eros Grau- D.J. de 23.09.2005), o que disse o Ministro Gilmar
Mendes, quando defendeu a realização de concurso no CADE, foi:
Esta é, independentemente da discussão - ... -, uma conquista,
felizmente, importante do sistema constitucional: a realização do
concurso público. É fundamental que assim seja, e que a norma
excepcional seja lida com restrições.
Ou seja, deixou claro o Ministro do STF que o concurso público é
uma importante conquista garantida pelo nosso constituinte, e que
considera fundamental que permaneça assim, o que implica dizer
que a norma excepcional fora dessa regra geral deve ser lida com
restrições.
Prosseguindo na leitura da argumentação do Relator, deparo-me
com o entendimento do professor Jessé Torres em que sustenta:
“A legalidade condiciona a eficiência ou a eficiência justifica o abrandamento da legalidade, na busca da satisfação do interesse público?
Aplicado à terceirização o dilema é: rejeitam-se os seus instrumentos, porque podem fraudar direitos, ainda que propiciem menores
preços e assegurem maior agilidade de gestão, ou estimula-se o
seu emprego para a prestação de serviços à administração, desde
que encontrem soluções inteligentes para prevenir e coibir possíveis
desvios?”.
E segue o voto do Relator com a seguinte observação do ilustre
administrativista:
É imprescindível verificar se, em determinado caso e suas circunstâncias, terceirizar é a solução que superiormente atende ao interesse público.
Começando pelo último trecho da lição do citado jurista, já se vê que
ele fez mais um alerta que uma opção, quando afirmou: é preciso
verificar – significando examinar o fundamento legal, constitucional
e fático – se a terceirização em determinado caso concreto é a melhor solução para atender de modo superior ao interesse público,
deixando antever de forma evidente que é compulsório o exame dos
valores protegidos pela Constituição, eventualmente em confronto.
A rigor, não se trata de enfrentar a situação sob a ótica de um suposto dilema que significaria fazer prevalecer a legalidade ou a eficiência, mas de verificar as normas legais e constitucionais incidentes,
para depois passar à análise de aspectos orçamentário ou financeiro.
Avançando na leitura desse mesmo texto do professor Jessé Torres,
extrai-se que o jurista chamou a atenção exatamente para o fato de
que a busca da eficiência não pode significar uma atuação do gestor
que se dê ao desabrigo da legalidade.
Nesse passo, afirmou o renomado jurista:
Observa-se tendência à conciliação, de sorte que o gestor público
logre ser eficiente e eficaz dentro da legalidade percebida com os
olhos da legitimidade, à qual importa a juridicidade da solução, ou
seja, o seu comprometimento com o direito justo, posto que eficiência à margem da legalidade não passará de ilegalidade em traje
elegante, mas nem por isto menos perturbadora da segurança jurídica e da estabilidade das instituições democráticas e republicanas.
E ainda concluiu o Desembargador Jessé Torres nesse mesmo texto:
(a) na administração pública, a terceirização de serviços somente
deve abranger atividades-meio, inviável a sua extensão às atividades finalísticas das instituições públicas; (b) à opção por terceirizar
serviços de apoio específicos, definidos em normas regulamentadoras, deve ser precedida de estudos e análises que levem em contra
os inúmeros fatores e circunstâncias que afetam a eficiência (relação custo-benefício) e a eficácia (efetiva produção dos resultados
planejados de interesse público) da solução;
Na verdade, sequer existe o chamado dilema da escolha entre eficiência e legalidade. A própria Constituição traz em sua estrutura a
solução para todas as questões de aparente confronto de interesses
ou valores, o que nos ensina adiante o grande jurista europeu, Canotilho:
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[...] O princípio da unidade da Constituição ganha relevo autônomo como princípio interpretativo quando com ele se quer significar
que o Direito Constitucional deve ser interpretado de forma a evitar
contradições (antinomias, antagonismos) entre as suas normas e,
sobretudo, entre os princípios jurídicos-políticos constitucionalmente estruturantes. Como ‘ponto de orientação’, ‘guia de discussão’
e ‘factor hermenêutico de decisão’ o princípio da unidade obriga o
intérprete a considerar a Constituição na sua globalidade e procurar harmonizar os espaços de tensão [...] existentes entre as normas constitucionais a concretizar. Daí que o intérprete deva sempre
considerar as normas constitucionais, não como normas isoladas e
dispersas, mas sim como preceitos integrados num sistema interno
unitário de normas e princípios. (CANOTILHO, 1991, p. 162).
Na mesma linha segue a lição do Ministro Gilmar Mendes ((2008, p.
345), senão vejamos.
No conflito entre direitos fundamentais e outros valores constitucionais, deve-se caminhar para uma conciliação entre eles, de modo
que haja a devida aplicação de cada qual em extensões variadas
diante da respectiva relevância no caso concreto, sem que se tenha
um dos princípios como excluído do ordenamento jurídico por irremediável contradição com o outro.
Conforme anotado, não se pode deixar de cumprir o texto constitucional sob o argumento de que se estaria dando prevalência a determinado princípio e muito menos a algum interesse de ordem prática.
Assim, é perfeitamente possível a solução do aparente conflito de
interesse que decorreria de incidência menos acentuada do princípio
da legalidade em prol de uma pretensa eficiência.
Portanto, no dizer dos mestres Canotilho e Gilmar Mendes, em observância do princípio da unidade da Constituição, não é correta
uma interpretação do texto constitucional que signifique a aplicação
em parte de uma norma constitucional ou o afastamento da incidência de um de seus princípios para adoção de outro.
A ideia de igualdade de valor dos bens constitucionais, decorrente
do princípio da harmonização ou princípio da concordância prática
– derivado do princípio da Unidade da Constituição –, exige que os
bens jurídicos constitucionalmente protegidos possam coexistir harmoniosamente, sem predomínio de uns sobre outros.
Impõe-se, então, a coordenação e combinação dos bens jurídicos
(quando se vislumbre o conflito ou a concorrência entre eles), de
forma a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros, ressaltando-se, assim, a ideia de igualdade valorativa desses bens constitucionais.
É justamente com base no pressuposto de igualdade de valor dos
bens constitucionais, na ausência de hierarquia entre dispositivos
constitucionais, que, havendo conflito ou concorrência entre eles,
proíbe-se, a aniquilação ou afastamento por completo de uns pela
aplicação de outros, estabelecendo-se limites e condicionamentos
recíprocos rumo ao alcance de uma harmonização ou concordância
prática entre esses dispositivos.
Na situação posta, isso significaria dizer: o princípio da eficiência
deve sim ser aplicado nas áreas de exploração de atividade econômica pelo Estado ou nas atividades não exclusivas do Estado.
Nesse sentido a doutrina e a jurisprudência, em perfeita sintonia,
confirmam exatamente a compreensão de que as atividades que
dizem respeito às funções da advocacia pública integram o núcleo
estratégico do Estado, e como tal devem ser realizadas por quadros
próprios, vedada a sua delegação a particulares, salvo, no caso dos
municípios em situações de demandas eventuais ou de serviço especializado.
É, pois, no âmbito dessas demandas eventuais, que exigem atuação
suplementar de particulares, que incide o princípio da eficiência. O
quadro próprio, por sua vez, é regido pela efetividade de sua atuação, significando segurança jurídica que evita a decretação de nulidade dos atos do Chefe do Poder Executivo e dos demais setores da
Administração, aqui sim com o propósito de evitar prejuízos decorrentes de interrupção fruto de ilegalidade eventualmente decretada.
Na sequência, vejo no voto de sua Excelência o Relator, outro texto,
agora do Procurador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Azeredo Rodrigues, este mais voltado para os conceitos de eficiência, flexibilização, desburocratização e administração
pública gerencial, numa abordagem bem genérica, que também,
a meu sentir, com trecho transposto, não acrescentar contribuição
para o deslinde do caso concreto.
Já os conceitos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade
do Manual de Auditoria Operacional possuem mais utilidade prática
no exame de dados em auditoria operacional.
Certamente, com eles não se pretendeu construir entendimento
doutrinário ou fundamento técnico e jurídico. Até porque, como é
cediço, servem de instrumentos de avaliação de resultado de atividades ou de projetos, cujo objetivo final é edição de medidas cor-
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retivas, eis que aspectos atinentes a ilegalidades ou irregularidades
hão de ser verificados e julgados em procedimentos da denominada
auditória de regularidade, em que, aí sim, a motivação da decisão
há de ser de natureza técnica e jurídica.
Passando ao item II.2.3, examino agora o que o Relator apresentou
sob o título de jurisprudência, que inicia (item II.2.3) trazendo o
ACÓRDÃO 980/2005 - SEGUNDA CÂMARA – TCU, com o qual parece
pretender demonstrar que a Corte de Contas Federal acolheu o entendimento de que é possível a contratação de serviços de advocacia
privada em substituição ao advogado público, desde que a primeira
opção mostre-se mais econômica.
Num primeiro contato e vendo o precedente somente na parte transcrita, pode-se ter a mesma impressão a que parece haver chegado
o Relator.
No entanto, examinado o histórico e o inteiro teor da mencionada
decisão do TCU, o que se percebe é que o precedente do TCU teve
vários comandos, entre os quais o que foi trazido a lume, dando a
impressão de que a Corte de Contas concordara com a terceirização
das atividades que integram as funções da advocacia pública do
CREA-RS.
A parte que trouxe o Relator foi esta:
1.1.3. promova estudos para aferir a relação custo/benefício das
contratações de serviços advocatícios, pessoa física ou jurídica em
comparação com os custos decorrentes da admissão de novos advogados concursados;
Sucede que dessa Decisão do TCU, como assinalei, constam vários
comandos e um deles é:
1.1.6. não admita pessoal sem a realização de prévio concurso público, ante o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal e na
Súmula 231 da jurisprudência deste Tribunal, dotando medidas, no
prazo de 60 (sessenta) dias, para a rescisão dos contratos ilegalmente firmados a partir de 18/5/2001, data da publicação no Diário da Justiça do julgamento do mérito do Mandado de Segurança
21.797-9 TC 015.344/2002-4 (Acórdão 341/2004 – Plenário – TCU);
Esses dois comandos aparentemente diversos, na verdade traduzem
a orientação depois consolidada pelo TCU para os conselhos de fiscalização profissional, conforme se vê da decisão adiante.
ACÓRDÃO -3347/2006-1 – 1ª Câmara
[...]
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos
em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. determinar ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da
16ª Região - Creci/SE ...
9.1.1. na contratação de empregados para prestação dos serviços
de assessoria jurídica referentes às atividades finalísticas da Entidade, promova a realização do devido concurso público, nos termos
do art. 37, inciso II, da CF/1988 e da jurisprudência desta Corte de
Contas (Acórdão n. 341/2004 - Plenário e Acórdão n. 143/1999 - 2ª
Câmara);
9.1.2. na contratação de serviços de assistência jurídica que não
integram o plexo das atribuições finalísticas da Entidade, promova
a prévia realização de procedimento licitatório, com fundamento no
art. 2º da Lei nº 8.666/1993;
Fica evidente, por conseguinte, que o trecho da decisão do TCU que
permitia a contratação de advocacia privada referia-se apenas aos
casos de demandas eventuais ou especializadas, que extrapolam a
capacidade de ação dos profissionais do quadro próprio.
Dando seguimento à analise dos precedentes colacionados pelo
Relator, examino o recorte da CONSULTA 746716/2008 – TCE/MG
(item II.2.3.2.), cujo teor é o seguinte:
(...)
Quanto à matéria, já existe jurisprudência firmada nesta Corte, expressa no incidente de uniformização de jurisprudência nº 684.973
em que se afirma a necessidade de se comprovar, no caso concreto,
a singularidade do objeto contratado.
(...)
Nos casos em que os serviços são considerados atividades corriqueiras, habituais da Administração Pública, a contratação deve ocorrer
mediante a realização de procedimento licitatório, como determinam os artigos 2º e 3º da Lei de Licitações.
(...)
Deste modo, Sr. Presidente, encontra-se respondida, em tese, a
questão suscitada pelo Prefeito Municipal de Rio Piracicaba, acerca
da possibilidade de contratação de assessoria e consultoria contábil
e jurídica mediante processo de inexigibilidade de licitação, se comprovada a notória especialização da empresa ou do profissional a
ser contratado.
(...)
Pelo o que colhi, porém, da Revista e do Portal do TCE MG, nessa
mesma Decisão da CONSULTA 746716/2008, o Tribunal de Contas
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de Minas Gerais aprovou as seguintes determinações, conforme se
vê adiante:
Em resposta à Consulta nº 746.716, o Exmo. Sr. Conselheiro Antônio Carlos Andrada definiu que alguns critérios para a contratação
de serviços jurídicos:
1 - Deve existir quadro próprio para serviços rotineiros, permanentes e não excepcionais
2 – Se os serviços forem de natureza singular, contratar com base
no art. 25,II da lei 8.666/93
3 – Se pelo volume não puder ser realizada pelo quadro próprio,
fazer credenciamento
Acrescento que se não tiver quadro próprio, para fazer o serviço
rotineiro, deve ser feita licitação.” (Consulta n.º 746716. Sessão do
dia 17/09/2008)
É de se ver que o TCE MG já nessa decisão fixou com clareza três
determinações bem distintas:
Deve existir quadro próprio de concursados.
Se houver demanda de serviços eventuais de natureza singular que
requeira profissional especializado, contratação por inexigibilidade,
na forma do inciso II do art. 25 da Lei n. 8.666/93.
Havendo necessidade por conta de eventual aumento de volume de
serviços – promova o credenciamento.
A partir desse entendimento, repetido de forma uníssona em todas as suas decisões, o Tribunal de Contas mineiro fixou três determinações: a primeira é no sentido de que os municípios devem
possuir quadros próprios de concursados; a segunda orienta que,
havendo demandas eventuais, essas podem ser atendidas por contratação por inexigibilidade de advogados privados, no caso de serviços especializados, ou por credenciamentos por aumento eventual
de demanda, que suplante a capacidade de atendimento do quadro
próprio.
Em decisão de 2013, o TCE MG reiterou a exigência de concurso
para quadro próprio e consolidou pronunciamentos anteriores que
cuidavam da matéria, além de deixar expresso que o único ponto
que mereceu debate até ali – mas que doravante estava com orientação assentada pela Corte - era aquele em que se discutia se as
contratações de demandas eventuais de serviços advocatícios deveriam se dar de forma direta ou por disputa.
Foi quando em qualificada e bem motivada decisão, em resumo,
assim se pronunciou aquela Corte de Contas:
Processo: 888126
Natureza: Consulta
Órgão/Entidade: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Guaraciaba Consulente: João Batista da Cunha Osório,
Diretor Executivo
Relator: Conselheiro Wanderley Ávila
Data: 08/08/2013
EMENTA: CONSULTA – CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA
– EXCEPCIONALIDADE – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – OBRIGATORIEDADE, SALVO COMPROVADA SINGULARIDADE DO SERVIÇO
E A NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL – CONFIANÇA
EM RELAÇÃO AO CONTRATADO – ELEMENTO NÃO CONFIGURADOR
DA INEXIGIBILIDADE – OPÇÃO POR CREDENCIAMENTO – POSSIBILIDADE – SISTEMA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, LEGALIDADE, MORALIDADE E
PUBLICIDADE E ÀS NORMAS DA LEI N. 8.666/93 – CONSULTAS
N. 765192, 735385, 708580, 688701, 684672, 183486, 746716,
812006, 652069 – RESUMO DE TESE REITERADAMENTE ADOTADA.
a) Os serviços rotineiros, permanentes e não excepcionais devem,
em regra, ser realizados pelo corpo jurídico do próprio ente. Consultas n. 765.192 (27/11/2008), 735.385 (17/10/2007), 708.580
(08/11/2006), 688.701 (15/12/2004), 684.672 (01/09/2004) e
183.486 (21/09/1994).
b) Admite-se a contratação de serviços advocatícios, por meio de
licitação, quando não houver procuradores suficientes para representar o órgão em juízo e promover ações de sua competência. Consultas n. 746.716 (17/09/2008), 735.385 (17/10/2007), 708.580
(08/11/2006), 688.701 (15/12/2004) e 684.672 (01/09/2004).
c) Há a possibilidade de utilização do sistema de credenciamento para prestação de serviços jurídicos comuns, mediante a pré-qualificação dos advogados ou sociedades de advogados, quando
a licitação para a escolha de um único contratado mostrar-se inviável, observados os princípios da isonomia, impessoalidade, publicidade e eficiência. Consultas n. 812.006 (30/03/2011), 765.192
(27/11/2008) e 735.385 (17/10/2007).
d) Nas contratações de serviços técnicos celebradas pela Administração com fundamento no artigo 25, inciso II, combinado com o
art. 13 da Lei n. 8.666/93, é indispensável a comprovação tanto
da notória especialização dos profissionais ou empresas contratadas
como da singularidade dos serviços a serem prestados, os quais,
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por sua especificidade, diferem dos que, habitualmente, são afetos à
Administração. Enunciado de Súmula n. 106 e Consultas n. 765.192
(27/11/2008), 746.716 (17/09/2008), 735.385 (17/10/2007) e
688.701 (15/12/2004).
e) A confiança em relação ao contratado para realização de um serviço não é fator caracterizador da inexigibilidade, incumbindo ao
administrador definir os aspectos da contratação, exclusivamente,
à luz do interesse público e sob os auspícios dos princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade e publicidade, devendo tal elemento ser considerado de forma complementar, tendo em vista os
demais requisitos estabelecidos pela Lei Federal n. 8.666/93. Consultas n. 746.716 (17/09/2008), 688.701 (15/12/2004) e 652.069
(12/12/2001).
Nessa matéria, como vimos há pouco, o TCU adota entendimento
muito semelhante, divergindo apenas quando não permite o credenciamento para as demandas eventuais que não exigem profissional
especializado, para o que determina promova-se a licitação, vide determinação do ACÓRDÃO -3347/2006-1 – 1ª Câmara, já transcrito.
No que diz respeito ao Parecer da Procuradora de Contas MARIA
CECÍLIA MENDES BORGES, o que constatei é que não há no Portal
do TCE MG nenhuma decisão acolhendo o entendimento por ela proposto, até porque, como demonstrei, as decisões da Corte de Contas
mineira são em sentido diametralmente oposto.
Ainda sobre o Parecer da representante do MP de Contas, acrescento
que a opinião de Adilson Abreu Dallari nele mencionada também
não foi acolhida por outros doutrinadores e nem pela jurisprudência
prevalente, além do que se refere a menos prestigiada das interpretações, a literal.
De outra parte, talvez o que se possa extrair da constatação de
que o constituinte não mencionou expressamente a Procuradoria em
relação aos entes municipais é que o mencionado professor defendesse apenas a desnecessidade de uma estrutura de procuradores
nos moldes da União e dos estados, mas longe de defender fosse
facultativa a atuação do advogado público na produção dos atos administrativos da administração municipal, eis que tal proposta seria
flagrantemente contra legem (art. 2º, alínea “a” e seu parágrafo
único, alínea “a”, da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, de abrangência nacional).
Sobre a matéria, até mesmo o STF confirmou decisões de primeira
instância e do Tribunal de Justiça do Paraná, que entenderam serem
exclusivas de procuradores efetivos as atribuições de advogado público, rechaçando inclusive a possibilidade de atuação de servidores
comissionados nessa área.
É nesse sentido decisão do Ministro Gilmar Mendes na STA 320 PR,
quando negou pedido de suspensão de tutela antecipatória do TJ
do Paraná, confirmando decisão do juiz de piso que determinara o
afastamento de assessores jurídicos comissionados que exerciam
atribuições de advogado público, tendo em vista que a Administração homologara concurso público de seleção de procuradores.
Na ocasião, o Ministro examinou o pedido da medida de urgência
proposto contra a decisão da Desembargadora Maria Aparecida
Branco de Lima, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos
autos do Agravo de Instrumento nº 579269-6, que indeferiu pedido
de atribuição de efeito suspensivo ao mencionado recurso, com a
consequente manutenção da liminar concedida pela 5ª Vara Cível
da Comarca de Maringá, que reconhecera a ilegalidade do exercício
de funções típicas de advogados públicos efetivos por assessores
jurídicos nomeados em cargos de comissão.
Em sua decisão, a Desembargadora do Tribunal de Justiça paranaense afirmou em sua motivação:
[...] não se pode olvidar que os serviços jurídicos daquela municipalidade devem ser estritamente prestados pelos Procuradores do
Município, já nomeados para esta função.
[...]
Acolhendo esse entendimento, o então Presidente do STF, Ministro
Gilmar Mendes fez constar dos fundamentos de sua decisão:
No caso, verifica-se que a decisão impugnada está em sintonia com
o posicionamento desta Corte nos autos da ADI nº 881-1/ES, cuja
ementa assim dispõe:
“E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
COMPLEMENTAR 11/91, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ART. 12,
CAPUT, E §§ 1º E 2º; ART. 13 E INCISOS I A V) - ASSESSOR JURÍDICO - CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO - USURPAÇÃO DE
ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. - O desempenho das atividades
de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo estadual
traduz prerrogativa de índole constitucional outorgada aos Procuradores do Estado pela Carta Federal. A Constituição da República, em
seu art. 132, operou uma inderrogável imputação de específica e
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exclusiva atividade funcional aos membros integrantes da Advocacia
Pública do Estado, cujo processo de investidura no cargo que exercem depende, sempre, de prévia aprovação em concurso público de
provas e títulos.” (ADI 881 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal
Pleno, DJ 25-04-1997)
Percebe-se que o Ministro Gilmar Mendes negou o pedido de suspensão da decisão do TJ PR, por entender que a Desembargadora e o juiz de primeira instância haviam decidido o caso concreto
em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e
para isso citou justamente a ADI em que o Relator, Ministro Celso
de Mello, afirmou que a atividade de assessoramento do Chefe do
Poder Executivo é prerrogativa de índole constitucional e exclusiva
da Advocacia Pública, aqui se referindo ao Estado brasileiro e não
a determinado ente federativo, tanto é assim que o Ministro Gilmar
Mendes aplicou esse precedente como fundamento para julgar um
processo que em que discutia a mesma matéria em âmbito municipal, portanto reafirmando a mesma interpretação do texto constitucional, agora para reconhecer a indispensabilidade do advogado
público na esfera local.
Em julgamento da ADI 4843 MC / PB, o Ministro Celso Mello confirmou essa compreensão ao afirmar peremptoriamente:
O significado e o alcance da regra inscrita no art. 132 da Constituição da República: exclusividade e intransferibilidade, a pessoas
estranhas ao quadro da Advocacia de Estado, das funções constitucionais de Procurador do Estado e do Distrito Federal.
Como se percebe, no exame da ADI 4383 MC o Ministro Relator afirmou expressamente que o art. 132 encerra o modelo de advocacia
pública de Estado, cujas atribuições são exclusivas e intransferíveis.
E não podia ser diferente, pois a consultoria jurídica é atividade de
controle preventivo da legalidade exercido pelo advogado público,
cuja finalidade é orientar a atuação do administrador público, de
modo a evitar a transgressão da ordem jurídica, sobre o que o Ministro Celso Mello acrescenta:
Essa prerrogativa institucional, que é de ordem pública, encontra
assento na própria constituição federal. Não pode, por isso mesmo,
comportar exceções e nem sofrer derrogações que o texto constitucional sequer autoriza ou previu.
(ADI 881 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 25-041997
Não bastasse a jurisprudência e a doutrina reiteradamente confirmarem ser de atribuição exclusiva da advocacia pública as atividades de assessoramento e de representação judicial dos municípios,
nesse instante o Congresso Nacional segue discutindo e aprovando
emendas, entre elas a PEC 17/2012, já aprovada na Câmara Federal
e tramitando no Senado, que preveem expressamente inclusive a
autonomia funcional e administrativa para as procuradorias municipais.
A outra proposta está na PEC 82/07, também já aprovada Câmara
Federal, concedendo maior autonomia às procuradorias, inclusive
dos municípios.
Sobre essas alterações contidas em Emendas Constitucionais, Maria
Sylvia Zanella Di Pietro afirma que, na realidade, os dispositivos
propostos, se aprovados, nada farão senão confirmar aquilo que já
é da própria natureza da atividade. Não é preciso a Constituição dizer que é típica do Estado uma atividade que já o é por sua própria
natureza, conclui a renomada jurista.
No tocante à CONSULTA, PROCESSO Nº 0505298-1/2007 - TCE/PE
(item II.2.3.4), o que percebi é que o TCE PE segue entendimento muito semelhante ao praticado pelo TCU e TCE MG, no sentido
de que é indispensável a estrutura mínima de advogados públicos,
permitindo, porém, que em caso de demandas eventuais e de atuação especializada, a contratação de profissionais privados, é o que
confirmam vários precedentes encontrados em seu Portal, conforme
se vê a seguir.
RELATOR: CONSELHEIRO, EM EXERCÍCIO, LUIZ ARCOVERDE FILHO
ÓRGÃO
JULGADOR:
PRIMEIRA
CÂMARA
ACÓRDÃO
T.C.
Nº
507/12
Determinar, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº
12.600/2004, que o Prefeito do Município das Correntes, ou quem
vier a sucedê-lo, adote as medidas a seguir relacionadas, a partir da
data de publicação deste Acórdão, sob pena de aplicação da multa
prevista no inciso XII do artigo 73 do citado Diploma Legal:
1) Os serviços de assessoria jurídica e representação judicial, regra geral, deverão ser realizados por meio de Procuradoria Jurídica
própria;
2) O município das Correntes deve instituir sua própria Procuradoria Jurídica, a exemplo do Governo do Estado de Pernambuco e da
Prefeitura da Cidade do Recife, por meio da realização de concurso
público para o cargo efetivo de Procurador; ]
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nas deverá ser realizada em situações excepcionais, observando-se,
regra geral, o prévio procedimento de pré-qualificação, do tipo credenciamento, entre advogados e escritórios interessados, a fim de
distribuir isonomicamente os serviços advocatícios, primando sempre pela observância de preços/honorários razoáveis e mais vantajosos para o Erário;
RELATOR: CONSELHEIRO, EM EXERCÍCIO, RUY RICARDO WEYER
HARTEN JÚNIOR
ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
DECISÃO T.C. Nº 0322/10
Decidiu a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado, à unanimidade, em sessão ordinária realizada no dia 23 de março de 2010,
Julgar IRREGULARES as contas auditadas, imputando ao Sr. Francisco Muniz Coelho, na qualidade de autoridade homologatória e Ordenador de Despesas
Determinar, ainda, que a Administração Municipal de Ouricuri adote
providências com vistas a evitar a repetição das graves irregularidades verificadas na presente Auditoria Especial, especialmente no
que concerne aos serviços de assessoria jurídica e representação
judicial, que, regra geral, deverão ser realizados por meio de Procuradoria Jurídica própria, e só excepcionalmente deverão ser objeto de contratação mediante procedimento licitatório, ou a partir de
uma pré-qualificação, do tipo credenciamento, entre profissionais e
escritórios interessados.
Determinar, por fim:
- Que cópia deste processo seja enviada ao Ministério Público de
Contas para remessa ao Ministério Público do Estado, para as providências e os aprofundamentos que julgar cabíveis;
Recife, 25 de abril de 2012.
Em outra decisão, o Tribunal de Contas de Pernambuco, além de
confirmar que segue jurisprudência assentada no TCU, afasta qualquer dúvida acerca da matéria, senão vejamos:
AUDITORIA ESPECIAL REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DO
IPOJUCA
RELATOR: CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL
ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
DECISÃO T.C. Nº 0210/09
Julgar IRREGULARES as contas objeto da presente Auditoria Especial
Determinar, ainda, que a Administração Municipal do Ipojuca adote
providências urgentes com vistas a evitar a repetição das graves
irregularidades verificadas na presente auditoria especial, especialmente no que concerne aos serviços de assessoria jurídica e representação judicial, que, regra geral, deverão ser realizados por meio
de Procuradoria Jurídica própria e só excepcionalmente deverão ser
objeto de contratação mediante procedimento licitatório
RELATOR: CONSELHEIRO, EM EXERCÍCIO, CARLOS BARBOSA PIMENTEL
ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
ACÓRDÃO T.C. Nº 454/13
Julgar IRREGULARES as contas da Sra. Evaneide Antônia de Melo,
Prefeita e ordenadora de despesas da Prefeitura Municipal de Santa
Filomena, no exercício financeiro de 2009,
Por último, determinar ao atual Prefeito do referido Município a adoção das recomendações e determinações contidas nas fls. 49 a 52
da Proposta de Voto da Auditoria Geral, como segue:
II) No tocante aos serviços de assessoria jurídica e contábil:
a) Os serviços de assessoria jurídica e contábil, em regra, deverão
ser realizados por meio de servidores públicos aprovados mediante
prévio concurso público com habilitação nos cursos superiores de
Direito e Contabilidade;
b) O município de Santa Filomena deve instituir sua própria Procuradoria Jurídica e setor de Contabilidade, a exemplo do Governo do
Estado de ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE e Prefeitura da
Cidade do Recife, por meio da realização de concurso público para
os cargos efetivos de Procurador e Contador;
c) A terceirização de escritórios de advocacia ou de contabilidade
apenas deverá ser realizada em situações excepcionais para a prestação de serviços não-contínuos ou de natureza eventual, observando-se, regra geral, conforme vasta jurisprudência do TCU
Nesse último precedente, a decisão do TCE PE abarca ainda as atividades inerentes às atribuições de servidores públicos responsáveis
pelo controle de lançamentos e avaliações relativos à contabilidade
dos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública, para
deixar clara a obrigatoriedade da regra do concurso público também
para os cargos desse setor.
Para os demais cargos, inclusive da Câmara Municipal, a orientação
do TCE PE é também no sentido de cumprir a regra geral do concurso público, prevista no art. 30 da CRB. Vide decisão da sua Segunda
Câmara.
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO
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ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
ACÓRDÃO T.C. Nº 493/13
Julgar IRREGULARES as contas do Sr. Romoaldo Gonçalves Torres,
Presidente e Ordenador de Despesas da Câmara Municipal de Floresta, relativas ao exercício financeiro de 2011,
Determinar ao atual gestor da Câmara Municipal de Floresta que
adote as seguintes medidas:
[...]
c) Realizar concurso público com a finalidade de adequar o quadro
de servidores às necessidades da Câmara Municipal e o excesso de
cargo comissionado.
Recife, 30 de abril de 2013.
Por sua vez, o precedente do item II.2.3.5., INSTRUÇÃO NORMATIVA TC/AL Nº 002/2011, mais uma vez envolve apenas a discussão
se o procedimento de contratação de serviços advocatícios e de outra natureza, para atender demandas eventuais ou especializadas,
deve ser feito por licitação ou por contratação direta.
Vê-se claramente que a decisão não tratou da exigência de estrutura
própria para a realização de atividades exclusivas de Estado, além
de ficar evidente que o ato normativo do TCE AL não contém qualquer traço de precedente de jurisprudência, mais afeito às decisões
que cuidam de caso concreto.
Encerrado o exame das questões de enfoque abstrato apresentadas
pelo ilustre Relator, passo a analisar os temas do caso concreto, com
exceção do item II.1 sobre o qual já me pronunciei.
II.2.4 DO CASO CONCRETO
Tendo em vista que a matéria acerca da contratação de serviços
advocatícios e de serviços de assessoria contábil já foi objeto de
abordagem exauriente no plano abstrato, pouco ou quase nada cabe
mais ser discutido no exame dos temas do caso concreto, além da
matéria fática.
O texto do Ministro Gilmar Mendes sobre a autonomia não chega a
ser novidade e está perfeitamente em sintonia com o princípio da
unicidade orgânica, evidenciado na assertiva:
aos Municípios reconhece-se o poder de auto-organização, o que
significa reconhecer-lhes poder constituinte, expresso nas suas leis
orgânicas, limitadas tanto por princípios da Constituição Federal
como da Constituição estadual, nos termos do artigo 20 da CF/88.
O poder de legislar municipal restringe-se às matérias de interesse
local, logo não autoriza de modo algum o município a produzir normas que alterem o arcabouço de Estado, os princípios e as normas
basilares fixados pelo constituinte originário.
Nesse passo, o insigne Ministro Gilmar em uma de suas obras aduziu, ainda, que “As competências implícitas decorrem da cláusula do
art. 30, I, da CF, que atribui aos Municípios “legislar sobre assuntos
de interesse local”, significando interesse predominantemente municipal, já que não há fato local que repercuta, de alguma forma,
igualmente, sobre as demais esferas da Federação.”.
Não há que se considerar como de “interesse local” do município legislar, por exemplo, sobre causas suspensivas do prazo prescricional
quinquenal para propositura de Execução Fiscal que vise à cobrança
de tributo, mormente em razão da Constituição Federal.
Porque se fosse dado ao ente municipal legislar sobre essa matéria
ou ainda, por exemplo, sobre as espécies de tributo, cada município
criaria o seu rol de prestação pecuniária compulsória, situação que
certamente desorganizaria o funcionamento da federação.
É cediço que autonomia é liberdade circunscrita, in casu, ao modelo
político de ente federativo traçado pelo constituinte originário. Essa
moldura constitucional está encartada em nossa carta política e foi
traçada em um elenco de regras e princípios de incidência compulsória.
Daí porque a jurisprudência e a doutrina, a todo instante, tratarem,
v.g., de princípios explícitos ou implícitos, que disciplinam os limites
da autonomia dos entes federativos, entre eles o da simetria e da
unicidade orgânica.
II.2.4.1 QUANTO À ASSESSORIA JURÍDICA
Conforme demonstrei até aqui, tanto a doutrina como a jurisprudência afirmam ser obrigatória a existência de quadro próprio de
advogados públicos para o exercício das atividades relativas às demandas permanentes, no que se refere à atuação de controle interno da legalidade, de assessoramento do Poder Executivo e de
representação judicial do ente federativo.
A contratação de advocacia privada só encontra justificativa para o
atendimento de demandas eventuais que superem a capacidade de
resolução do quadro próprio ou quando vise a atender a necessidade de serviço especializado, assim mesmo sempre sob controle dos
advogados do quadro próprio.
Cada município ou órgão público deve, por isso, avaliar quais são
suas demandas permanentes para dimensionar o seu quadro próprio mínimo, pois somente os servidores com essa qualidade podem
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praticar legitimamente os atos de advocacia pública.
Em resposta a uma consulta de um município sobre a possibilidade
de terceirizar de forma parcial a cobrança de tributos municipais, a
professora e administrativista Maria Sylvia Zanella Di Prieto, em seu
livro Parcerias na Administração Pública, foi taxativa:
[...} quando se trata de serviços jurídicos, administrativos ou sociais do Estado, não há como delegá-los ao particular [...]
No caso específico da consulta, não é possível celebrar contrato com
particular para transferir a cobrança da dívida ativa, seja da União,
dos Estados ou dos Municípios, ou os serviços jurídicos como um
todo.
[...] não há qualquer dúvida quanto a tratar-se, no caso, de serviço
típico de Estado, Ele pertence a sua própria natureza, ao Estado, independentemente de qualquer decisão política, administrativo ou legislativa. Trata-se de serviço que tem por objeto a defesa do próprio
patrimônio público; constitui poder-dever irrenunciável; como todo
serviços típico de Estado, é incompatível com o regime de direito
privado [...]; envolve decisões , competências, que não podem ser
transferidas ao particular porque diz respeito ao interesse público
que só o Estado pode tutelar. É serviço público por sua própria natureza; não se trata de atividade de que o Estado possa abrir mão,
porque diz respeito à tutela do Direito, da mesma forma que as
funções jurisdicionais.
Não é por outra razão que a Constituição Federal colocou a Advocacia Pública entre as funções essenciais à justiça. O fato de não ter
sido feita referência à Advocacia dos Municípios não significa que
seja menos importante essa função no âmbito municipal. A menos
que se queira concluir que o erário municipal merece menos proteção do que os estaduais e o federal.
Logo, se o Município dispõe de 05 cargos de advogados no Plano de
Carreira dos Servidores é de se pressupor que o legislador em outro
instante, até por iniciativa do Chefe do Executivo, considerou que as
demandas locais exigiam esse quadro próprio.
Nesse contexto, pode-se até discutir se na situação de fato se há
ou não motivos que atenuem a contratação de serviço de advocacia
privada pelo gestor, mas o que não cabe é o Tribunal emitir juízo
sobre matéria a respeito da qual podem cuidar somente o legislador
e o Chefe do Executivo.
No caso vertido nos autos, a alegação do defendente de que contratou advocacia privada porque seu quadro de advogados seria insuficiente em face da demanda do Município, tendo em vista o caos
encontrado no início do mandato, parece-me mais o argumento a
ser aceito, mas sem prejuízo de determinação para que o dirigente
atual adote as providências necessárias ao preenchimento de quadro compatível com a demanda permanente de atividades típicas da
advocacia pública.
Com esse entendimento, acompanho o entendimento do Relator,
para afastar a indicação de irregularidade neste item.
II.2.4.2 QUANTO À ASSESSORIA CONTÁBIL
Nesse ponto, lembro que o próprio Relator destaca que a Contabilidade Governamental é complexa e não permite simplificações.
Penso ser temerária uma atuação desprovida de instrumentos necessários para a geração de informações de fácil compreensão, relevantes, confiáveis, comparáveis, verificáveis, transparentes e úteis
para os usuários.
Os serviços de contabilidade, de execução orçamentária e financeira, bem como o de fiscalização de projetos, obras e serviços de
engenharia constituem o núcleo de controle dessas áreas da Administração Pública. Integram também esse seguimento, os serviços
de polícia administrativa, de auditoria na saúde, de fiscalização do
meio ambiente, de normas sanitárias, além de outros.
Chamado a pronunciar-se sobre a matéria, o STF considerou inconstitucional artigos de uma lei que pretendia autorizar o Conselho de
Fiscalização de Profissões Regulamentadas a delegar a particulares
atribuições que incluíam a atividade de fiscalizar, de cobrar tributos.
Vide precedente a seguir.
ADI 1717 – Relator Min. Sidney Sanches – D.J. 28.03.2003
Agravo de Relatoria do Min. Gilmar Mendes – D.J. 28.09.2007
... declarando-se a inconstitucionalidade do caput e dos §§ 1º ao 8º
do mesmo artigo 58.
Isso porque a interpretação conjugada do art. 5º, XIII, 22, XVI, 21,
XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federa, leva à
conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada,
de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de
tributar de punir ...
E o que autorizava o art. 58 da Lei n. 9.649 de 1998? A resposta é:
simplesmente a delegação de atividades que constituem atribuição
exclusiva de agente público. E vejam que em uma entidade tida
com uma autarquia sui generis, que fiscaliza o exercício de profissões regulamentadas de atuação predominante no âmbito privado,

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 1 de dezembro de 2014
a exemplo do CREA, CRA e outros.
Mas como o que estava em discussão era a atividade de controle e
de fiscalização, o STF vetou sua terceirização.
E de que lei ou sistema jurídico retirou o STF fundamento jurídico
para vedar o exercício de atividade fiscalizatório por agentes privados? A resposta é: da fonte primeira, do texto constitucional; nela,
conforme já assinalei, encontramos o regime jurídico que diz quais
são as atividades sujeitas à delegação para entidades ou para agentes particulares, sempre se restringindo a serviços e não a funções
públicas, particularmente aquelas que encerram atividades de controle.
É evidente que a cada Município, na pessoa de seus dirigentes, cabe
dimensionar o quadro próprio necessário ao exame e controle das
informações da contabilidade pública, da execução orçamentária e
financeira, bem assim da regularidade dos projetos, das obras e
serviços de engenharia,
Ora, senhores Conselheiros e senhor Procurador, imaginem um contador ou tesoureiro – meros prestadores de serviços - fazendo registro de créditos ou dívidas fiscais, fazendo controle dessa dívida e
dos créditos do munícipio.
Notem que até mesmo o repasse de dados atinentes a informações
fiscais para outros setores da própria Administração Pública obedece
a rigoroso procedimento, é o que diz um dos parágrafos do art. 198
do CTN, adiante transcrito.
§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado mediante processo regularmente
instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a
preservação do sigilo.
Imaginem então o que implicaria permitir o manuseio dessas informações por particulares. Certamente teríamos aí uma grave ilegalidade decorrente de violação de sigilo fiscal, por expressa previsão
do Código Tributário Nacional, ao assim prevê:
Art. 198 Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a
divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de
informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o
estado de seus negócios ou atividades.
Além das responsabilidades de ordem civil e administrativa, aquele
que contribui para a violação de sigilo fiscal, está sujeito também à
sanção penal prevista no art. 325 do Código Penal.
No que toca à responsabilidade penal, o art. 325, do CP, construído
como norma subsidiária, prevê punição àquele que revela fato de
que tem ciência em razão do cargo e sobre o que deva permanecer
em segredo, ou, ainda, facilita sua revelação, conforme revela o
texto do tipo penal visto a seguir.
Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que
deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não
constitui crime mais grave.
§ 1o Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: (Incluído pela
Lei nº 9.983, de 2000)
I - permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não
autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública; (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
II - se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. (Incluído pela Lei
nº 9.983, de 2000)
§ 2o Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou
a outrem: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela
Lei nº 9.983, de 2000)
Vejam que os verbos usados na diferentes hipóteses do tipo penal
são: revelar, facilitar e permitir, por ação ou omissão, o acesso de
pessoas não autorizadas a dados protegidos pelo sigilo fiscal.
De outra parte, como faria um munícipio que não dispõe de quadros
próprios para examinar e aprovar um projeto de construção se não
dispõe de quadro efetivo de engenheiros ou arquitetos?
Quem faria o recebimento provisório ou definitivo de obras ou dos
serviços contratados?
E se uma obra permitida ou contratada pelo Município vier a ruir,
quem responderá, especialmente nos casos em que a Administração
não dispuser de quadros próprios para realizar esse controle?
Pois bem, todas essas atividades, como a de fiscalização e lançamento de tributo, exigem a prática de um ato administrativo, que
somente ao servidor a lei atribui competência para praticá-los.
É essa a escolha do legislador constituinte e é essa a determinação
de norma aprovada pelo Congresso Nacional, de incidência cogente
para todos os entes da federação.
Refiro-me a Lei Nacional que regulamenta a Ação Popular, de n.
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4.717/65, que assim dispõe:
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:
incompetência
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir
nas atribuições legais do agente que o praticou;
Art. 4º São também nulos os seguintes atos ou contratos, praticados
ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no
art. 1º.
I - A admissão ao serviço público remunerado, com desobediência,
quanto às condições de habilitação, das normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais.
Segundo Caio Tácito, “não é competente quem quer ser, mas quem
o direito diz que é” pode criar deveres para si e também para terceiros.
Tais regras são de clareza solar: só podem praticar atos administrativos ou celebrar contratos os agentes públicos admitidos segundo as regras legais e constitucionais. Só possuem competência ou
atribuição legal para praticar atos administrativos os servidores e
demais agentes públicos, que detenham a devida habilitação profissional para a respectiva área de atuação.
Como bem alerta a professora Maria Sylvia Zanella Di Prieto, além
dessa simples incompetência, existe a hipótese de usurpação de
função, que é um crime previsto no artigo 328 do Código Penal.
Nesse caso, o ato é praticado por quem não tem a condição de servidor público de nenhuma espécie. Ele simplesmente se apossou do
exercício de um cargo público e praticou um ato qualquer. Esse ato
é ilegal ou, segundo alguns, é inexistente.
Ainda sobre o tema terceirização, assinalo que o Enunciado 331, tão
lembrado, na verdade constitui uma referência de pouca relevância
para a matéria em debate nestes autos, visto que cuida mesmo
é da possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício na
contratação pela Administração Pública, de prestadores de serviços
nas atividades acessória ou instrumentais, além de dispor sobre a
responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, no caso de inadimplência das obrigações trabalhistas, por parte do empregador.
Não obstante, na situação concreta relatada nos autos, considerando que o Município já dispõe de parte dos quadros necessários,
mais uma vez sem prejuízo de determinação para que o dirigente
atual adote as providências necessárias ao preenchimento de quadro compatível com a demanda permanente de atividades típicas da
contabilidade pública, acompanho o Relator, para afastar a indicação
de irregularidade neste item.
II.3 - AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA
Base legal: Art. 62 e 63 da Lei 4.320/64
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Autorizou o pagamento de despesa pública na ausência de
regular liquidação
Alega o defendente que os serviços foram prestados, porém, não foi
exigido relatório discriminando tais serviços.
Aduz o Relator que, pretendendo comprovar a prestação dos serviços, com relação ao Convite 07/2009, a defendente juntou cópias de
alguns pareceres proferidos pelo escritório contratado.
Quanto ao Convite 03/2009, consta do voto que o defendente anexou lista de processos judiciais do município, argumentando pela inviabilidade de se juntar todos os pareceres proferidos pela empresa
contratada, uma vez que são em grande número.
Com relação aos serviços de assessoria contábil, informou que anexou os processos referentes à sua contratação.
Por fim, segue argumentando que em todos os processos citados
no tópico 3 da ITI nº 314/2011, o documento denominado Nota de
liquidação da Despesa se faz presente.
De minha parte, lembro que o procedimento de liquidação da despesa previsto nos artigos 62 e 63 da Lei n. 4.320/64 tem matriz
no dever de prestação de contas previsto na constituição brasileira,
princípio sensível que, se violado, pode ensejar até a intervenção no
Município (art. 35, II, da CRB).
Para que o pagamento da despesa se dê de forma regular, o artigo
63 exige que a liquidação verifique o direito do credor com base
em títulos e documentos comprobatórios da efetiva prestação de
serviços.
Esse documental é indispensável para a comprovação de que a despesa não foi realizada de modo irregular. Ainda por conta do dever
de prestar contas, cabe ao gestor comprovar que a observância do
procedimento e apresentar o documental exigido.
No caso vertente, o próprio administrador público admite que não
existe relatório dos serviços prestados, além de confessar que não
apresentou todos os pareceres pertinentes.
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E notem que não é difícil emitir pareceres ou obter junto ao Judiciário, certidão comprobatória de atuação dos advogados contratados.
Além do que o Administrador teve prazo para realizar tais providências.
No processo do Tribunal de Contas, recordo, é compulsória a observância do devido processo legal, do qual deriva os requisitos do juiz
natural, da atuação imparcial do julgador, e da produção de prova
pela parte e interessados.
O texto constitucional, nos incisos LIV e LV do art. 5º, não fez qualquer distinção quantos aos pressupostos de validade do processo
civil e do processo administrativo, não previu qualquer exclusão das
garantias constitucionais no procedimento administrativo, em relação a qualquer das partes ou interessados.
Resultam como inerentes ao devido processo legal: o tratamento paritário conferido às partes envolvidas no processo (art. 5º, I, CPC);
a publicidade do processo (art. 5º, LX, CF); a proibição da produção
de provas ilícitas (art. 5º, LVI); a imparcialidade do julgador, bem
como a garantia do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII); a motivação
das decisões (art. 93, IX); a duração razoável do processo (art. 5º,
LXXVIII) etc.
O afastamento de qualquer desses princípios e garantias pode tornar a decisão ou o julgamento ilegítimos.
Nesse passo, sob pena de violação do contraditório, não é legítimo
ao julgador, por exemplo, a iniciativa de produção de prova e nem
é permitida a inclusão de documentos ou informações em instante
em que o debate envolvendo a área técnica e o Ministério de Contas
já se encerrou, e sem que nova discussão seja aberta para todos os
atores do processo.
Logo, tendo em conta que o gestor não comprovou suficientemente
a prestação dos serviços advocatícios, divergindo do ilustre Relator,
acompanho a área técnica e o Ministério Público de Contas, para
manter a irregularidade indicada neste item, por conta da ausência
de comprovação da efetiva realização dos serviços contratados, com
a devolução o valor de R$ 205.490,00 (duzentos e cinco mil quatrocentos e noventa reais), equivalentes a 106.637,26 VRTEs.
II.4 - FRACIONAMENTO DE DESPESA PARA UTILIZAÇÃO DE MODALIDADE INADEQUADA DE LICITAÇÃO
Base legal: Art. 23, § 5º, da lei 8.666/93.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Autorizou e Homologou duas licitações na modalidade
convite, para duas parcelas de serviço da mesma natureza, cujo somatório dos valores caracterizava a modalidade Tomada de Preços.
Em relação a este item, acompanho o Relator, para afastar a indicação de irregularidade.
II.5 - CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SHOWS POR INEXIGIBILIDADE
Base legal: art. 25, III, da Lei 8.666/93.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Contratação de bandas de música por meio da contratação
direta de empresa intermediária, mediante cartas de exclusividade
precárias, ou seja, para um único evento, em determinada data e
local.
No exame deste ponto, mais uma vez acompanho o nobre Relator,
para afastar a indicação de irregularidade, mas sem deixar de reconhecer que o gestor não adotou os procedimentos mais adequados
para a contratação de show, como se vê da própria determinação
que consta do voto do Conselheiro Rodrigo Chamoun, para que o
atual dirigente proceda à adequação, nos seguintes termos:
[...] adequar as contratações futuras, aos estritos termos do art. 25,
III, da Lei 8.666/93, ou seja, contratar diretamente com bandas e
artistas a realização de eventos artísticos e, quando assim não for
possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo
contrato firmado entre o artista/banda, evitando assim o contrato
II.6 - INOBSERVÂNCIA DAS ETAPAS DE REALIZAÇÃO DE DESPESA
PÚBLICA, POR MEIO DE PAGAMENTO ANTECIPADO
Base legal: art. 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Autorizou o pagamento antecipado de despesa pública.
A área técnica desta Corte de Contas constatou que houve pagamento antecipado de parte da despesa, sem a devida liquidação da
mesma, totalizando o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Em suas justificativas, a responsável argumenta que em face de inúmeros calotes financeiros sofridos pelos artistas, se faz necessário
realizar adiantamento financeiro e somente dessa forma se conseguiria a contratação pretendida.
Segue justificando que o adiantamento estava expresso no contrato,
o qual também traria a previsão de penalidades à contratada, para
a hipótese do seu descumprimento.
Expressa ainda, no sentido de que existem outras despesas que a
administração realiza pagamento antecipado, como, por exemplo,
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a contratação de jornais periódicos e adiantamentos concedidos a
servidores, antes da realização da despesa.
Por fim o defendente alega que, a despeito do adiantamento parcial,
que o contrato foi executado na mais perfeita ordem, sem nenhum
prejuízo aos cofres públicos.
O entendimento da área técnica é de que só seriam permitidas eventuais antecipações de pagamento mediante desconto, bem como
que constasse no edital licitatório. Ainda ressaltou a área técnica
que sua concessão é excepcional e condicionada, tendo em vista que
a regra é o pagamento após regular liquidação.
Por sua vez, o Relator sustenta que conduta praticada pelo gestor
é uma exceção, tendo em vista que nesses tipos de contratação, é
de costume no mercado que os pagamentos sejam realizados antecipadamente, sob pena de não conseguir contratar os serviços
pretendidos.
Apresenta o ilustre Relator um precedente do TCU que admite o pagamento antecipado nessas contratações, o que se repete na Consulta do TCE MG também mencionada.
Sucede que nos dois precedentes citados, o TCU e TCE MG condicionam a regularidade do pagamento antecipado à exigência de garantias contratuais, o que precisa ser comprovado. E, de outro lado, não
é pertinente a alegação do gestor de que os músicos sofrem calotes,
pois tal fato diz respeito a interesse privados.
De toda maneira, ante a ausência de comprovação nos autos de
prejuízo ao erário, acompanho o Relator, para afastar a indicação de
irregularidade.
II.7 - NÃO INSTITUIÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Base legal: art. 31 e 70 da Constituição Federal de 1988.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
O órgão técnico na ITI nº 314/2011 constatou que a Prefeitura Municipal de Marechal Floriano não dispõe do sistema de controle interno, caracterizando infringência ao art. 31 e 74 da Constituição
Federal.
Em sua defesa a responsável alegou que a Lei Municipal nº 565/2005
que dispõe sobre um modelo peculiar de controle interno, no qual
as atribuições e funções de controle estariam dispostas de forma
segregada nas várias secretarias e órgãos municipais.
Aduziu ainda que era vontade da municipalidade implantar o controle interno, consoante previsto na LDO municipal, para o exercício
de 2010.
Por fim, argumenta que as entidades da administração teriam controle e métodos com vistas à sustentabilidade da administração, por
esse motivo não teria se afastado do dever de salvaguardar ativos
da municipalidade.
Quando da elaboração da ITC nº 1794/2013 a área técnica sugeriu
que esta Corte de Contas releve a irregularidade neste exercício
financeiro (2009) e recomende ao Gestor atual da Prefeitura que
observe o disposto na Resolução TC 257/2013 que concedeu novo
prazo para o plano de ação de implantação do sistema de controle
interno no âmbito de casa Poder, inclusive e do executivo, o qual
deverá ser encaminhando a este Tribunal de Contas até 30/09/2013.
Por esse motivo entendeu a área técnica que resta prazo ainda para
que o gestor aprimore o sistema de controle interno no âmbito municipal. O MPEC encampou a decisão da área técnica.
Este Tribunal, através da Resolução 227/2011 alterada pela Resolução 257/2013, dispôs sobre a criação, implantação, manutenção
e fiscalização do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, aprovando o “Guia de orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública” e estabelecendo
prazo até agosto de 2013 para que os jurisdicionados implantem o
sistema de controle interno.
Nesse contexto, acompanho novamente o Relator, para afastar a
indicação de irregularidade.
III - Dispositivo
Da questão Preliminar
Em manifestação de fôlego, o ilustre Relator intentou demonstrar
que há no ordenamento jurídico, na doutrina e na jurisprudência
fundamento jurídico, para autorizar a terceirização de atividades
pertinentes à advocacia pública e às áreas de controle e de análise
de registros da contabilidade pública.
A extensa abordagem do Conselheiro Rodrigo Chamoun obrigou-me
a proceder a uma cuidadosa pesquisa nos precedentes jurisprudenciais, particularmente nos portais dos Tribunais de Contas por ele
mencionados.
Ainda no âmbito da mesma matéria, realizei um detido exame da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da doutrina pátria.
Pois bem, do que li e transcrevi, o que exsurge é que nem a doutrina
e nem a jurisprudência respaldam de modo algum a proposta do
Relator de autorizar aos municípios que preencham seus quadros
de advocacia pública e de controle da contabilidade pública apenas
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observando o critério de eficiência. Não, não é esse princípio que
determina a forma de admissão de profissionais dessa área, conforme demonstrei ao longo de toda a argumentação aqui apresentada.
O que prevalece na realização dessas atividades é a efetividade da
atuação e a conduta impessoal do agente público, pressupostos da
segurança jurídica.
A rigor, em síntese, o que a doutrina e a jurisprudência que trouxe aqui confirmam é o entendimento defendido pelo Conselheiro
Presidente, Domingos Augusto Taufner, em seu voto aprovado pelo
Acórdão TC 020/2014, no julgamento de Representação em face da
CESAN, processo TC 6948/2012, quando propôs:
Que a CESAN se atente para o fato de que serviços terceirizados somente devem ser utilizados nas situações especiais descritas neste
voto, quais sejam:
Demandas altamente especializadas;
Excesso de demandas;
Demandas com potencial conflito de interesses.
Cogitar outras possibilidades pode implicar a indução do gestor a
praticar condutas ou promover contratações desgarradas do trilho
legal.
Recordo que o Tribunal de Contas, embora talvez seja o mais importante órgão de controle do estado brasileiro, não detém o monopólio
dessa função, vários outros órgãos possuem a atribuição constitucional ou legal de realizar atividade de controle, entre eles o Ministério Público estadual e federal, o Judiciário, as unidades de controle
interno, o Ministério da Fazenda, a Secretaria de Controle da União,
os parlamentos, além de outros.
Então, senhores, de tal circunstância, se não bastasse a obrigação
pura e simples de seguir o direito posto, resulta ainda que é impositivo ao Tribunal de Contas o dever de proferir decisões sempre
fundamentadas em normas legais vigentes e/ou em assentada jurisprudência ou doutrina dominante.
Afastar-se dessa orientação, senhores Conselheiros, senhor Procurador de Contas, pode significar a produção de decisões que levem
os administradores públicos a praticarem condutas ou produzirem
atos em confronto com a norma legal cogente.
Assim, se de um lado pode até ser verdade que mudanças sejam
necessárias para otimizar a atuação do gestor, de outro também é
fato inexorável que não é dado ao Tribunal de Contas sobrepor-se ao
direito e emitir orientação que leve os gestores a praticar condutas,
por conta das quais poderão sofrer ações judiciais, que poderão lhe
impor pesadas sanções, incluindo a inabilitações políticas.
E aí, senhores, quando e se isso ocorrer, o que poderia fazer o Tribunal para socorrer esses administradores que imaginaram estar protegidos pelas decisões do órgão de controle externo? A conclusão é
óbvia: nada. E simplesmente porque o controle não é uma atividade
exclusiva das Cortes de Contas.
Com efeito, se o Tribunal de Contas pretende de fato bem orientar
seus jurisdicionados, deve fazê-lo tomando decisões fundamentadas
nas normas legais, ou seja, com base em sólida motivação técnica e
jurídica, produzida em sintonia com abalizada doutrina e assentada
jurisprudência.
Dito isso, em sede de debate preliminar, pedindo vênia, divirjo do
eminente Relator, para não acolher a proposta de terceirização de
serviços de advocacia pública e de controle na contabilidade pública,
por constituírem atividades do núcleo dirigente estatal ou de áreas
de atuação exclusivas do Estado, ambos de matriz constitucional.
Assim, em face de toda a matéria de fato e de direito aqui exposta,
acompanhando parcialmente o entendimento da área técnica e o
Parecer do Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador de
Contas Luciano Vieira, e dissentindo em parte da proposta do eminente Relator, VOTO para:
Conversão do feito em tomada de contas especial, nos termos do
art. 57, IV, e 115 da LC n. 621/2012.
Considerar IRREGULAR A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL da Sra.
Eliane Paes Lorenzoni, relativas ao exercício de 2009, auditados neste processo, nos termos do art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”,
da Lei Complementar 621/12, com base no art. 86 desse mesmo
diploma legal.
Julgar irregular o item II.3 do voto do Relator, por conta da ausência
de comprovação da efetiva realização dos serviços contratados, com
a devolução o valor de R$ 205.490,00 (duzentos e cinco mil quatrocentos e noventa reais), equivalentes a 106.637,26 VRT.
Para que seja determinado ao dirigente atual que adote as providências necessárias ao preenchimento de quadro compatível com
a demanda permanente de atividades típicas da advocacia pública,
permitida a contratação de serviços privados apenas no caso de demandas eventuais ou de necessidade de profissional especializado.
Para determinar ao o dirigente atual que adote as providências necessárias ao preenchimento de quadro compatível com a demanda
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permanente de atividades exclusivas de Estado, integrantes do núcleo básico da contabilidade pública.
Para que, com base no art. 86, da Lei Complementar 621/2012, seja
determinado ao atual gestor de Marechal Floriano que:
Adote medidas no sentido aprimorar os procedimentos licitatórios
para que constem orçamentos prévios.
Planeje melhor as contratações e aquisições no intuito de evitar
possíveis fracionamentos de licitação;
Em relação à contratação de bandas e artistas para realização de
eventos artísticos que sejam contratados diretamente, quando assim não for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do
respectivo contrato firmado entre o artista/banda.
Sejam adotadas providências nesse sentido, com a observância do
disposto na Resolução TC 257/2013, em especial o “Guia de orientação para implantação do Sistema de Controle Interna na Administração Pública”.
7- Dê-se ciência da presente Decisão aos interessados e após o
trânsito em julgado, arquive-se.
É como voto.
VOTO COMPLEMENTAR DO SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Atento à manifestação do Ministério Público Especial de Contas, ao
judicioso voto-vista proferido pelo Em. Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo e também às bem lançadas razões constantes
do voto-vista proferido pelo Em. Conselheiro José Antônio Pimentel,
revejo parcialmente o voto proferido por mim neste Plenário, conforme autorização contida no art. 86, §3º, do RITCEES e passo a
apresentar a minha decisão, nos termos que seguem:
I – FUNDAMENTAÇÃO
Mantenho o posicionamento já espraiado para afastar as irregularidades apontadas nos itens 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, e 1.7, da ITC
1794/2013. Reproduzo, outrossim, os fundamentos já aduzidos nos
votos juntados anteriormente, de modo a simplificar a análise por
parte do Plenário:
ITEM 1.1 DA ITC: AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Base legal: Infringência ao disposto no artigo 43, IV da Lei Federal
n° 8.666/93
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: homologação de procedimento licitatório realizado sem
orçamento prévio.
Quanto à questão dos orçamentos prévios ao procedimento licitatório, os quais a Área Técnica argumenta não existirem devidamente
colacionados aos autos da fase prévia da licitação, o Ministério Público de Contas afirma ser uma inescusável violação à Lei 8666/93,
apresentando decisões de outros Tribunais de Contas que dão suporte à sua tese.
Concordo com o Parquet que a Administração Municipal falhou nesse
aspecto. O ideal seria que constasse do processo licitatório documentação completa refletindo o preço praticado no mercado local
para o objeto do certame, antes do processo alcançar a fase externa.
Por outro lado, a despeito da observação feita no parecer-vista, em
momento algum afirmei que a elaboração de orçamento prévio é
“insignificante” ou é “mera ilegalidade”. Porém, partindo dessa premissa utilizada pelo MPEC, faço o seguinte cálculo: esses convites
tiveram valor global variando entre R$ 49.500,00 e R$ 78.000,00,
ou seja, totalizaram, juntos, o valor de contratação correspondente
a R$ 339.138,70. Considerando que o total de despesas executadas
pelo Município no exercício de 2009 foi de R$ 26.187.509,46, conforme processo TC 2634/2010, os convites em questão corresponderam a 1,29% do montante executado.
A par dessas constatações ratifico, agora com muito mais razão, que
essa irregularidade formal, de fato, não tem o condão de macular
as contas da gestão. Ratifico, também, o meu entendimento, de que
o foco de atuação deste Tribunal deve ser a fiscalização de atos de
gestão impactantes.
Nesse passo, rememoro a frase célebre do então Ministro do Tribunal de Contas da União, Victor do Amaral Freire, em artigo publicado
na Revista do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, ao se referir à
“necessidade de substituir a preocupação do tostão pelo controle do
milhão”.
Não bastasse isso, ainda há o fato de que os convites foram submetidos à homologação da Prefeita, instruídos pela CPL com: i) mapa
de apuração; ii) ata de julgamento; iii) parecer jurídico; e iv) nota
técnica da CPL sugerindo a homologação, conforme consta da própria documentação que instruiu o Relatório de Auditoria fls. 338 e
seguintes.
Questiono se seria correto exigir de um prefeito que este realize
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uma “auditoria” em cada processo licitatório que lhe for submetido
à homologação.
Entendo que não. Somente lhe seria exigível verificar se todas as
etapas da licitação foram cumpridas, o que estava demonstrado nos
documentos que lhe foram apresentados pela CPL.
É proveitoso, para o deslinde da questão, citar o doutrinador João
Carlos Macêdo Monteiro, ao dizer que “o administrador, até por uma
questão de segurança, precisa confiar na instituição teleológica dos
órgãos técnicos da estrutura interna da entidade por ele administrada. Sendo alguns atos de administração ativa produto de sucessivos
atos intermediários e autônomos no procedimento administrativo, o
fato de o administrador ter, sob o ponto de vista funcional, a competência para praticar o ato final, não deve implicar, necessariamente,
em sua responsabilização.”
Destaco, ainda, a jurisprudência do TCU que, analisando, matéria semelhante entendeu, no voto do E. Ministro-Relator Ubiratan
Aguiar - Acórdão 2232/2007, que “só se poderia imputar responsabilidade ao ex-prefeito e ao ex-secretário de obras caso houvesse
evidência nos autos de que eles teriam algum tipo de participação
na prática da irregularidade, de que saberiam de sua existência ou,
pelo menos, de que teriam elementos para saber que a irregularidade estava sendo cometida.”
Porque não houve comprovado nexo de causalidade entre a irregularidade e a ação ou omissão da presente gestora, afasto a irregularidade para fins de análise da gestão, cabendo determinação para
que a Administração Municipal aprimore os procedimentos em novos
certames.
Demais disso, em homenagem ao princípio da duração razoável do
processo e ante a baixa materialidade da irregularidade administrativa apontada, deixo de determinar o refazimento da matriz de
responsabilidade.
ITEM 1.3 DA ITC: AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA
Base legal: Art. 62 e 63 da Lei 4.320/64
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Autorizou o pagamento de despesa pública na ausência de
regular liquidação
O Relatório de Auditoria aponta que as empresas de assessoria contratadas pela Prefeitura não comprovaram a efetiva realização dos
serviços acordados, entendendo existir violação aos arts. 62 e 63 da
Lei 4.320/64, sendo passível de devolução o valor de R$ 205.490,00
(duzentos e cinco mil quatrocentos e noventa reais), equivalentes a
106.637,26 VRTE.
Em suas alegações de defesa, a gestora afirma que os serviços foram prestados e que não foi exigida a apresentação de nenhum relatório discriminando tais serviços. Pretendendo comprovar a prestação dos serviços, com relação ao Convite 07/2009, juntou cópias
de alguns pareceres proferidos pelo escritório contratado.
Quanto ao Convite 03/2009 anexou lista de processos judiciais do
município, argumentando pela inviabilidade de se juntar todos os
pareceres proferidos pela empresa contratada, uma vez que são em
grande número e relativamente aos serviços de assessoria contábil,
informou que anexou os processos referentes à sua contratação.
Por fim, argumentou que em todos os processos citados no tópico 3
da ITI nº 314/2011, o documento denominado Nota de liquidação da
Despesa encontra-se devidamente colacionado.
Destacou, ainda, que um servidor foi designado para fiscalização
do contrato, o qual atestava que os serviços eram executados e
que diante disso não há de se cogitar em ausência de liquidação de
despesa.
Apesar dos argumentos constantes na ITC e no parecer ministerial,
diante da documentação apresentada com a defesa, é forçoso concluir que, de fato, os serviços foram executados pelos contratados
correspondentes.
Vários foram os pareceres jurídicos juntados, além da listagem de
processos judiciais patrocinados pelo escritório terceirizado, sendo
inviável a apresentação de cada peça processual produzida para a
justiça. Da mesma forma, os relatórios dos serviços contábeis, a
meu ver, são suficientes a demonstrar a execução do objeto contratado e, portanto, a afastar o ressarcimento.
Obviamente que caberá determinação à atual gestão municipal para
que, em procedimentos futuros, proceda à adequada liquidação,
fazendo colacionar ao processo correspondente ao pagamento, os
comprovantes de efetiva prestação do serviço, como relatórios e
documentos afins, devidamente atestados por fiscal designado por
meio de instrumento próprio.
Por outro lado, a deficiência na liquidação não tem o condão de macular a gestão do exercício de 2009, merecendo ser mitigado para
esse fim.
ITEM 1.4 DA ITC: FRACIONAMENTO DE DESPESA PARA UTILIZAÇÃO
DE MODALIDADE INADEQUADA DE LICITAÇÃO
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Base legal: Art. 23, § 5º, da lei 8.666/93.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Autorizou e Homologou duas licitações na modalidade
convite, para duas parcelas de serviço da mesma natureza, cujo somatório dos valores caracterizava a modalidade Tomada de Preços.
A equipe de auditoria observou que nas contratações de convites relacionados às assessorias, há similaridade de objeto, cujo somatório
dos valores caracterizaria a modalidade Tomada de Preços, preterida
em face do fracionamento, pela modalidade de convite.
A Prefeita alega que no presente caso poderia ser aplicado o fracionamento, pois se trata de despesa sucessiva que não enfrenta
vedação legal.
A área técnica, em sua análise concluiu que os serviços foram contratados para execução concomitante, restando claro que houve lesão ao previsto no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.666/93. O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Pois bem.
A soma dos valores envolvidos nessas licitações foi R$ 155.990,00,
superando em muito o limite para a modalidade convite. Além disso,
constatou-se que os dois processos licitatórios (convites nº 03 e 07)
foram realizados com menos de 30 dias de diferença um do outro.
A rigor, tal prática se constitui em fracionamento de licitação com o
objetivo de burlar a modalidade licitatória adequada. Dos elementos
colacionados aos autos, verifica-se que a irregularidade consiste na
falta de planejamento do gestor nas contratações de serviços advocatícios, ferindo seu dever de melhor aproveitamento dos recursos
que administra.
Porém, constato que se trata do primeiro ano de mandato da Prefeita, em que alega ter encontrado um caos na área jurídica. Por outro
lado, não há nos autos qualquer menção à antieconomicidade das
contratações feitas pela Administração.
Repriso neste tópico as razões de decidir do item 1.1 deste voto,
quanto à matriz de responsabilidade, vez que os membros da comissão de licitação não foram chamados a se defender.
Cabe, destarte, uma determinação à gestão atual da Prefeitura de
Marechal Floriano, para que a irregularidade não se repita em exercícios futuros, atentando-se para os limites estabelecidos pela Lei
8666/93 e também para que atente para a necessidade de planejamento nas contratações, de forma a se evitar o fracionamento da
despesa.
Esse é o posicionamento dos Tribunais a exemplo do aresto a seguir
transcrito, do C. Tribunal de Contas de Pernambuco, processo TC nº
1202533-1, in verbis:
“Sendo assim, claro está que a APEVISA não zelou pelo seu dever de
planejamento das despesas a serem realizadas, uma vez que, para
as contratações diretas sob comento, faltou-lhe um planejamento
mais adequado que, por sua vez, seria suficiente para que fosse
evitada a irregularidade apontada, haja vista a vasta jurisprudência
consolidada acerca do assunto.
Por outro lado, não restou caracterizada a antieconomicidade das
contratações diretas realizadas, não havendo sequer indícios de que
os valores envolvidos fugiram da realidade de mercado, razão pela
qual não há que se falar em dano ao erário ou prática configurada
de dolo ou má-fé.
Dessa forma, entendo que, considerando não restar configurado
nos autos danos ao erário e que o vício apontado decorreu de falha
no planejamento das despesas na gestão, haja vista os argumentos
apresentados pela defesa, a irregularidade não é razão suficiente
para ensejar a rejeição da presente prestação de contas. Cabe, assim, recomendação à gestão atual da APEVISA, para que a irregularidade não se repita em exercícios futuros, atentando-se para os
limites licitatórios vigentes.
[...]
Julgo regulares, com ressalvas, as contas dos Srs. ....., relativas ao
exercício financeiro de 2011, dando-lhes a consequente quitação....”
Relator Conselheiro João Carneiro Campos. TCEPE. www.tce.pe.gov.
br
Na esteira da fundamentação supra, divirjo do entendimento da
área técnica e do MPEC, por entender que o vício apontado não tem
o condão de macular as contas da gestão e também, por entender
que o ato da Prefeita de homologação desses certames em descordo
com o art. 23, §5º, não foi objeto de manifestação no parecer jurídico que recomendou a homologação e também na nota técnica da
CPL no mesmo sentido.
Ratifico que a irregularidade mencionada importa no julgamento
pela regularidade com ressalva também na hipótese vertente.
ITEM 1.5 DA ITC: CONTRATAÇÃO DE SHOWS REALIZADOS NO MUNICÍPIO
Base legal: art. 25, III, da Lei 8.666/93.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
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Conduta: Contratação de bandas de música por meio da contratação
direta de empresa intermediária, mediante cartas de exclusividade
precárias, ou seja, para um único evento, em determinada data e
local.
Conforme relatório de auditoria a administração municipal contratou
a empresa Produshow Eventos Ltda, (Contrato nº 147/2009), no
valor de 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), para apresentação de diversos shows musicais para o X Festival Ítalo-Germânico, “ITALEMANHA”, a realizar-se nos dias 30/10/09 à 01/11/09
conforme a seguir:
Banda Barril do Chopp / Volare
Gang Lex
Bonde do Forró
Pakera
Rian & Richard
Cristian Greik
O defendente alega que a Carta de Exclusividade seguiu praxe do
mercado no setor artístico, bem como a contratação de artista não
se submete às disputas licitatórias, visto que o talento se constitui
de conceito extremamente subjetivo.
O entendimento da área técnica é que a contratação efetuada diretamente com a empresa Produshow Eventos Ltda. foi ilegal, já que
não restou comprovada a exclusividade da empresa, extraindo-se
tão somente dos contratos de exclusividade ocasional, qual seja,
representar a banda para apresentação única, em data e local específico.
Na linha de outros votos que já proferi, entendo que a irregularidade
deve ser afastada, até porque não há nada provando que os shows
não foram realizados ou que foi contratado a preço superior ao praticado no mercado.
Nesse passo, privilegiando a função pedagógica do Tribunal de Contas e a necessária orientação aos gestores acerca da forma correta
de interpretação da norma, entendo que o presente achado de auditoria não macula as contas do gestor.
No que tange à necessária consagração dos artistas pela crítica especializada ou pela opinião pública, entendo que a consagração do
artista pode ser considerada uma questão de público local.
Por todo exposto, afasto a irregularidade, com determinação para
o gestor atual adequar as contratações futuras, aos estritos termos
do art. 25, III, da Lei 8.666/93, ou seja, contratar diretamente com
bandas e artistas a realização de eventos artísticos e, quando assim
não for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente
comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo contrato firmado entre o artista/banda, evitando assim o contrato com pessoas interpostas munidas de cartas de exclusividade
para shows em data e local determinado.
ITEM 1.6 DA ITC: INOBSERVÂNCIA DAS ETAPAS DE REALIZAÇÃO
DE DESPESA PÚBLICA, POR MEIO DE PAGAMENTO ANTECIPADO
Base legal: art. 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Autorizou o pagamento antecipado de despesa pública.
A área técnica desta Corte de Contas constatou que houve pagamento antecipado de parte da despesa, sem a devida liquidação da
mesma, totalizando o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Em suas justificativas, a responsável argumenta que em face de inúmeros calotes financeiros sofridos pelos artistas, se faz necessário
realizar adiantamento financeiro e somente dessa forma se conseguiria a contratação pretendida.
Segue justificando que o adiantamento estava expresso no contrato,
o qual também traria a previsão de penalidades à contratada, para
a hipótese do seu descumprimento.
Expressa, ainda, que existem outras despesas que a administração
realiza pagamento antecipado, como, por exemplo, a contratação de
jornais periódicos e adiantamento concedidos a servidores, antes da
realização da despesa.
Por fim, alega a despeito do adiantamento parcial, que o contrato foi
executado na mais perfeita ordem, sem nenhum prejuízo aos cofres
públicos.
O entendimento da área técnica é de que só seria permitido eventuais antecipações de pagamento mediante desconto bem como que
constasse no edital licitatório. Ainda, ressaltou a área técnica que
sua concessão e excepcional e condicionada, tendo em vista que a
regra é o pagamento após regular liquidação.
Pois bem.
Percebo que no presente caso a conduta praticada pelo gestor é
uma exceção, tendo em vista que nesses tipos de contratação é
de costume no mercado que os pagamentos sejam realizados antecipadamente, sob pena de não conseguir contratar os serviços
pretendidos.
Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União decidiu recentemente,
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conforme se depreende do Recurso de Reconsideração interposto
pela Secretaria Especial de Agricultura - SEAP, julgado pela Primeira
Câmara, cujo relator foi o Ministro Walton Alencar Rodrigues, cuja
ementa segue transcrita:
Recurso de Reconsideração interposto por gestor da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (Seap) pediu a reforma do Acórdão
3.863/2012 – 1ª Câmara, por meio da qual o Tribunal havia julgado irregulares suas contas e aplicado a ele multa do art. 58 da
Lei n° 8.443/92, em razão de pagamentos antecipados em contratos que tinham por objeto o fornecimento, montagem e colocação
em funcionamento de fábricas de gelo. O recorrente alegou fundamentalmente que não há, na legislação, vedação de pagamento
antecipado de despesas e que não houve dano ao erário. O relator,
ao examinar as razões deduzidas pelo recorrente, reiterou os fundamentos que justificaram sua apenação. Lembrou que a Lei nº
8.666/93 (art. 40, inciso XIV, alínea ‘d’) e o Decreto nº 93.872/86
admitem o pagamento antecipado, “desde que previsto no edital de
licitação ou nos instrumentos formais de adjudicação direta e mediante as indispensáveis cautelas ou garantias”. Transcreveu, então,
o comando contido no art. 38 do citado Decreto: “Art. 38. Não será
permitido o pagamento antecipado de fornecimento de materiais,
execução de obra, ou prestação de serviço, inclusive de utilidade
pública, admitindo-se, todavia, mediante as indispensáveis cautelas ou garantias, o pagamento de parcela contratual na vigência do
respectivo contrato, convênio, acordo ou ajuste, segundo a forma
de pagamento nele estabelecida, prevista no edital de licitação ou
nos instrumentos formais de adjudicação direta.” Acrescentou que
“a jurisprudência do TCU também é firme no sentido de admitir o
pagamento antecipado apenas em condições excepcionais, contratualmente previstas, sendo necessárias ainda garantias que assegurem o pleno cumprimento do objeto”. No caso sob exame, porém,
a decisão de efetuar pagamento antecipado foi tomada no curso da
execução do contrato, “sem qualquer previsão no edital, tampouco no contrato, e ainda sem apresentação de garantias reais pelas
empresas contratadas”. Considerou, por esses motivos, configurado
o desrespeito às condições necessárias ao pagamento antecipado,
explicitadas na decisão recorrida. Acrescentou que diversos julgados
do Tribunal consideram o pagamento antecipado como irregularidade suficientemente grave para justificar a aplicação de multa a
responsáveis, havendo ou não dano ao erário. O Tribunal, então, ao
acolher proposta do relator, decidiu conhecer o recurso do responsável e negar provimento a esse recurso. Precedentes mencionados:
Acórdãos 109/2002, do Plenário; 51/2002, 193/2002 e 696/2003,
da 1ª Câmara; 1146/2003 e 918/2005, da 2ª Câmara. Acórdão
1614/2013-Plenário, TC 015.127/2009-0, relator Ministro Walton
Alencar Rodrigues, 26.3.2013.
NEGRITEI
Também transcrevo entendimento do Conselheiro Eduardo Carone Costa do Tribunal de Contas de Minas Gerais, em Consulta nº
788.114, formulada pela Prefeitura Municipal de Carlos Chagas, in
verbis:
(...) não há impedimento legal a vedar a realização de despesa com
o adiantamento pretendido, devendo a municipalidade, porém, por
medida de cautela, estabelecer no instrumento contratual cláusula
que assegure a prestação efetiva do serviço mediante, também, a
fixação de multa pelo descumprimento correlato.
Relator: Conselheiro EDUARDO CARONE COSTA.
Acompanhando o entendimento jurisprudencial acima explicitado e,
tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário e de má-fé por
parte do gestor, entendo que razões persistem para que a presente
irregularidade não se mantenha maculando as contas do gestor sob
análise.
Pelo exposto, divirjo do entendimento da área técnica, afasto a presente irregularidade.
ITEM 1.7 da ITC: NÃO INSTITUIÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Base legal: art. 31 e 70 da Constituição Federal de 1988.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
O órgão técnico, na ITI nº 314/2011, constatou que a Prefeitura
Municipal de Marechal Floriano não dispõe do sistema de controle
interno, caracterizando infringência ao art. 31 e 74 da Constituição
Federal.
Em sua defesa a responsável alegou que a Lei Municipal nº 565/2005
que dispõe sobre um modelo peculiar de controle interno, no qual
as atribuições e funções de controle estariam dispostas de forma
segregada nas várias secretarias e órgãos municipais.
Aduziu ainda que era vontade da municipalidade implantar o controle interno, consoante previsto na LDO municipal, para o exercício
de 2010.
Por fim, argumenta que as entidades da administração teriam controle e métodos com vistas à sustentabilidade da administração, por
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esse motivo não teria se afastado do dever de salvaguardar ativos
da municipalidade.
Quando da elaboração da ITC nº 1794/2013 a área técnica sugeriu
que esta Corte de Contas releve a irregularidade neste exercício
financeiro (2009) e recomende ao Gestor atual da Prefeitura que
observe o disposto na Resolução TC 257/2013 que concedeu novo
prazo para o plano de ação de implantação do sistema de controle
interno no âmbito de casa Poder, inclusive e do executivo, o qual
deverá ser encaminhando a este Tribunal de Contas até 30/09/2013.
Por esse motivo entendeu a área técnica que o resta prazo ainda
para que o gestor aprimore o sistema de controle interno no âmbito
municipal. O MPEC encampou a decisão da área técnica.
Este Tribunal, através da Resolução 227/2011 alterada pela Resolução 257/2013, dispôs sobre a criação, implantação, manutenção
e fiscalização do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, aprovando o “Guia de orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública” e estabelecendo
prazo até agosto de 2013 para que os jurisdicionados implantem o
sistema de controle interno.
Diante dos prazos estabelecidos por esta Corte não se justifica a
cobrança do Relatório Conclusivo do Órgão Central do Sistema de
Controle Interno no exercício em análise, portanto, afasto a irregularidade.
Resta tratar agora sobre Item 1.2 da ITC 1794/2013, o qual ganhou
relevantes contornos neste Plenário, ante os posicionamentos divergentes até então apresentados nos votos proferidos e na manifestação da Área Técnica e parecer ministerial.
ITEM 1.2 DA ITC 1794/2013: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS
Base legal: Inobservância ao inciso II, do artigo 37, da Constituição
Federal
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Autorizou e homologou a contratação da empresa para
terceirização de atividade típica de servidor público.
Trata-se dos Convites 02, 03 e 07/2009, respectivamente, sobre a
contratação de assessoria contábil, jurídica geral e jurídica na área
de licitações e contratos.
Entendeu a Área Técnica que os serviços decorrentes desses contratos poderiam ser efetuados por ocupantes do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura, já que as atividades contratadas estão contidas
nas atribuições de cargos descritos no Plano de Cargos e Salários
da Prefeitura.
Não obstante os argumentos já expendidos por mim em votos colacionados aos autos, após conhecer o posicionamento constante do
voto-vista do Em. Cons. José Antônio Pimentel, alinho-me ao seu
entendimento no sentido de que o presente processo não é o instrumento adequado para decidir o assunto “terceirização” EM TESE
ABSTRATA.
Portanto, concordo em apreciar, tão somente, o caso concreto tratado e determinar que, em autos apartados, seja promovido um estudo sobre o assunto, consoante abordarei a seguir, em tópico próprio.
ASSESSORIA CONTÁBIL
O contrato 031/2009 (convite 02/2009), firmado com Império Assessoria e Consultoria Ltda., no valor de R$ 49.500,00, teve por
objeto, conforme cláusula primeira, “a contratação de profissional
autônomo ou empresa especializada em assessoria e consultoria na
área técnica contábil, para atender as Secretarias Municipais de Finanças, de Saúde e de Educação, Cultura e Esportes”. Destacou o
contrato, as seguintes atividades:
Acompanhamento da execução orçamentária financeira e patrimonial;
Assessoria nos fechamentos mensais da contabilidade – PCM;
Assessoria para consolidação dos dados da Câmara Municipal de
Fundos Contábeis;
Acompanhamentos e controle dos gastos de pessoal e do endividamento público, nos termos da LC101/2000;
Orientações para elaboração dos relatórios exigidos pela lei de Responsabilidade Fiscal: Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF);
Orientações para geração e validação das informações do SISAUDE,
para envio ao TCEE;
Orientações para elaboração e envio das prestações de contas bimestrais e quadrimestrais da Secretaria do Tesouro Nacional, através do SISTN;
Acompanhamento dos limites estabelecidos pela EC Nº 20/2000;
Acompanhamento e validação do fechamento da Prestação de Contas Anual (Balanço Geral);
Orientações para apresentação de documentos contábeis ao TCEES
e auxílio em resposta aos atos de notificações emitidas por esse
órgão restritivamente relativas à área contábil;
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Acompanhamento da destinação e aplicação dos gastos, conforme
EC 29/2000;
Orientações para elaboração da prestação de contas mensal dos recursos próprios da saúde;
Orientações para elaboração e envio da prestação de contas semestral do SIOPS;
Acompanhamento da destinação e aplicação dos gastos, conforme
EC 53/2006;
Orientações para elaboração da prestação de contas mensal do MDE
e FUNDEB.
Sobre o assunto, alegou a gestora que a contratação não caracterizava substituição de serviços de prática habitual e rotineira da administração municipal, mas sim serviço complementar e de orientação.
Relatou, ainda, que a legislação municipal não prevê o cargo de contador, mas cargos técnicos e de auxiliar em contabilidade, de modo
que a referida contratação não significaria substituição de mão de
obra, o que traria evidência de que os serviços contratados eram suplementares e não concorrentes com as tarefas dos ocupantes dos
quadros de pessoal da prefeitura.
Por fim, argumentou que haveria nessa Corte de Contas parecer favorável à contratação de assessoria e consultoria contábil, conforme
Acórdão TC 272/2011.
A análise técnica concluiu que as atividades desenvolvidas pela
assessoria contratada caracterizam rotina dos serviços contábeis,
sendo uma terceirização da atividade permanente da Administração
Municipal. Manteve a irregularidade, por violação à regra do concurso público.
VOTO:
Em análise ao plano de cargos e salários da Prefeitura detectei
a existência de 01 Técnico em Contabilidade, com salário de R$
810,00 (oitocentos e dez reais) e (01) Auxiliar em Contabilidade,
com salário de R$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais), cujo
nível de escolaridade é o segundo grau.
Tal situação corrobora a tese apresentada pela defesa.
Destaco que a Contabilidade Governamental é complexa e não permite simplificações. Penso ser temerária uma atuação desprovida
de instrumentos necessários para a geração de informações de fácil compreensão, relevantes, confiáveis, comparáveis, verificáveis,
transparentes e úteis para os usuários.
A complexidade da contabilidade pública exige especialização e, a
meu ver, foi adequada a contratação da assessoria em questão ante
a existência de apenas 1 cargo de Técnico em Contabilidade e 1
cargo de Auxiliar em Contabilidade, cujo nível de escolaridade é o
2º grau, de modo a garantir a qualidade necessária para a gestão
orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio daquele
Órgão.
Por isso, no caso concreto ora sob exame, entendo razoável a contratação de assessoria contábil para suprir tal deficiência, notadamente tendo em vista a seleção mediante prévio processo licitatório.
Assim, acolho as justificativas da gestora e voto pelo afastamento
dessa irregularidade.
ASSESSORIA JURÍDICA
O contrato 040/2009 (convite 03/2009), firmado com Maciel, Pretti
& Altoé Advogados Associados, no valor de R$ 78.000,00, teve o
seguinte objeto:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - Este Contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos
profissionais de natureza jurídica, contenciosa, especializada nas
áreas de Direito Civil, Processual Civil, Direito Público, e Processual
Publico, na esfera judicial e seus reflexos na esfera administrativa,
exceto juizados especiais, representando, na melhor forma, os interesses do Município de Marechal Floriano, Conforme especificações
contidas no Convite n° 003/2009 e seus anexos.
- O serviço será prestado pela CONTRATADA, que assumirá integralmente a responsabilidade pela sua execução, ficando sujeita à
fiscalização da CONTRATANTE durante todas as fases e etapas do
trabalho.
Já o contrato 046/2009 (convite 07/2009), também firmado com Maciel, Pretti & Altoé Advogados Associados, no valor de R$ 77.900,00,
teve o seguinte objeto:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Este contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA JURÍDICA EM MATÉRIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ASMINISTRATIVOS, conforme especificações contidas no Convite e
seus anexos.
1.2 O serviço será prestado pela CONTRATADA, que assumirá integralmente a responsabilidade pela sua execução, ficando sujeita à
fiscalização do CONTRATANTE durante todas as fases e etapas do
trabalho.
Em sua defesa a gestora afirmou que não havia advogados suficien-
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tes no quadro efetivo e, em razão do caos encontrado, foi necessário
proceder à contratação de assessoria jurídica.
A ITC manteve a irregularidade sob o fundamento de que apenas
serviços jurídicos de natureza singular e complexa podem ser terceirizados e que os serviços em questão deveriam ser feitos por
procuradores concursados.
VOTO:
Como já ressaltado anteriormente, o exercício em questão era o
primeiro ano de mandato da Prefeita, sendo certo que o Município
contava com apenas dois advogados em seu quadro, sendo que um
deles é a própria Prefeita, então eleita para o cargo, e o outro se
encontrava cedido para o Município de Domingos Martins.
Nesse aspecto, a exemplo dos serviços de assessoria contábil, entendo que relevante são os serviços jurídicos, para que o Prefeito
possa desenvolver o seu mister com segurança e legitimidade, não
sendo crível a possibilidade de fazê-lo sem o mínimo respaldo de
uma assessoria jurídica.
Nesse aspecto, no caso concreto, a terceirização implementada pela
Prefeitura de Marechal Floriano não se revela irregular, por inexigibilidade de conduta diversa, ante a situação encontrada no primeiro
ano de mandato.
Ademais, as justificativas apresentadas pela gestora dão conta de
que as contratações se mostraram eficientes para o atendimento ao
interesse público.
Tendo como premissa e fundamento básico o princípio da eficiência,
previsto no art. 37, caput, da CRFB/88, aliado, por óbvio, ao princípio da motivação, que impõe ao gestor demonstrar a vantajosidade
da contratação, de forma a possibilitar o “giro” da máquina administrativa, entendo que as razões de defesa da gestora devem ser
acolhidas.
Desse modo, afasto a irregularidade.
II – DA FORMAÇÃO DE AUTOS APARTADOS PARA DESEVOLVIMENTO
DE ESTUDO SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL
E JURÍDICA
Como bem destacado no voto-vista do Cons. José Antônio Pimentel,
o tema terceirização de atividades jurídicas e contábeis deve ser tratado de forma apartada, discutido em tese. Proponho, nessa linha, a
criação de uma comissão específica para tal finalidade.
Observo a previsão no Regimento Interno desta Corte, conforme
art. 348, sobre a possibilidade do Plenário se pronunciar sobre a interpretação de procedimento da Administração, mediante a instauração de incidente de prejulgado, uma vez reconhecida a relevância
da matéria de direito e sua aplicabilidade de forma geral.
Destarte, entendo necessária a formação de autos apartados, autuados sob a forma de Incidente de Prejulgado, com a definição de
Relator por sorteio, obedecidas as regras estabelecidas nos arts. 349
e ss do RITCEES.
O estudo detalhado deverá avaliar a viabilidade jurídica da Administração Pública proceder à contratação de terceiros para realização
de serviços de assessoria contábil e jurídica.
A análise da equipe técnica deverá cotejar os fatos sob óticas multidisciplinares, tendo por regra matriz os princípios constitucionais
e infraconstitucionais que envolvem a matéria, sem se dissociar da
motivação e finalidade do ato administrativo que se pretende praticar.
É necessário, ainda, em meu entendimento, que a equipe designada
para estudar a matéria em questão seja multidisciplinar (contadores, advogados e economistas), a fim de verificar a eficiência e economicidade deste modelo inovador, comparando a outras modalidades já consagradas no âmbito do Direito Administrativo.
Em que pese este Conselheiro não possa relatar o Incidente de Prejulgado, ante a vedação do art. 349 do RITCEES, entendo que haverá de ser acolhida, desde logo, pelo Plenário, a presente proposta de
inclusão no estudo, das seguintes abordagens:
Elaboração de diagnóstico situacional dos jurisdicionados
(2011/2012) com foco em todas as prefeituras, câmaras e autarquias, com as seguintes informações:
a.1) Valores e objetos dos contratos de assessorias contábeis e jurídicas;
a.2) Plano de carreiras dos poderes/autarquias destacando o rol de
atividades, os salários, encargos e benefícios;
a.3) Informações sobre a estrutura existente de cargos comissionados nos moldes do item a.2);
a.4) Previsão das leis orgânicas para estruturação do plano de carreira (contabilidade/jurídica), destacando os municípios onde há
previsão, mas ainda não houve tal implantação;
a.5) Avaliação qualitativas feita em âmbito interno do Tribunal, em
relação aos anos de 2011 e 2012, dos serviços prestados (contábeis
e jurídicos) por todas as modalidades previstas, quais sejam: quadro próprio efetivo, comissionado e terceirizado.
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a.6) Confecção de mapa de jurisprudência dos outros Tribunais de
Contas Estaduais;
Realização de audiência pública aberta a defensores especializados
nas teses favoráveis e desfavoráveis a terceirização dos serviços em
debate, bem como aos gestores interessados, em quantidade igual
de membros de cada teoria.
Assim, reconhecida a relevância da matéria já ressaltada em meus
votos anteriores, nos votos-vista dos Conselheiros Sebastião Carlos
Ranna e José Antônio Pimentel, proponho o presente incidente de
prejulgado, a ser processado em autos apartados.
III – CONCLUSÃO
Na forma do exposto, divergindo da Área Técnica e do D. Ministério
Público de Contas, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte
Decisão:
Acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Eliane Paes
Lorenzoni, relativamente aos atos de gestão auditados neste processo, afastando as irregularidades, na forma da fundamentação
deste voto.
Encaminhar ao atual gestor do Município de Marechal Floriano as
seguintes determinações:
Adote medidas no sentido aprimorar os procedimentos licitatórios
para que constem orçamentos prévios.
Faça constar dos processos de contratação de assessorias contábil
e jurídica, caso decida terceirizá-los, a justificativa fundamentada
para o caso concreto, explicitando as razões que motivaram a prática do ato;
Planeje melhor as contratações e aquisições no intuito de evitar
possíveis fracionamentos de licitação;
Em relação à contratação de bandas e artistas para realização de
eventos artísticos que seja contratado diretamente quando assim
não for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente
comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo contrato firmado entre o artista/banda.
Sejam adotadas providências, com a observância do disposto na
Resolução TC 257/2013, em especial o “Guia de orientação para implantação do Sistema de Controle Interna na Administração Pública”.
Determinar à Secretaria Geral das Sessões – SGS, que adote as
providências quanto à formação de autos apartados, autuados sob
a forma de Incidente de Prejulgado, com a definição de Relator por
sorteio, obedecidas as regras estabelecidas nos arts. 349 e ss do
RITCEES e observadas as proposições deste voto.
4) Dê-se ciência da presente Decisão aos interessados e, após o
trânsito em julgado, arquive-se.
VOTO-VISTA DO SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I – RELATÓRIO:
Os presentes autos cuidam do exame de atos objeto de Auditoria
Ordinária, realizada na Prefeitura Municipal de Marechal Floriano,
referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade da senhora
Eliane Paes Lorenzoni.
Em apertada síntese, após a regular citação da responsável, as justificativas apresentadas foram objeto de análise técnica conclusiva
ITC nº 1794/2013, na qual se opinou pelo julgamento pela manutenção das irregularidades com ressarcimento e multa em razão dos
seguintes atos:
“3.1.1 Ausência de orçamento prévio em procedimento licitatório
(Item 1.1 desta ITC)
Base legal: artigo 43, IV, da Lei Federal 8.666/93.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
3.1.2 Contratação de assessoria para a realização de serviços rotineiros (Item 1.2 desta ITC)
Base legal: artigo 37, II, da Constituição Federal de 1988
Agentes responsáveis: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
3.1.3 Ausência de liquidação de despesa (Item 1.3 desta ITC)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Agentes responsáveis: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de
R$ 205.490,00 (duzentos e cinco mil quatrocentos e noventa reais),
equivalente a 106.637,26 VRTE1.
3.1.4 Fracionamento de despesa para utilização de modalidade inadequada de licitação (Item 1.4 desta ITC)
Base legal: Art. 23, § 5º, da Lei 8.666/93.
Agentes responsáveis: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
3.1.5 Contratação irregular de shows por inexigibilidade de licitação
(Item 1.5 desta ITC)
Base legal: Art. 25, III, da Lei 8.666/93.
Agentes responsáveis: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
3.1.6 Inobservância das etapas de realização da despesa pública,
por meio de pagamento antecipado (Item 1.6 desta ITC)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
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Agentes responsáveis: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal”
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi elaborado o Parecer PPJC 1757/2013, que corroborou na íntegra o entendimento manifestado pela área técnica acerca da irregularidade dos
atos em questão.
Realizada sessão de julgamento, o Ilmo. Conselheiro Relator proferiu VOTO no sentido de afastar as irregularidades apontadas, considerando REGULARES COM RESSALVA os atos de gestão da Srª
Eliane Paes Lorenzoni, com as seguintes determinações:
“(...)
2) Determinar, com base no inciso XXXVI, do art. 86, da Lei Complementar 621/2012, ao atual gestor de marechal Floriano que;
a) adote medidas no sentido de aprimorar os procedimentos licitatórios para que constem orçamentos prévios;
b) promova estudos para aferir a relação custo/benefício das contratações de serviços advocatícios e contábeis (terceiros), pessoa física
ou jurídica, por meio de licitação, em comparação com os custos
decorrentes da admissão de novos advogados e contadores concursados;
c) caso os estudos acima indicados sugiram como medida mais vantajosa a contratação de terceiros, atente para a necessidade de licitação para contratação de serviços advocatícios e contábeis como
determinam os artigos 2º e 3º da Lei de Licitações e proceda a
extinção dos cargos de advogado, Técnico em Contabilidade e de
Auxiliar de Contabilidade, constantes da estrutura permanente daquela Municipalidade;
d) caso os estudos acima indicados sugiram como medida mais vantajosa a realização de concurso público, que a estruturação das carreiras, no tocante ao quantitativo de cargos e fixação de salários,
esteja em absoluta conexão com os parâmetros da economicidade,
eficiência, eficácia e efetividade, observando, obviamente, o impacto dessas contratações nas contas municipais, em função, sobretudo, da tendência de queda de arrecadação, cujos reflexos impactarão nos limites legais estabelecidos nos artigos 21,22 e 23 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000);
e) Planeje melhor as contratações e aquisições no intuito de evitar
possíveis fracionamentos de licitação;
f) em relação à contratação de bandas e artistas para realização de
eventos artísticos que seja contratado diretamente quando assim
não for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente
comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo contrato firmado entre artista/banda;
g) sejam adotadas providências nesse sentido, com a observância do disposto na Resolução TC 257/2013, em especial o “Guia
de orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na
Administração Pública”.
Em seguida, foi solicitado vista dos autos pelo Ministério Público
Especial de Contas que elaborou Parecer-Vista opinando pela manutenção das irregularidades apontadas, bem como pela conversão
do feito em tomada de contas especial, com a condenação de ressarcimento do valor de R$ 143.717,46 (cento e quarenta e três mil,
setecentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), aplicando
ainda multa proporcional ao dano.
Retornando o processo à conclusão ao Cons. Relator, o mesmo proferiu VOTO COMPLEMENTAR, ratificando integralmente o entendimento já esposado, inserindo complementos que entendeu necessários em virtude da manifestação de vistas do MPEC, adotando, por
fim, a seguinte conclusão:
“Na forma do exposto, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte
Decisão, sob os registros de que há divergência entre o entendimento deste Relator e da Área Técnica e Ministério Público:
Acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Eliane Paes
Lorenzoni, relativamente aos atos de gestão auditados neste processo, afastando as irregularidades, na forma da fundamentação
deste voto.
Determinar, com base no art. 86, da Lei Complementar 621/2012,
ao atual gestor de marechal Floriano que:
Adote medidas no sentido de aprimorar os procedimentos licitatórios
para que constem orçamentos prévios;
Faça constar dos processos de contratação de assessorias contábil
e jurídica, caso decida terceirizá-los, a justificativa fundamentada,
explicitando as razões que motivaram a prática do ato;
Planeje melhor as contratações e aquisições no intuito de evitar possíveis fracionamentos de licitação;
Em relação à contratação de bandas e artistas para realização de
eventos artísticos que seja contratado diretamente quando assim
não for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente
comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo contrato firmado entre o artista/banda.
Sejam adotadas providências, com a observância do disposto na
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Resolução TC 257/2013, em especial o “Guia de orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública”.
Após a prolação do voto acima, foi concedida vista dos autos ao
Cons. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que proferiu VOTO-VISTA
com as seguintes conclusões:
“Assim, em face de toda a matéria de fato e de direito aqui exposta,
acompanhando parcialmente o entendimento da área técnica e o
Parecer do Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador de
Contas Luciano Vieira, e dissentindo em parte da proposta do eminente Relator, VOTO para:
Conversão do feito em tomada de contas especial, nos termos do
art. 57, IV e 115 da LC n. 621/2012;
Considerar IRREGULAR A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL da Sra.
Eliane Paes Lorenzoni, relativas ao exercício de 2009, auditados neste processo, nos termos do art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/12, com base do art. 86 desse mesmo
diploma legal.
Julgar irregular o item II.3 do voto do Relator, por conta da ausência
de comprovação da efetiva realização dos serviços contratados, com
a devolução do valor de R$ 205.490,00 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e noventa reais), equivalentes a 106.637,26 VRTE.
Para que seja determinado ao dirigente atual que adote as providências necessárias ao preenchimento de quadro compatível com
a demanda permanente de atividades típicas da advocacia pública,
permitida a contratação de serviços provados apenas no caso de demandas eventuais ou da necessidade de profissional especializado.
Para determinar ao dirigente atual que adote as providências necessárias ao preenchimento de quadro compatível com a demanda permanente de atividades exclusivas de estado, integrantes do núcleo
básico da contabilidade pública.
Para que, com base no art. 86, da Lei Complementar 621/2012, seja
determinado ao atual gestor de Marechal Floriano que:
Adote medidas no sentido aprimorar os procedimentos licitatórios
para que constem orçamentos prévios.
Planeje melhor as contratações e aquisições no intuito de evitar possíveis fracionamentos de licitação;
c - Em relação à contratação de bandas e artistas para realização
de eventos artísticos que sejam contratados diretamente, quando
assim não for possível, contratar com empresário exclusivo devidamente comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do
respectivo contrato firmado entre o artista/banda;
d - Sejam adotadas providências nesse sentido, com a observância do disposto na Resolução TC 257/2013, em especial o “Guia
de orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na
Administração Pública”.
Em razão da controvérsia e divergência expostas, pedi vista dos
autos para proferir o Voto-Vista que trago a Plenário.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente cumpre esclarecer que o presente voto abordará somente a irregularidade contida no item 3.1.2 da conclusão da ITC
1794/2013, visto que com relação aos demais itens, acompanho
integralmente o voto do Ilmo. Conselheiro Relator, para afastar as
irregularidades apontadas nos itens 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6
da conclusão da ITC.
Passemos, portanto, à análise do item 3.1.2 relativo à contratação
de assessoria para execução de serviços jurídicos e contábeis pelo
Município de Marechal Floriano.
3.1.2 Contratação de assessoria para a realização de serviços rotineiros
Em leitura atenta aos dois brilhantes votos até então proferidos,
temos que em ambos os votos os Ilustres pares tecem considerações em abstrato, e também abordando o caso concreto, quanto à
possibilidade ou não de terceirização de serviços na Administração
Pública. No voto do Conselheiro Relator, vislumbra-se uma aceitação
maior quanto à possibilidade de terceirização, mesmo quando tratar-se de serviços jurídicos e contábeis, que constituem atividades
permanentes e rotineiras da Administração Pública.
No primeiro voto proferido, na data de 04/11/2013, o Conselheiro
Relator manifesta-se favoravelmente a uma necessidade de mudança de entendimento dessa Corte de Contas no tocante à terceirização de serviços contábeis e jurídicos, admitindo a adoção alternativa de Concurso Público ou a terceirização dos serviços, numa
opção, aparentemente, discricionária do gestor público, segundo se
depreende da transcrição abaixo:
“(...) Assim, entendo que cabe o afastamento da irregularidade em
face das justificativas apresentadas, sendo imperioso, contudo, encaminhar determinações ao atual gestor, para que adote alternativamente, a realização de Concurso Público para o preenchimento dos
cargos efetivos vagos de Advogado, acaso opte por manter esses
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cargos da estrutura permanente da municipalidade ou proceda com
a extinção dos cargos de Advogado, constantes da estrutura permanente daquela Municipalidade, acaso opte por terceirizar os serviços
relativos a esses cargos. Destaco, porém, que tal decisão deverá
estar competentemente fundamentada.”
Em complementação de seu voto, o Ilustríssimo Relator assim sintetiza seu entendimento quanto ao tema:
(...) Ainda assim, entendo que é legal a terceirização pelos Municípios, seja da integralidade dos serviços jurídicos, seja de parte
deles.
Se por um lado existe a necessidade de mão de obra qualificada
para atendimento às demandas dos municípios, por outro, como
contraponto, há a inadequada realidade das Prefeituras que mantêm
quadros de carreira defasados, compostos por insuficiente número
de servidores (ou mesmo inexistentes) e remunerações não atrativas, atrelado, por vezes, aos parcos recursos financeiros disponíveis.
Entendo, portanto, que a Administração Pública não deve ter suas
contratações de serviços limitadas e amarradas por um critério (serviços rotineiros ou eventuais) que está longe de ser aquele que melhor atende ao interesse público.
Rechaço de antemão o argumento da Área Técnica acerca da obrigatoriedade do concurso público para a execução de serviços advocatícios para o Executivo Municipal, tendo em vista a ausência de
previsão constitucional nesse sentido.
Ao contrário do que ocorre com a União, com os Estados e Distrito
Federal, onde a Constituição da República determinou expressamente a instituição de carreira de estado para a representação judicial e
consultoria jurídica desses entes, os Municípios não foram alcançados pelo comando constitucional, conforme transcrevo (...).
(...) Destarte, entendo que no caso dos Municípios, o executivo poderá definir a forma de prestação de serviços jurídicos, seja através
de quadro de carreira próprio ou por meio de terceirização, sendo
imprescindível a adequada formalização de justificativa para a decisão tomada.”
Por sua vez, após a emissão de Parecer-Vista pelo Ministério Público
de Contas e Voto Complementar pelo Ilustre Conselheiro Relator, o
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo proferiu Voto-Vista,
defendendo, em apertada síntese, que os serviços em questão constituem serviços rotineiros da Administração Pública e que por tal
motivo, somente em situações excepcionais admitiriam a terceirização, conforme trecho abaixo transcrito:
“(...) Conforme demonstrei até aqui, tanto a doutrina como a jurisprudência afirmam ser obrigatória a existência de quadro próprio
de advogados públicos para o exercício das atividades relativas às
demandas permanentes, no que se refere à atuação de controle
interno de legalidade, de assessoramento do Poder Executivo e de
representação judicial do ente federativo.
A contratação de advocacia privada só encontra justificativa para o
atendimento de demandas eventuais que superem a capacidade de
resolução do quadro próprio ou quando vise a atender necessidade
de serviço especializado, assim mesmo sempre sob o controle dos
advogados do quadro próprio.
Cada Município ou órgão público deve, por isso, avaliar quais são
suas demandas permanentes e dimensionar o seu quadro próprio
mínimo, pois somente os servidores com essa qualidade podem praticar legitimamente os atos de advocacia pública.(...)”
Como se observa, no plano abstrato as duas fundamentações são
divergentes no que tange a amplitude da possibilidade de terceirização.
Em que pese a robustez dos fundamentos de um e outro voto, penso que o tema em questão é complexo e a adoção de uma ou outra
corrente acabaria por gerar um efeito temerário em termos de precedente desta Corte de Contas.
Tenho a convicção de que o assunto merece ser debatido com maior
profundidade por este Tribunal, mas acredito que o caso concreto
em questão não seja a seara adequada para tanto.
O tema terceirização de atividades jurídicas e contábeis deve ser
tratado, a meu ver, de forma apartada, discutido em tese, abordando-se as seguintes questões, por exemplo, quanto aos serviços
jurídicos:
A obrigatoriedade ou não de existência de Procuradoria Jurídica estruturada em quadro de carreira nos Municípios;
A possibilidade ou não de o cargo de Procurador Geral ser exercido
por servidor ocupante de cargo em comissão;
As hipóteses de admissão da terceirização dos serviços jurídicos dos
Municípios;
Em caso de admissão da terceirização, a forma de contratação e a
forma de fiscalização dos contratos eventualmente firmados;
Em caso da admissão da terceirização, se tal possibilidade se restringiria a Municípios de pequeno porte;
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Por essa razão, entendo que a análise da legalidade ou não da terceirização nesse processo deve ater-se exclusivamente aos fatos do
caso concreto, até que se estabeleçam parâmetros gerais em termos de orientação aos jurisdicionados.
Delimitada a abordagem do presente voto, o que se verifica é que
no caso concreto não há divergência de entendimento quanto ao
afastamento das supostas irregularidades apontadas no tocante às
contratações efetuadas. Nos dois votos proferidos, a suposta irregularidade foi afastada diante da situação concreta e das justificativas apresentadas pelo gestor, como se extrai dos seguintes trechos
abaixo transcritos do voto-vista:
Voto do Cons. Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
QUANTO À ASSESSORIA JURÍDICA
“(...) No caso vertido nos autos, a alegação do defendente de que
contratou advocacia provada porque seu quadro de advogados seria
insuficiente em face da demanda do Município, tendo em vista o
caso encontrado no início do mandato, parece-me mais o argumento
a ser aceito, mas sem prejuízo de determinação para que o dirigente
atual adote as providências necessárias ao preenchimento de quadro compatível com a demanda permanente de atividades típicas da
advocacia pública.
Com esse entendimento, acompanho o entendimento do Relator,
para afastar a indicação de irregularidade neste item.”
QUANTO À ASSESSORIA CONTÁBIL
“(...)Não obstante, na situação concreta relatada nos autos, considerando que o Município já dispõe de parte dos quadros necessários,
mais uma vez sem prejuízo da determinação para que o dirigente
atual adote as providências necessárias ao preenchimento de quadro compatível com a demanda permanente de atividades típicas da
contabilidade pública, acompanho o Relator, para afastar a indicação
de irregularidade neste item.”
Com efeito, no que se refere à contratação de assessoria jurídica
e contábil, restou demonstrado nas justificativas apresentadas que
o Município de Marechal Floriano encontrava-se com seus quadros
defasados, sendo justificável a contratação efetivada ante o incremento da demanda.
Sob esse prisma, portanto, entendo pelo afastamento da irregularidade no tocante às terceirizações apontadas, ressaltando novamente o entendimento de que, até que este Tribunal se pronuncie
de forma mais profunda e geral sobre o tema, estabelecendo os
parâmetros nos quais serão aceitas as terceirizações, a análise deste e dos demais processos deve ater-se às circunstâncias do caso
concreto, em especial o porte do Município envolvido, o incremento
da demanda e as efetivas condições de contratação de servidores
concursados em contraponto à vantajosidade da contração na forma
terceirizada.
III – CONCLUSÃO E DISPOSITIVO
Na forma do exposto, acompanhando o voto do Relator, divergindo
apenas nos seus fundamentos, VOTO para que o Colegiado adote a
seguinte Decisão:
Acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Eliane Paes
Lorenzoni, relativamente aos atos de gestão auditados neste processo, afastando as irregularidades, na forma da fundamentação
deste voto.
Determinar, com base no art. 86, da Lei Complementar 621/2012,
ao atual gestor de marechal Floriano que:
Adote medidas no sentido de aprimorar os procedimentos licitatórios
para que constem orçamentos prévios;
Faça constar dos processos de contratação de assessorias contábil
e jurídica, caso decida terceirizá-los, a justificativa fundamentada
para o caso concreto, explicitando as razões que motivaram a prática do ato;
Planeje melhor as contratações e aquisições no intuito de evitar possíveis fracionamentos de licitação;
Em relação à contratação de bandas e artistas para realização de
eventos artísticos que seja contratado diretamente quando assim
não for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente
comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo contrato firmado entre o artista/banda.
Sejam adotadas providências, com a observância do disposto na
Resolução TC 257/2013, em especial o “Guia de orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública”.
Dê-se ciência da presente Decisão aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
É como voto.
VOTO COMPLEMENTAR DO SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Atento à manifestação do Ministério Público Especial de Contas, ao
judicioso voto-vista proferido pelo Em. Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo e também às bem lançadas razões constantes
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do voto-vista proferido pelo Em. Conselheiro José Antônio Pimentel,
revejo parcialmente o voto proferido por mim neste Plenário, conforme autorização contida no art. 86, §3º, do RITCEES e passo a
apresentar a minha decisão, nos termos que seguem:
I – FUNDAMENTAÇÃO
Mantenho o posicionamento já espraiado para afastar as irregularidades apontadas nos itens 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, e 1.7, da ITC
1794/2013. Reproduzo, outrossim, os fundamentos já aduzidos nos
votos juntados anteriormente, de modo a simplificar a análise por
parte do Plenário:
ITEM 1.1 DA ITC: AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Base legal: Infringência ao disposto no artigo 43, IV da Lei Federal
n° 8.666/93
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: homologação de procedimento licitatório realizado sem
orçamento prévio.
Quanto à questão dos orçamentos prévios ao procedimento licitatório, os quais a Área Técnica argumenta não existirem devidamente
colacionados aos autos da fase prévia da licitação, o Ministério Público de Contas afirma ser uma inescusável violação à Lei 8666/93,
apresentando decisões de outros Tribunais de Contas que dão suporte à sua tese.
Concordo com o Parquet que a Administração Municipal falhou nesse
aspecto. O ideal seria que constasse do processo licitatório documentação completa refletindo o preço praticado no mercado local
para o objeto do certame, antes do processo alcançar a fase externa.
Por outro lado, a despeito da observação feita no parecer-vista, em
momento algum afirmei que a elaboração de orçamento prévio é
“insignificante” ou é “mera ilegalidade”. Porém, partindo dessa premissa utilizada pelo MPEC, faço o seguinte cálculo: esses convites
tiveram valor global variando entre R$ 49.500,00 e R$ 78.000,00,
ou seja, totalizaram, juntos, o valor de contratação correspondente
a R$ 339.138,70. Considerando que o total de despesas executadas
pelo Município no exercício de 2009 foi de R$ 26.187.509,46, conforme processo TC 2634/2010, os convites em questão corresponderam a 1,29% do montante executado.
A par dessas constatações ratifico, agora com muito mais razão, que
essa irregularidade formal, de fato, não tem o condão de macular
as contas da gestão. Ratifico, também, o meu entendimento, de que
o foco de atuação deste Tribunal deve ser a fiscalização de atos de
gestão impactantes.
Nesse passo, rememoro a frase célebre do então Ministro do Tribunal de Contas da União, Victor do Amaral Freire, em artigo publicado
na Revista do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, ao se referir à
“necessidade de substituir a preocupação do tostão pelo controle do
milhão”.
Não bastasse isso, ainda há o fato de que os convites foram submetidos à homologação da Prefeita, instruídos pela CPL com: i) mapa
de apuração; ii) ata de julgamento; iii) parecer jurídico; e iv) nota
técnica da CPL sugerindo a homologação, conforme consta da própria documentação que instruiu o Relatório de Auditoria fls. 338 e
seguintes.
Questiono se seria correto exigir de um prefeito que este realize
uma “auditoria” em cada processo licitatório que lhe for submetido
à homologação.
Entendo que não. Somente lhe seria exigível verificar se todas as
etapas da licitação foram cumpridas, o que estava demonstrado nos
documentos que lhe foram apresentados pela CPL.
É proveitoso, para o deslinde da questão, citar o doutrinador João
Carlos Macêdo Monteiro, ao dizer que “o administrador, até por uma
questão de segurança, precisa confiar na instituição teleológica dos
órgãos técnicos da estrutura interna da entidade por ele administrada. Sendo alguns atos de administração ativa produto de sucessivos
atos intermediários e autônomos no procedimento administrativo, o
fato de o administrador ter, sob o ponto de vista funcional, a competência para praticar o ato final, não deve implicar, necessariamente,
em sua responsabilização.”
Destaco, ainda, a jurisprudência do TCU que, analisando, matéria semelhante entendeu, no voto do E. Ministro-Relator Ubiratan
Aguiar - Acórdão 2232/2007, que “só se poderia imputar responsabilidade ao ex-prefeito e ao ex-secretário de obras caso houvesse
evidência nos autos de que eles teriam algum tipo de participação
na prática da irregularidade, de que saberiam de sua existência ou,
pelo menos, de que teriam elementos para saber que a irregularidade estava sendo cometida.”
Porque não houve comprovado nexo de causalidade entre a irregularidade e a ação ou omissão da presente gestora, afasto a irregularidade para fins de análise da gestão, cabendo determinação para
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que a Administração Municipal aprimore os procedimentos em novos
certames.
Demais disso, em homenagem ao princípio da duração razoável do
processo e ante a baixa materialidade da irregularidade administrativa apontada, deixo de determinar o refazimento da matriz de
responsabilidade.
ITEM 1.3 DA ITC: AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA
Base legal: Art. 62 e 63 da Lei 4.320/64
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Autorizou o pagamento de despesa pública na ausência de
regular liquidação
O Relatório de Auditoria aponta que as empresas de assessoria contratadas pela Prefeitura não comprovaram a efetiva realização dos
serviços acordados, entendendo existir violação aos arts. 62 e 63 da
Lei 4.320/64, sendo passível de devolução o valor de R$ 205.490,00
(duzentos e cinco mil quatrocentos e noventa reais), equivalentes a
106.637,26 VRTE.
Em suas alegações de defesa, a gestora afirma que os serviços foram prestados e que não foi exigida a apresentação de nenhum relatório discriminando tais serviços. Pretendendo comprovar a prestação dos serviços, com relação ao Convite 07/2009, juntou cópias
de alguns pareceres proferidos pelo escritório contratado.
Quanto ao Convite 03/2009 anexou lista de processos judiciais do
município, argumentando pela inviabilidade de se juntar todos os
pareceres proferidos pela empresa contratada, uma vez que são em
grande número e relativamente aos serviços de assessoria contábil,
informou que anexou os processos referentes à sua contratação.
Por fim, argumentou que em todos os processos citados no tópico 3
da ITI nº 314/2011, o documento denominado Nota de liquidação da
Despesa encontra-se devidamente colacionado.
Destacou, ainda, que um servidor foi designado para fiscalização
do contrato, o qual atestava que os serviços eram executados e
que diante disso não há de se cogitar em ausência de liquidação de
despesa.
Apesar dos argumentos constantes na ITC e no parecer ministerial,
diante da documentação apresentada com a defesa, é forçoso concluir que, de fato, os serviços foram executados pelos contratados
correspondentes.
Vários foram os pareceres jurídicos juntados, além da listagem de
processos judiciais patrocinados pelo escritório terceirizado, sendo
inviável a apresentação de cada peça processual produzida para a
justiça. Da mesma forma, os relatórios dos serviços contábeis, a
meu ver, são suficientes a demonstrar a execução do objeto contratado e, portanto, a afastar o ressarcimento.
Obviamente que caberá determinação à atual gestão municipal para
que, em procedimentos futuros, proceda à adequada liquidação,
fazendo colacionar ao processo correspondente ao pagamento, os
comprovantes de efetiva prestação do serviço, como relatórios e
documentos afins, devidamente atestados por fiscal designado por
meio de instrumento próprio.
Por outro lado, a deficiência na liquidação não tem o condão de macular a gestão do exercício de 2009, merecendo ser mitigado para
esse fim.
ITEM 1.4 DA ITC: FRACIONAMENTO DE DESPESA PARA UTILIZAÇÃO
DE MODALIDADE INADEQUADA DE LICITAÇÃO
Base legal: Art. 23, § 5º, da lei 8.666/93.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Autorizou e Homologou duas licitações na modalidade
convite, para duas parcelas de serviço da mesma natureza, cujo somatório dos valores caracterizava a modalidade Tomada de Preços.
A equipe de auditoria observou que nas contratações de convites relacionados às assessorias, há similaridade de objeto, cujo somatório
dos valores caracterizaria a modalidade Tomada de Preços, preterida
em face do fracionamento, pela modalidade de convite.
A Prefeita alega que no presente caso poderia ser aplicado o fracionamento, pois se trata de despesa sucessiva que não enfrenta
vedação legal.
A área técnica, em sua análise concluiu que os serviços foram contratados para execução concomitante, restando claro que houve lesão ao previsto no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.666/93. O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Pois bem.
A soma dos valores envolvidos nessas licitações foi R$ 155.990,00,
superando em muito o limite para a modalidade convite. Além disso,
constatou-se que os dois processos licitatórios (convites nº 03 e 07)
foram realizados com menos de 30 dias de diferença um do outro.
A rigor, tal prática se constitui em fracionamento de licitação com o
objetivo de burlar a modalidade licitatória adequada. Dos elementos
colacionados aos autos, verifica-se que a irregularidade consiste na
falta de planejamento do gestor nas contratações de serviços advo-

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 1 de dezembro de 2014
catícios, ferindo seu dever de melhor aproveitamento dos recursos
que administra.
Porém, constato que se trata do primeiro ano de mandato da Prefeita, em que alega ter encontrado um caos na área jurídica. Por outro
lado, não há nos autos qualquer menção à antieconomicidade das
contratações feitas pela Administração.
Repriso neste tópico as razões de decidir do item 1.1 deste voto,
quanto à matriz de responsabilidade, vez que os membros da comissão de licitação não foram chamados a se defender.
Cabe, destarte, uma determinação à gestão atual da Prefeitura de
Marechal Floriano, para que a irregularidade não se repita em exercícios futuros, atentando-se para os limites estabelecidos pela Lei
8666/93 e também para que atente para a necessidade de planejamento nas contratações, de forma a se evitar o fracionamento da
despesa.
Esse é o posicionamento dos Tribunais a exemplo do aresto a seguir
transcrito, do C. Tribunal de Contas de Pernambuco, processo TC nº
1202533-1, in verbis:
“Sendo assim, claro está que a APEVISA não zelou pelo seu dever de
planejamento das despesas a serem realizadas, uma vez que, para
as contratações diretas sob comento, faltou-lhe um planejamento
mais adequado que, por sua vez, seria suficiente para que fosse
evitada a irregularidade apontada, haja vista a vasta jurisprudência
consolidada acerca do assunto.
Por outro lado, não restou caracterizada a antieconomicidade das
contratações diretas realizadas, não havendo sequer indícios de que
os valores envolvidos fugiram da realidade de mercado, razão pela
qual não há que se falar em dano ao erário ou prática configurada
de dolo ou má-fé.
Dessa forma, entendo que, considerando não restar configurado
nos autos danos ao erário e que o vício apontado decorreu de falha
no planejamento das despesas na gestão, haja vista os argumentos
apresentados pela defesa, a irregularidade não é razão suficiente
para ensejar a rejeição da presente prestação de contas. Cabe, assim, recomendação à gestão atual da APEVISA, para que a irregularidade não se repita em exercícios futuros, atentando-se para os
limites licitatórios vigentes.
[...]
Julgo regulares, com ressalvas, as contas dos Srs. ....., relativas ao
exercício financeiro de 2011, dando-lhes a consequente quitação....”
Relator Conselheiro João Carneiro Campos. TCEPE. www.tce.pe.gov.
br
Na esteira da fundamentação supra, divirjo do entendimento da
área técnica e do MPEC, por entender que o vício apontado não tem
o condão de macular as contas da gestão e também, por entender
que o ato da Prefeita de homologação desses certames em descordo
com o art. 23, §5º, não foi objeto de manifestação no parecer jurídico que recomendou a homologação e também na nota técnica da
CPL no mesmo sentido.
Ratifico que a irregularidade mencionada importa no julgamento
pela regularidade com ressalva também na hipótese vertente.
ITEM 1.5 DA ITC: CONTRATAÇÃO DE SHOWS REALIZADOS NO MUNICÍPIO
Base legal: art. 25, III, da Lei 8.666/93.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Contratação de bandas de música por meio da contratação
direta de empresa intermediária, mediante cartas de exclusividade
precárias, ou seja, para um único evento, em determinada data e
local.
Conforme relatório de auditoria a administração municipal contratou
a empresa Produshow Eventos Ltda, (Contrato nº 147/2009), no
valor de 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), para apresentação de diversos shows musicais para o X Festival Ítalo-Germânico, “ITALEMANHA”, a realizar-se nos dias 30/10/09 à 01/11/09
conforme a seguir:
Banda Barril do Chopp / Volare
Gang Lex
Bonde do Forró
Pakera
Rian & Richard
Cristian Greik
O defendente alega que a Carta de Exclusividade seguiu praxe do
mercado no setor artístico, bem como a contratação de artista não
se submete às disputas licitatórias, visto que o talento se constitui
de conceito extremamente subjetivo.
O entendimento da área técnica é que a contratação efetuada diretamente com a empresa Produshow Eventos Ltda. foi ilegal, já que
não restou comprovada a exclusividade da empresa, extraindo-se
tão somente dos contratos de exclusividade ocasional, qual seja,
representar a banda para apresentação única, em data e local es-
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pecífico.
Na linha de outros votos que já proferi, entendo que a irregularidade
deve ser afastada, até porque não há nada provando que os shows
não foram realizados ou que foi contratado a preço superior ao praticado no mercado.
Nesse passo, privilegiando a função pedagógica do Tribunal de Contas e a necessária orientação aos gestores acerca da forma correta
de interpretação da norma, entendo que o presente achado de auditoria não macula as contas do gestor.
No que tange à necessária consagração dos artistas pela crítica especializada ou pela opinião pública, entendo que a consagração do
artista pode ser considerada uma questão de público local.
Por todo exposto, afasto a irregularidade, com determinação para
o gestor atual adequar as contratações futuras, aos estritos termos
do art. 25, III, da Lei 8.666/93, ou seja, contratar diretamente com
bandas e artistas a realização de eventos artísticos e, quando assim
não for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente
comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo contrato firmado entre o artista/banda, evitando assim o contrato com pessoas interpostas munidas de cartas de exclusividade
para shows em data e local determinado.
ITEM 1.6 DA ITC: INOBSERVÂNCIA DAS ETAPAS DE REALIZAÇÃO
DE DESPESA PÚBLICA, POR MEIO DE PAGAMENTO ANTECIPADO
Base legal: art. 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Autorizou o pagamento antecipado de despesa pública.
A área técnica desta Corte de Contas constatou que houve pagamento antecipado de parte da despesa, sem a devida liquidação da
mesma, totalizando o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Em suas justificativas, a responsável argumenta que em face de inúmeros calotes financeiros sofridos pelos artistas, se faz necessário
realizar adiantamento financeiro e somente dessa forma se conseguiria a contratação pretendida.
Segue justificando que o adiantamento estava expresso no contrato,
o qual também traria a previsão de penalidades à contratada, para
a hipótese do seu descumprimento.
Expressa, ainda, que existem outras despesas que a administração
realiza pagamento antecipado, como, por exemplo, a contratação de
jornais periódicos e adiantamento concedidos a servidores, antes da
realização da despesa.
Por fim, alega a despeito do adiantamento parcial, que o contrato foi
executado na mais perfeita ordem, sem nenhum prejuízo aos cofres
públicos.
O entendimento da área técnica é de que só seria permitido eventuais antecipações de pagamento mediante desconto bem como que
constasse no edital licitatório. Ainda, ressaltou a área técnica que
sua concessão e excepcional e condicionada, tendo em vista que a
regra é o pagamento após regular liquidação.
Pois bem.
Percebo que no presente caso a conduta praticada pelo gestor é
uma exceção, tendo em vista que nesses tipos de contratação é
de costume no mercado que os pagamentos sejam realizados antecipadamente, sob pena de não conseguir contratar os serviços
pretendidos.
Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União decidiu recentemente,
conforme se depreende do Recurso de Reconsideração interposto
pela Secretaria Especial de Agricultura - SEAP, julgado pela Primeira
Câmara, cujo relator foi o Ministro Walton Alencar Rodrigues, cuja
ementa segue transcrita:
Recurso de Reconsideração interposto por gestor da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (Seap) pediu a reforma do Acórdão
3.863/2012 – 1ª Câmara, por meio da qual o Tribunal havia julgado irregulares suas contas e aplicado a ele multa do art. 58 da
Lei n° 8.443/92, em razão de pagamentos antecipados em contratos que tinham por objeto o fornecimento, montagem e colocação
em funcionamento de fábricas de gelo. O recorrente alegou fundamentalmente que não há, na legislação, vedação de pagamento
antecipado de despesas e que não houve dano ao erário. O relator,
ao examinar as razões deduzidas pelo recorrente, reiterou os fundamentos que justificaram sua apenação. Lembrou que a Lei nº
8.666/93 (art. 40, inciso XIV, alínea ‘d’) e o Decreto nº 93.872/86
admitem o pagamento antecipado, “desde que previsto no edital de
licitação ou nos instrumentos formais de adjudicação direta e mediante as indispensáveis cautelas ou garantias”. Transcreveu, então,
o comando contido no art. 38 do citado Decreto: “Art. 38. Não será
permitido o pagamento antecipado de fornecimento de materiais,
execução de obra, ou prestação de serviço, inclusive de utilidade
pública, admitindo-se, todavia, mediante as indispensáveis cautelas ou garantias, o pagamento de parcela contratual na vigência do
respectivo contrato, convênio, acordo ou ajuste, segundo a forma
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de pagamento nele estabelecida, prevista no edital de licitação ou
nos instrumentos formais de adjudicação direta.” Acrescentou que
“a jurisprudência do TCU também é firme no sentido de admitir o
pagamento antecipado apenas em condições excepcionais, contratualmente previstas, sendo necessárias ainda garantias que assegurem o pleno cumprimento do objeto”. No caso sob exame, porém,
a decisão de efetuar pagamento antecipado foi tomada no curso da
execução do contrato, “sem qualquer previsão no edital, tampouco no contrato, e ainda sem apresentação de garantias reais pelas
empresas contratadas”. Considerou, por esses motivos, configurado
o desrespeito às condições necessárias ao pagamento antecipado,
explicitadas na decisão recorrida. Acrescentou que diversos julgados
do Tribunal consideram o pagamento antecipado como irregularidade suficientemente grave para justificar a aplicação de multa a
responsáveis, havendo ou não dano ao erário. O Tribunal, então, ao
acolher proposta do relator, decidiu conhecer o recurso do responsável e negar provimento a esse recurso. Precedentes mencionados:
Acórdãos 109/2002, do Plenário; 51/2002, 193/2002 e 696/2003,
da 1ª Câmara; 1146/2003 e 918/2005, da 2ª Câmara. Acórdão
1614/2013-Plenário, TC 015.127/2009-0, relator Ministro Walton
Alencar Rodrigues, 26.3.2013.
NEGRITEI
Também transcrevo entendimento do Conselheiro Eduardo Carone Costa do Tribunal de Contas de Minas Gerais, em Consulta nº
788.114, formulada pela Prefeitura Municipal de Carlos Chagas, in
verbis:
(...) não há impedimento legal a vedar a realização de despesa com
o adiantamento pretendido, devendo a municipalidade, porém, por
medida de cautela, estabelecer no instrumento contratual cláusula
que assegure a prestação efetiva do serviço mediante, também, a
fixação de multa pelo descumprimento correlato.
Relator: Conselheiro EDUARDO CARONE COSTA.
Acompanhando o entendimento jurisprudencial acima explicitado e,
tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário e de má-fé por
parte do gestor, entendo que razões persistem para que a presente
irregularidade não se mantenha maculando as contas do gestor sob
análise.
Pelo exposto, divirjo do entendimento da área técnica, afasto a presente irregularidade.
ITEM 1.7 da ITC: NÃO INSTITUIÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Base legal: art. 31 e 70 da Constituição Federal de 1988.
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
O órgão técnico, na ITI nº 314/2011, constatou que a Prefeitura
Municipal de Marechal Floriano não dispõe do sistema de controle
interno, caracterizando infringência ao art. 31 e 74 da Constituição
Federal.
Em sua defesa a responsável alegou que a Lei Municipal nº 565/2005
que dispõe sobre um modelo peculiar de controle interno, no qual
as atribuições e funções de controle estariam dispostas de forma
segregada nas várias secretarias e órgãos municipais.
Aduziu ainda que era vontade da municipalidade implantar o controle interno, consoante previsto na LDO municipal, para o exercício
de 2010.
Por fim, argumenta que as entidades da administração teriam controle e métodos com vistas à sustentabilidade da administração, por
esse motivo não teria se afastado do dever de salvaguardar ativos
da municipalidade.
Quando da elaboração da ITC nº 1794/2013 a área técnica sugeriu
que esta Corte de Contas releve a irregularidade neste exercício
financeiro (2009) e recomende ao Gestor atual da Prefeitura que
observe o disposto na Resolução TC 257/2013 que concedeu novo
prazo para o plano de ação de implantação do sistema de controle
interno no âmbito de casa Poder, inclusive e do executivo, o qual
deverá ser encaminhando a este Tribunal de Contas até 30/09/2013.
Por esse motivo entendeu a área técnica que o resta prazo ainda
para que o gestor aprimore o sistema de controle interno no âmbito
municipal. O MPEC encampou a decisão da área técnica.
Este Tribunal, através da Resolução 227/2011 alterada pela Resolução 257/2013, dispôs sobre a criação, implantação, manutenção
e fiscalização do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, aprovando o “Guia de orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública” e estabelecendo
prazo até agosto de 2013 para que os jurisdicionados implantem o
sistema de controle interno.
Diante dos prazos estabelecidos por esta Corte não se justifica a
cobrança do Relatório Conclusivo do Órgão Central do Sistema de
Controle Interno no exercício em análise, portanto, afasto a irregularidade.
Resta tratar agora sobre Item 1.2 da ITC 1794/2013, o qual ganhou
relevantes contornos neste Plenário, ante os posicionamentos diver-
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gentes até então apresentados nos votos proferidos e na manifestação da Área Técnica e parecer ministerial.
ITEM 1.2 DA ITC 1794/2013: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS
Base legal: Inobservância ao inciso II, do artigo 37, da Constituição
Federal
Agente responsável: Eliane Paes Lorenzoni – Prefeita Municipal
Conduta: Autorizou e homologou a contratação da empresa para
terceirização de atividade típica de servidor público.
Trata-se dos Convites 02, 03 e 07/2009, respectivamente, sobre a
contratação de assessoria contábil, jurídica geral e jurídica na área
de licitações e contratos.
Entendeu a Área Técnica que os serviços decorrentes desses contratos poderiam ser efetuados por ocupantes do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura, já que as atividades contratadas estão contidas
nas atribuições de cargos descritos no Plano de Cargos e Salários
da Prefeitura.
Não obstante os argumentos já expendidos por mim em votos colacionados aos autos, após conhecer o posicionamento constante do
voto-vista do Em. Cons. José Antônio Pimentel, alinho-me ao seu
entendimento no sentido de que o presente processo não é o instrumento adequado para decidir o assunto “terceirização” EM TESE
ABSTRATA.
Portanto, concordo em apreciar, tão somente, o caso concreto tratado e determinar que, em autos apartados, seja promovido um estudo sobre o assunto, consoante abordarei a seguir, em tópico próprio.
ASSESSORIA CONTÁBIL
O contrato 031/2009 (convite 02/2009), firmado com Império Assessoria e Consultoria Ltda., no valor de R$ 49.500,00, teve por
objeto, conforme cláusula primeira, “a contratação de profissional
autônomo ou empresa especializada em assessoria e consultoria na
área técnica contábil, para atender as Secretarias Municipais de Finanças, de Saúde e de Educação, Cultura e Esportes”. Destacou o
contrato, as seguintes atividades:
Acompanhamento da execução orçamentária financeira e patrimonial;
Assessoria nos fechamentos mensais da contabilidade – PCM;
Assessoria para consolidação dos dados da Câmara Municipal de
Fundos Contábeis;
Acompanhamentos e controle dos gastos de pessoal e do endividamento público, nos termos da LC101/2000;
Orientações para elaboração dos relatórios exigidos pela lei de Responsabilidade Fiscal: Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF);
Orientações para geração e validação das informações do SISAUDE,
para envio ao TCEE;
Orientações para elaboração e envio das prestações de contas bimestrais e quadrimestrais da Secretaria do Tesouro Nacional, através do SISTN;
Acompanhamento dos limites estabelecidos pela EC Nº 20/2000;
Acompanhamento e validação do fechamento da Prestação de Contas Anual (Balanço Geral);
Orientações para apresentação de documentos contábeis ao TCEES
e auxílio em resposta aos atos de notificações emitidas por esse
órgão restritivamente relativas à área contábil;
Acompanhamento da destinação e aplicação dos gastos, conforme
EC 29/2000;
Orientações para elaboração da prestação de contas mensal dos recursos próprios da saúde;
Orientações para elaboração e envio da prestação de contas semestral do SIOPS;
Acompanhamento da destinação e aplicação dos gastos, conforme
EC 53/2006;
Orientações para elaboração da prestação de contas mensal do MDE
e FUNDEB.
Sobre o assunto, alegou a gestora que a contratação não caracterizava substituição de serviços de prática habitual e rotineira da administração municipal, mas sim serviço complementar e de orientação.
Relatou, ainda, que a legislação municipal não prevê o cargo de contador, mas cargos técnicos e de auxiliar em contabilidade, de modo
que a referida contratação não significaria substituição de mão de
obra, o que traria evidência de que os serviços contratados eram suplementares e não concorrentes com as tarefas dos ocupantes dos
quadros de pessoal da prefeitura.
Por fim, argumentou que haveria nessa Corte de Contas parecer favorável à contratação de assessoria e consultoria contábil, conforme
Acórdão TC 272/2011.
A análise técnica concluiu que as atividades desenvolvidas pela
assessoria contratada caracterizam rotina dos serviços contábeis,
sendo uma terceirização da atividade permanente da Administração

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 1 de dezembro de 2014
Municipal. Manteve a irregularidade, por violação à regra do concurso público.
VOTO:
Em análise ao plano de cargos e salários da Prefeitura detectei
a existência de 01 Técnico em Contabilidade, com salário de R$
810,00 (oitocentos e dez reais) e (01) Auxiliar em Contabilidade,
com salário de R$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais), cujo
nível de escolaridade é o segundo grau.
Tal situação corrobora a tese apresentada pela defesa.
Destaco que a Contabilidade Governamental é complexa e não permite simplificações. Penso ser temerária uma atuação desprovida
de instrumentos necessários para a geração de informações de fácil compreensão, relevantes, confiáveis, comparáveis, verificáveis,
transparentes e úteis para os usuários.
A complexidade da contabilidade pública exige especialização e, a
meu ver, foi adequada a contratação da assessoria em questão ante
a existência de apenas 1 cargo de Técnico em Contabilidade e 1
cargo de Auxiliar em Contabilidade, cujo nível de escolaridade é o
2º grau, de modo a garantir a qualidade necessária para a gestão
orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio daquele
Órgão.
Por isso, no caso concreto ora sob exame, entendo razoável a contratação de assessoria contábil para suprir tal deficiência, notadamente tendo em vista a seleção mediante prévio processo licitatório.
Assim, acolho as justificativas da gestora e voto pelo afastamento
dessa irregularidade.
ASSESSORIA JURÍDICA
O contrato 040/2009 (convite 03/2009), firmado com Maciel, Pretti
& Altoé Advogados Associados, no valor de R$ 78.000,00, teve o
seguinte objeto:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - Este Contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos
profissionais de natureza jurídica, contenciosa, especializada nas
áreas de Direito Civil, Processual Civil, Direito Público, e Processual
Publico, na esfera judicial e seus reflexos na esfera administrativa,
exceto juizados especiais, representando, na melhor forma, os interesses do Município de Marechal Floriano, Conforme especificações
contidas no Convite n° 003/2009 e seus anexos.
- O serviço será prestado pela CONTRATADA, que assumirá integralmente a responsabilidade pela sua execução, ficando sujeita à
fiscalização da CONTRATANTE durante todas as fases e etapas do
trabalho.
Já o contrato 046/2009 (convite 07/2009), também firmado com Maciel, Pretti & Altoé Advogados Associados, no valor de R$ 77.900,00,
teve o seguinte objeto:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Este contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA JURÍDICA EM MATÉRIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ASMINISTRATIVOS, conforme especificações contidas no Convite e
seus anexos.
1.2 O serviço será prestado pela CONTRATADA, que assumirá integralmente a responsabilidade pela sua execução, ficando sujeita à
fiscalização do CONTRATANTE durante todas as fases e etapas do
trabalho.
Em sua defesa a gestora afirmou que não havia advogados suficientes no quadro efetivo e, em razão do caos encontrado, foi necessário
proceder à contratação de assessoria jurídica.
A ITC manteve a irregularidade sob o fundamento de que apenas
serviços jurídicos de natureza singular e complexa podem ser terceirizados e que os serviços em questão deveriam ser feitos por
procuradores concursados.
VOTO:
Como já ressaltado anteriormente, o exercício em questão era o
primeiro ano de mandato da Prefeita, sendo certo que o Município
contava com apenas dois advogados em seu quadro, sendo que um
deles é a própria Prefeita, então eleita para o cargo, e o outro se
encontrava cedido para o Município de Domingos Martins.
Nesse aspecto, a exemplo dos serviços de assessoria contábil, entendo que relevante são os serviços jurídicos, para que o Prefeito
possa desenvolver o seu mister com segurança e legitimidade, não
sendo crível a possibilidade de fazê-lo sem o mínimo respaldo de
uma assessoria jurídica.
Nesse aspecto, no caso concreto, a terceirização implementada pela
Prefeitura de Marechal Floriano não se revela irregular, por inexigibilidade de conduta diversa, ante a situação encontrada no primeiro
ano de mandato.
Ademais, as justificativas apresentadas pela gestora dão conta de
que as contratações se mostraram eficientes para o atendimento ao
interesse público.
Tendo como premissa e fundamento básico o princípio da eficiência,
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previsto no art. 37, caput, da CRFB/88, aliado, por óbvio, ao princípio da motivação, que impõe ao gestor demonstrar a vantajosidade
da contratação, de forma a possibilitar o “giro” da máquina administrativa, entendo que as razões de defesa da gestora devem ser
acolhidas.
Desse modo, afasto a irregularidade.
II – DA FORMAÇÃO DE AUTOS APARTADOS PARA DESEVOLVIMENTO
DE ESTUDO SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL
E JURÍDICA
Como bem destacado no voto-vista do Cons. José Antônio Pimentel,
o tema terceirização de atividades jurídicas e contábeis deve ser tratado de forma apartada, discutido em tese. Proponho, nessa linha, a
criação de uma comissão específica para tal finalidade.
Observo a previsão no Regimento Interno desta Corte, conforme
art. 348, sobre a possibilidade do Plenário se pronunciar sobre a interpretação de procedimento da Administração, mediante a instauração de incidente de prejulgado, uma vez reconhecida a relevância
da matéria de direito e sua aplicabilidade de forma geral.
Destaco, ainda, que o instituto do “levantamento” previsto no art.
188, IIIn, do Regimento Interno desta Corte, também haverá de
ser utilizado, combinado com o incidente de prejulgado, de modo
a possibilitar o acesso do tribunal a dados relevantes destacados
doravante neste voto.
Destarte, entendo necessária a formação de autos apartados, autuados sob a forma de Incidente de Prejulgado, com a definição de
Relator por sorteio, obedecidas as regras estabelecidas nos arts. 349
e ss do RITCEES.
Registro, por oportuno, que o prazo constante do Regimento Interno
em meu entender deverá ser adequado no caso presente. Isso porque, em face dos levantamentos necessários, o prazo mínimo para
conclusão deve ser de 90 (noventa) dias.
Nesse mister, o estudo detalhado deverá avaliar a viabilidade jurídica da Administração Pública proceder à contratação de terceiros
para realização de serviços de assessoria contábil e jurídica.
A análise da equipe técnica deverá cotejar os fatos sob óticas multidisciplinares, tendo por regra matriz os princípios constitucionais
e infraconstitucionais que envolvem a matéria, sem se dissociar da
motivação e finalidade do ato administrativo que se pretende praticar.
É necessário, ainda, em meu entendimento, que a equipe designada
para estudar a matéria em questão seja multidisciplinar (contadores, advogados e economistas), a fim de verificar a eficiência e economicidade deste modelo inovador, comparando a outras modalidades já consagradas no âmbito do Direito Administrativo.
Em que pese este Conselheiro não possa relatar o Incidente de Prejulgado, ante a vedação do art. 349 do RITCEES, entendo que haverá de ser acolhida, desde logo, pelo Plenário, a presente proposta de
inclusão no estudo, das seguintes abordagens:
Elaboração de diagnóstico situacional dos jurisdicionados
(2011/2012) com foco em todas as prefeituras, câmaras e autarquias, com as seguintes informações:
a.1) Valores e objetos dos contratos de assessorias contábeis e jurídicas;
a.2) Plano de carreiras dos poderes/autarquias destacando o rol de
atividades, os salários, encargos e benefícios;
a.3) Informações sobre a estrutura existente de cargos comissionados nos moldes do item a.2);
a.4) Previsão das leis orgânicas para estruturação do plano de carreira (contabilidade/jurídica), destacando os municípios onde há
previsão, mas ainda não houve tal implantação;
a.5) Avaliação qualitativas feita em âmbito interno do Tribunal, em
relação aos anos de 2011 e 2012, dos serviços prestados (contábeis
e jurídicos) por todas as modalidades previstas, quais sejam: quadro próprio efetivo, comissionado e terceirizado.
a.6) Confecção de mapa de jurisprudência dos outros Tribunais de
Contas Estaduais;
Realização de audiência pública aberta a defensores especializados
nas teses favoráveis e desfavoráveis a terceirização dos serviços em
debate, bem como aos gestores interessados, em quantidade igual
de membros de cada teoria.
Assim, reconhecida a relevância da matéria já ressaltada em meus
votos anteriores, nos votos-vista dos Conselheiros Sebastião Carlos
Ranna e José Antônio Pimentel, proponho o presente incidente de
prejulgado, a ser processado em autos apartados.
III – CONCLUSÃO
Na forma do exposto, divergindo da Área Técnica e do D. Ministério
Público de Contas, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte
Decisão:
Acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Eliane Paes
Lorenzoni, relativamente aos atos de gestão auditados neste pro-
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cesso, afastando as irregularidades, na forma da fundamentação
deste voto.
Encaminhar ao atual gestor do Município de Marechal Floriano as
seguintes determinações:
Adote medidas no sentido aprimorar os procedimentos licitatórios
para que constem orçamentos prévios.
Faça constar dos processos de contratação de assessorias contábil
e jurídica, caso decida terceirizá-los, a justificativa fundamentada
para o caso concreto, explicitando as razões que motivaram a prática do ato;
Planeje melhor as contratações e aquisições no intuito de evitar possíveis fracionamentos de licitação;
Em relação à contratação de bandas e artistas para realização de
eventos artísticos que seja contratado diretamente quando assim
não for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente
comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo contrato firmado entre o artista/banda.
Sejam adotadas providências, com a observância do disposto na
Resolução TC 257/2013, em especial o “Guia de orientação para implantação do Sistema de Controle Interna na Administração Pública”.
1.
Determinar à Secretaria Geral das Sessões – SGS, que
adote as providências quanto à formação de autos apartados, autuados sob a forma de Incidente de Prejulgado, com a definição de
Relator por sorteio, obedecidas as regras estabelecidas nos arts. 349
e ss do RITCEES e observadas as proposições deste voto.
4) Dê-se ciência da presente Decisão aos interessados e, após o
trânsito em julgado, arquive-se.
Em 02 de outubro de 2014.
VOTO-VISTA DO SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Solicitei vista destes autos para externar meu entendimento especificamente no que concerne a contratação de assessoria contábil
e juridica, realizada pela Prefeitura Municipal de Marecha Floriano.
Passo agora a fundamentação:
Inicialmente, quero registrar que me filio ao entendimento de que o
silêncio do legislador, na Constituição Federal, acerca do tema que
trata da procuradoria jurídica em carreira própria, no tocante aos
municípios, não pode ser encarado como omissão ou ser interpretada como esquecimento. Houve de forma clara e evidente, a opção de permitir que os municípios, entes federados autônomos, se
organizassem de forma mais independente e de acordo com suas
peculiaridades locais.
Não é razoável, portanto, aplicar uma mesma regra para os municípios de São Paulo com quase 12 milhões de habitantes e de Divino
de São Lourenço, com pouco mais de 5 mil, tratando situações desiguais de forma igualitária.
Muito menos, que ignoremos as situações inéditas que advém com
o avanço do tempo, tais como a situação levantada pelo Eminente
Conselheiro Chamoun em seu voto vista, ou seja, “Complexidade
da Nova Contabilidade Governamental”. Situação inédita requer solução inédita, atual, reformulada, oxigenada e à altura dos novos
problemas e desafios que estão se avizinhando.
No Processo TC 2007/2009, Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Presidente Kennedy votei pela irregularidade da assessoria contábil em face das peculiaridades daquele caso, ou seja,
serviço não especifico, continuo, sem característica singular e complexa, com possibilidade de serem prestados por profissionais do
próprio quadro da entidade.
Porém, já naquela oportunidade, alertava para a necessidade do
gestor se adequar às necessidades perenes e sazonais do seu jurisdicionado, implementando reformas graduais, proporcionais às
mudanças de cenário, tendo sempre a cautela como balizador de
suas decisões e o interesse público como objetivo a ser perseguido.
No entanto, entendo não ser mais cabível que fiquemos estagnados
em julgar “contratação de contadores” observando apenas os parâmetros acima elencados. Não podemos e não devemos simplesmente continuar legitimando uma causa sem avaliar suas consequências, sob pena de sermos algozes de nós mesmos.
Registro ainda, que no caso concreto do Município de Marechal Floriano ― em que os dois advogados de carreira estavam impossibilitados de cumprir seu papel, um por estar à disposição de município
distinto e outro por ter sido eleito prefeito ― é evidente a necessidade de administração e se justifica a contratação e, portanto, sua
legalidade.
A questão da assessoria contábil me preocupa sob outro aspecto.
Durante muito tempo, até por orientação deste Tribunal ― motivada
por interesses inconfessáveis, segundo informações da imprensa ―
empresas foram contratadas por preços altíssimos, com garantia
de aprovação das contas nesta Corte. Muitas vezes isso ocorreu em
municípios grandes e médios, donos de receitas razoáveis e em con-
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dições de ter uma carreira estruturada para tais profissionais. Esta
é uma situação inaceitável, que deve ser combatida, posto que, distinta da questão anterior.
Lado outro, também conhecido por todos, é que as realidades municipais são muito diferentes. Há municípios grandes, médios e aqueles que, de tão pequenos, não deveriam sequer existir. Por conta da
sua questionável viabilidade econômica. Ocorre que eles existem e
tem, além de prefeitura e câmara, um Serviço Autônomo de Água e
Esgoto e um Instituto de Previdência. Muitas vezes acontece que um
único escritório de contabilidade presta assistência técnica às referidas áreas e ainda socorre o município vizinho, que vive a mesma
situação. E, não raro, cobrando apenas um salário mínimo de cada
Orgão atendido, gerando nesse caso economia nas finanças publicas
locais.
Isso funciona bem há muitos anos. Que devemos fazer? Determinar que se realize concurso público em cada órgão? E o valor a ser
oferecido despertará interesse em candidatos? E se for necessário
aumentar o salário, como ficarão as outras categorias? Isso não ficaria mais caro? E, considerando que o recurso seja um só, ao gastarmos mais com o funcionamento da máquina pública não estaríamos
retirando recurso de investimentos e principalmente de obras de
saneamento básico de grande interesse social? Onde reside de fato
o interesse público? Na obrigatoriedade do concurso ou no funcionamento regular das instituições para o atendimento das demandas
e bens de serviço? Como dizia o meu pai, a virtude está no meio,
naquilo que é razoável e que atende as partes. É imperioso analisar
o caso concreto, verificando a economicidade, a razoabilidade, os
valores envolvidos, as características de cada município, tudo enfim,
buscando garantir que os verdadeiros clientes de nossa instituição,
que são os capixabas menos favorecidos, tenham a garantia de receber serviços e obras de qualidade.
Ante o exposto, ratifico a minha posição exarada em Processos anteriores no sentido de que a referida contratação deva ser analisada
com toda acuidade possível, levando-se em consideração não só a
sua natureza, como também a sua repercussão ao longo do tempo
nas finanças do Município.
Acompanho o entendimento dos Eminentes Conselheiros Rodrigo
Chamoun e José Antônio Pimentel e consubstanciado nos princípios
constitucionais da economicidade, razoabilidade, eficiência, eficácia
e efetividade, especialmente no sentido de fazer constar dos processos de contratação de assessorias contábil e jurídica, caso decida
terceirizá-los, a justificativa devidamente fundamentada, explicitando de forma clara as razões que motivaram a prática do ato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2524/2010,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão Plenária realizada no dia onze de novembro de dois mil e quatorze, nos termos do voto complementar do
Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Preliminarmente, consoante proposta do Relator extraída de seu
Voto Complementar, datado de 02 de outubro de 2014, reconhecer
a relevância da matéria para fins de instauração de incidente de
prejulgado, cuja relatoria coube, por sorteio, ao Senhor Conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, tudo nos termos do artigo 349 do
Regimento Interno desta Corte;
2. No mérito, por maioria, nos termos do Voto Complementar do
Relator, datado de 02 de outubro de 2014, acolher as razões de
justificativa apresentadas pela Sra. Eliane Paes Lorenzoni, relativamente aos atos de gestão auditados neste processo, afastando, por
conseguinte, as irregularidades outrora noticiadas;
Vencido o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que votou: a) pela conversão do feito em tomada de contas especial, nos
termos do art. 57, IV, e 115 da LC n. 621/2012; b) por considerar
irregular a tomada de contas especial da Sra. Eliane Paes Lorenzoni,
relativas ao exercício de 2009, auditados neste processo, nos termos do art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei Complementar
621/12, com base no art. 86 desse mesmo diploma legal; e c) julgar
irregular o item II.3 (Ausência de Liquidação de Despesa) do voto
do Relator datado de 30 de outubro de 2013, por conta da ausência
de comprovação da efetiva realização dos serviços contratados, com
a devolução o valor de R$ 205.490,00 (duzentos e cinco mil quatrocentos e noventa reais), equivalentes a 106.637,26 VRTE`s;
3. Por maioria, nos termos do Voto Complementar do Relator, datado de 02 de outubro de 2014, determinar ao atual gestor do Município de Marechal Floriano que:
3.1. Adote medidas no sentido aprimorar os procedimentos licitatórios para que constem orçamentos prévios;
2.
Faça constar dos processos de contratação de assessorias
contábil e jurídica, caso decida terceirizá-los, a justificativa fundamentada para o caso concreto, explicitando as razões que motiva-
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ram a prática do ato;
3.3. Planeje melhor as contratações e aquisições no intuito de evitar
possíveis fracionamentos de licitação;
3.4. Em relação à contratação de bandas e artistas para realização
de eventos artísticos, que seja contratado diretamente quando assim não for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do
respectivo contrato firmado entre o artista/banda; e
3.5. Sejam adotadas providências, com a observância do disposto
na Resolução TC 257/2013, em especial o “Guia de orientação para
implantação do Sistema de Controle Interna na Administração Pública”.
Vencido, parcialmente, o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que, além das citadas determinações deliberadas e fixadas de
maneira unânime, votou por determinar ao atual gestor do Município de Marechal Floriano que: adote as providências necessárias ao
preenchimento de quadro compatível com a demanda permanente
de atividades típicas da advocacia pública, permitida a contratação
de serviços privados apenas no caso de demandas eventuais ou de
necessidade de profissional especializado; e adote as providências
necessárias ao preenchimento de quadro compatível com a demanda permanente de atividades exclusivas de Estado, integrantes do
núcleo básico da contabilidade pública.
4. À unanimidade, arquivar os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto e José Antonio Almeida Pimentel. Presente,
ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 11 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
Seguem anexas as notas taquigráficas da discussão plenária relativa
aos autos em epígrafe:
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
39ª SESSÃO ORDINÁRIA 11/11/2014
DISCUSSÃO DO PROCESSO TC-2524/2010
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
- Então, há aí essa questão que é preliminar do Processo 2524/2010.
Tendo em vista a proposição de incidente de pré-julgado pelo Senhor Conselheiro Rodrigo Chamoun, com fundamento do artigo 348
do Regimento Interno desta Corte, e sendo autoridade propositora
legitimada, solicito ao Secretário-Geral das Sessões que proceda ao
sorteio do novo Relator para conduzir a matéria em autos apartados,
nos termos do artigo 174 caput parágrafo único da Lei Complementar Estadual 621/2012, que dispõe que aquele que propuser incidente, não poderá atuar como Relator.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Acho que teria que... Porque posso ser derrubado na minha sugestão.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
- Ao final da minha leitura submeto ao Plenário, se concordarem, faremos o sorteio. Esclareço, ainda, que em atenção ao § 2º do artigo
348 do Regimento Interno desta Corte, o Relator sorteado deverá
encaminhar os novos autos ao Ministério Público, junto a este Tribunal, para análise dos requisitos de admissibilidade do incidente
proposto, após o que este Plenário deliberará acerca do seu seguimento. Em discussão a proposição do Conselheiro Rodrigo Chamoun
de incidente de pré-julgado. Se houver aprovação, daremos esse
encaminhamento que acabei de ler.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO Senhor Presidente, ainda na questão preliminar, foi suscitada a pos-
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sibilidade do pré-julgado ou do levantamento. E, ao final, o Conselheiro Rodrigo Chamoun optou pelo pré-julgado. Mas, ainda em
sede preliminar, apenas, para enriquecer o debate – e da mesma
maneira que o Conselheiro Relator fez algumas proposições, para o
futuro encaminhamento, caso seja aprovada – gostaria de ler apenas um trecho do meu voto-vista. O voto foi longo - oitenta páginas.
O tema, de fato, é instigante, é importante (procede-se à leitura).
Porque estou revisando isso? Mesmo que se aprove, aqui, a questão
do pré-julgado, não muda o entendimento atual desta Corte, que é
com relação ao Acórdão já proferido em julgamentos anteriores. O
pré-julgado não modificará o entendimento atual vigente para que
não corra o risco de algum gestor, que esteja assistindo aos debates
que estamos travando este ano em relação ao tema se precipite e
tome decisões, pensando que o Tribunal já mudou o entendimento.
O Tribunal não mudou o entendimento! O entendimento prevalece,
é o atual da doutrina majoritária.
O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Senhor
Presidente, até em consonância com as palavras do Conselheiro
Ranna, entendemos, igualmente, que o Ministério Público um vez
proposto o incidente de pré-julgado, vai analisar os requisitos de
admissibilidade. E, por conta disso, entendemos que não está, ali,
presente, os requisitos de admissibilidade para a formação do pré-julgado, nesse caso concreto. Até porque, há um estabelecimento
pela lei e pela Constituição das formas de provimento dos cargos
públicos. É uma bandeira defendida pelo Ministério Público de Contas, nesta Casa, e que achamos que esse tema está esgotado, está
limitado aos ditames constitucionais. A Constituição determinou as
formas de provimento de cargos em comissão, as formas de provimento em cargo efetivo e as formas de provimento de contratação
temporária. Embora, não esteja falando de contratação temporária,
mas em terceirização de serviço público, uma situação até muito
mais grave, trago ao conhecimento de V.Ex.ªs o Boletim n.º 03,
de repercussão geral do Supremo. Essa matéria já está pacificada no âmbito do STF. Farei a leitura do tema 612 direito administrativo-concurso público (procede-se à leitura). Enquanto estamos
tratando de contratações temporárias, as razões, as justificativas
se amoldam da mesma maneira à questão das terceirizações. Esse
tema não é um parâmetro nos municípios e nem na legislação, não
se encontra uma jurisprudência, justamente, porque a Constituição
delimitou as formas de provimento de cargos. Então, entendo que
o Tribunal, sob pena de avançar na seara do Poder Legislativo - que
é o fórum adequado para o debate dessas ideias – está incorrendo
num equívoco, qual seja, o de instaurar esse pré-julgado e, dessa
maneira, orientar os gestores, nesse sentido, caso seja a decisão
final nesse pré-julgado. Dessa maneira, já adiantamos o nosso posicionamento, caso essa Corte decida pela propositura do incidente
da formação do pré-julgado na análise dos requisitos de admissibilidade, conforme o § 2º artigo 348, o Ministério Público analisará a
ocorrência desses requisitos, e trará a sua manifestação a tempo.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Senhor Presidente, o Ministério Público está sofrendo por antecedência. Ainda não decidimos. Primeiro ponto, o Ministério Público
terá oportunidade de opinar sobre o pré-julgado na forma regimental. Decidirá, portanto, válido ou não, o Plenário. A partir daí, a proposta é um longo estudo. Não nego e nunca neguei a jurisprudência,
a doutrina assentada sobre o tema, mas, como se falou de mérito,
farei a leitura de um trecho – não queria entrar nessa discussão,
porque acho que deveríamos entrar após o sorteio de um novo Relator. Confesso que gostaria de ser agraciado com essa missão, mas
não posso, sou impedido. Apenas fiz o que a minha prerrogativa
permite, com toda honestidade do mundo, filiar-me a uma corrente
minoritária, mais reformista. Citarei duas. Acórdão do TRT 8ª Região. Recorrente: Associação dos Empregados do Banco da Amazônia. Recorrido: Banco da Amazônia S/A. Terceirização. Contratação
de Serviços Advocatícios. Possibilidade. Mesmo se tratando de ente
integrante da Administração Pública e que possui advogados em seu
quadro de pessoal. Estamos falando inclusive de uma justiça especializada e bastante conservadora. Não vou, obviamente, tomar o
tempo de V.Ex.ªs, mas acho que alguns trechos que me chamaram
a atenção, e, dentre outros, vários precedentes, esse me chamou a
atenção. A questão a ser resolvida é a seguinte: o banco, sociedade
de economia mista, integrante da administração indireta da União,
tendo advogado em seu quadro de pessoal, pode ou não terceirizar
serviço jurídico de que necessita? Temos alguma lei proibindo essa
prática? Não! Responde o Desembargador. Decreto nº 200, que inclusive, fiz constar do meu voto. É um decreto antigo, 67. (procede-se à leitura). Isso sobre a assessoria jurídica. Tem outra decisão do
Estado de Minas Gerais (procede-se à leitura). Portanto, posso me
dar por convencido a partir do estudo do pré-julgado que os serviços contábeis são serviços instrumentais. Atividade meio passível
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de terceirização, obviamente que devidamente fundamentado. Só li
isso tudo para evitar a leitura de todo o voto – são quase cem páginas. Apenas para fazer um rebate ao mérito trazido pelo Conselheiro
Ranna e pelo Ministério Público, mas acho indevido esse debate,
agora, porque se a minha proposta for reprovada, não teremos pré-julgado. Vamos aos votos. Não teremos pré-julgados nem levantamento, continuaremos julgando cada caso concreto. Um alerta!
Cada caso concreto será julgado, obviamente, regular ou irregular.
Mas aí entra a determinação. Determinar o quê? Se a irregularidade apontada é pela burla do concurso público, julgamos regular
ou irregular o caso concreto a depender da justificativa. E depois,
determina-se o quê? Que faça o concurso público. Se for essa a
determinação, chegamos ao consenso defendido pelo Conselheiro
Ranna e o Procurador Heron. Não me nego a concluir por isso, depois de um estudo mais aprofundado.
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Senhor
Presidente, temos diversas questões discutidas nesse caso. Temos
uma questão de serviço jurídico e outra de serviço contábil. A questão de serviço jurídico esta Corte, conforme lembrado pelo Conselheiro Ranna, definiu em voto de S.Ex.ª, no processo da Cesan, qual
é a possibilidade de contratar: grande quantidade, serviço especializado ou em face de conflito de interesse. Parece, isso, extremamente razoável. Tive oportunidade de, no voto-vista, reconhecer uma
verdade que, no meu entendimento, o Constituinte de 88, ao silenciar com relação aos municípios, fez de forma intencional, justamente, por não querer obrigar a municípios tão diferentes a funcionarem
da mesma maneira. Mas já temos mais de vinte e cinco anos de
Constituição. E tenho que reconhecer que a jurisprudência vem caminhando nessa direção, de ser ter uma Procuradoria, até porque
acaba construindo um lobby com relação a isso a partir dos grandes
municípios. Deixei claro no meu voto que entendo que é possível.
Mas acho que é absolutamente necessário que haja justificativa com
relação à eventual contratação. S.Ex.ª, o Conselheiro Relator, acabou trazendo alguns posicionamentos de Tribunais normatizando,
de certa forma, um pouco essa questão. Tenho dúvidas em relação
a isso. Acho que o funcionamento da Corte, a normatização, acaba
acontecendo pela jurisprudência. Criamos recentemente o Núcleo
de Jurisprudência. E, ocorre após reiteradas decisões. Instaurá-lo
neste momento, parece-me que, ainda, não está maduro. Precisaria
que este assunto já estivesse, volto a dizer e entendo como possível.
E por que isso começou a acontecer? Porque, de certa forma, acabamos, em determinado momento, determinando que uma série de
concursos fossem feitos. Até coloquei que temos casos de municípios que funcionam – tem o município, a câmara, a prefeitura, o Instituto de Previdência, serviço de água e esgoto - muitas vezes com
um único contador cobrando o salário mínimo, prestando assistência
a todos esses órgãos e, muitas vezes, no Município vizinho, que
também tem a mesma característica. Determinarmos a realização
em cada órgão desse, atende ao interesse público? Questionei isso
no meu voto, na época. Falei também com o Conselheiro Rodrigo
Chamoun, no voto-vista, que achava que esse estudo encontraria
realidades absolutamente diversas. E não acho que seja possível
construir uma norma que vá se adequar a tudo que existe hoje,
porque não acho que seria função da Corte construir normas com
relação a isso, mas por meio de decisões interadas. Acho que a instauração do pré-julgado não é, no momento, a mais adequada. Acho
que essa questão deve ser remetida, inclusive, ao nosso Núcleo de
Jurisprudência para estudar, após. Mas voto no caso concreto, como
já disse que entendo absolutamente regular a contratação, pelos
motivos já elencados. E acho que é possível desde que justificado,
especialmente, inclusive, com relação à economicidade para evitar
práticas danosas ocorridas em passado recente.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Encerrada a discussão sobre a preliminar do incidente do pré-julgado. Já tivemos o voto do Relator a favor do incidente. Caso
seja aprovado, será feito aquele encaminhamento já lido, não sendo
aprovado continua o processo de julgamento normal. Como votam
os Senhores Conselheiros?
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Senhor Presidente, feitas as recomendações e as ressalvas com relação à decisão que hoje vigora, voto favorável ao pleito.
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Senhor
Presidente, essa questão, ainda que o Supremo tenha um posicionamento anterior, ainda está em discussão com o Ministro Luis Fuks.
Não acho madura a instauração do mesmo.
O SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL - Acompanho o
Conselheiro Rodrigo.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
- Está aprovada a iniciativa do pré-julgado. Peço ao Secretário-Geral
das Sessões para fazer o sorteio dentre os Conselheiros, exceto o
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Conselheiro Rodrigo Chamoun. (é feito o sorteio). O Conselheiro
Sérgio Aboudib foi sorteado. O Conselheiro tem parte desse processo que não tem relação com o pré-julgado?
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Caso concreto. Caso concreto, que aí na hora da determinação
concluí que poderia se tratar de tema de interesse geral. Mas porque
V.Ex.ª pergunta?
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
- Não, sobre o julgamento das demais partes do processo, ou ficaria
tudo adiado?
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Entendo que podemos julgar o caso concreto, que foi formado agora
-autos apartados -, inclusive, podemos consubstanciar nos votos,
de cada caso concreto, fazer remissão a esse estudo que está em
curso. Pelo menos, eu faria isso.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
- Perfeito! Então, pode continuar o julgamento.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Por
isso, Presidente, que na questão preliminar fiz questão de deixar
clara qual a posição majoritária, hoje, da doutrina e da jurisprudência, principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Porque,
não podemos, nas recomendações, hoje, recomendar diferente de
decisão do Supremo Tribunal Federal. Principalmente com o pré-julgado já instaurado.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Então, V.Ex.ª está já, de antemão, decidindo que todas as suas
determinações serão no sentido de realização de concurso público,
mesmo antes do estudo? Que é a correção de V.Ex.ª.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO Porque o pré-julgado não pode decidir diferente do que decidiu o
Supremo, diferente da Constituição. É decidir contra legem.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Tem o pré-julgado 7 de Santa Catarina. Ele deu cinco anos para os
municípios se adequarem, mas autorizou a terceirização. Entrou em
diversos detalhes, têm pareceres consultas de diversos Tribunais. E
ouvimos de dois Presidentes de Tribunais como eles decidem. Tamanha a dificuldade desse tema. Acho que vamos ter que ir para
o voto. Não vou determinar. Porque eu já estava fazendo isso. Meu
conflito surgiu a partir das determinações que eu vinha dando. Eu
não determinarei!
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - A
Constituição já determina, desde 88, que deva ter também controle
interno organizado. E, no entanto, a Corte definiu cronograma, prazo, para a implantação do controle interno. Pode ser uma situação
semelhante.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Pode ser uma situação semelhante.
SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Agora, dizer que não precisa é diferente de dizer que precisa e dê o
prazo para a organização.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Diante de tudo que debatemos, é muito conflito num tema só. Mas,
agora, o Presidente coloca em julgamento o mérito. Eu já li.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
- Em discussão o mérito.
SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Senhor Presidente, com relação ao mérito, o Processo TC-2524/2010,
o meu voto foi considerar irregular a Tomada de Contas Especial
da Senhora Eliane Paes Lorenzoni, exercício 2009. (procede-se à
leitura)
O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Conselheiro Relator Rodrigo Chamoun, devido à rotatividade dos membros
do Ministério Público, é possível - porque é um processo emblemático desta Corte - fazer uma reanálise das irregularidades elencadas?
Houve voto-vista de vários Conselheiros, a manifestação concordando ou discordando dos apontamentos da Área Técnica, para que
pudéssemos ter um panorama, e travar um debate de ideias acerca
desse processo. Sei que pode parecer cansativo, mas é necessário.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Já teve o parecer vista do Ministério Público, teve um novo parecer
do Procurador Luciano Vieira. Acho que, se não tivesse, seria perfeitamente cabível. Mas seria o terceiro parecer do Ministério Público,
conforme proposta de V.Ex.ª. Então, acho que vamos à decisão.
O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Certo!
Então, atenho-me à irregularidade relacionada à questão da contratação de assessoria para a realização de serviços rotineiros. Vejo
com pesar a decisão da Corte em aprovar a instauração da formação
de pré-julgado. Estou entendendo que essa matéria já está totalmente determinada, definida na Constituição. O que pode haver,
eventualmente, é uma insurgência aos ditames constitucionais, ou

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 1 de dezembro de 2014
seja, a não concordância com o que está prescrito na norma. O que
é legítimo? A norma constitucional estabelece as formas de provimento dos cargos públicos de qualquer município, de qualquer porte. Até comparo com o sistema político, com o sistema eleitoral: é o
mesmo para uma cidade de cinco mil habitantes, assim como para
São Paulo. A observância, a alternância de poder, o pleito de quatro
em quatro anos, o Poder Legislativo, a composição do Poder Legislativo. É único em todos os municípios brasileiros. E essas normas da
Constituição são também para todos os municípios, independente
do porte. O legislador não fez o juízo de valor acerca da potencialidade, da capacidade econômica do município. Então, entendo pela
desnecessidade completa do pré-julgado, não há conflito nenhum, a
norma constitucional está posta, basta o gestor observar o seu cumprimento. Estamos com vinte e seis anos de Constituição Federal.
Basta olhar para a Constituição e dar cumprimento, que entendemos
que as coisas se resolveriam. Não precisaria da instauração desse
pré-julgado. Quanto a essa questão específica do caso concreto, do
Relatório de Auditoria da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano,
que foram imputadas diversas irregularidades à gestora, na época,
a conclusão da Área Técnica desta Corte foi pela manutenção das
seguintes irregularidades: (procede-se à leitura). Defendendo a manutenção dessas irregularidades, mormente relacionadas ao item
de contratação de assessoria para realização de serviços rotineiros,
peço que esta Casa considere irregular esse apontamento. (procede-se à leitura). Vejam como as assessorias se alastram: são contábeis, jurídicas. Já vivenciamos nesta Casa assessorais tributárias
e até administrativas, de maneira geral, sendo instauradas pelos
gestores. (continua a leitura). Excelência, no caso concreto, como
acabou de ser demonstrado aqui, a própria gestora deu causa a
essa carência de profissionais na área jurídica do município ao ceder
um advogado para atuar em outro município, não fazendo a devida
reposição. Dessa maneira, peço que, no caso concreto, seja considerada tal conduta como irregular, assim como as demais elencadas
na Instrução Técnica Conclusiva e no Parecer Ministerial.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
- Só esclareço aos pares que o incidente de pré-julgado não foi
instalado totalmente, apenas admitimos que ele entre. Agora, sorteamos o Relator, será encaminhado ao Ministério Público de Contas
para dar o parecer sobre a admissibilidade.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN E o mérito não foi tratado, será tratado adiante.
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Com relação a esse assunto, conforme sugerido pelo voto do Conselheiro
Rodrigo Chamoun, há de se fazer um estudo - a Área Técnica fará
- com relação aos anos de 2011...
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Propus 2011 e 2012 por acreditar que temos material suficiente para
fazer uma avaliação qualitativa dos serviços prestados. Pergunto ao
Procurador: se V.Ex.ª fosse eleito em 2008, Prefeito de Marechal
Floriano, assumisse em 01 de janeiro de 2009, e lá se deparasse
com um Procurador cedido a outro município – estou falando do caso
concreto -, com um técnico de contabilidade recebendo R$ 810,00 e
um auxiliar recebendo R$ 539,00, o que faria?
O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Excelência, não sou gestor, talvez não tenha vocação e nem vontade
de ser, mas, no entanto, estamos analisando o caso concreto. Cada
caso concreto que vier ao Plenário não podemos perguntar...
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Porque talvez V.Ex.ª dê luz para eu mudar minha posição
O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Atenho-me às provas constantes dos autos. Quero que o gestor trague
informações da necessidade, do concurso público que realizou e não
teve êxito, que não apareceu candidato, trague as exonerações das
pessoas que pediram exoneração, trague o plano de lotação ideal da
sua municipalidade, todos os esforços envidados e envio e projeto
de lei à Câmara de Vereadores, por exemplo, estabelecendo um
plano de cargos e salários para o quadro de servidores. Estamos
falando da Administração de 2009, e esse processo é de 2010. Tinha
tempo hábil para vir aqui e trazer todo o esforço empreendido no
sentido de saneamento dessas irregularidades. O que não se pode
aceitar é que os gestores se perpetuem na Administração, e essas
práticas são reiteradas, simplesmente sob a justificativa de que é
uma herança. E o gestor, em questão, não envia esforço algum no
sentido de resolver de forma definitiva essa situação. Entendo que
no caso em tela com base nas provas que estão nos autos essas irregularidades devem ser consideradas. Não estou fazendo nenhuma
ilação acerca da conjuntura do município, porque, justamente, esses
instrumentos não estão nos autos. (final)
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ACÓRDÃO TC-712/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2613/2014
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO (IOPES)
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL - LUIZ CESAR MARETTA COURA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual – PCA do Instituto
de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo - IOPES, do exercício
financeiro de 2013, sob a responsabilidade do senhor Luiz Cesar
Maretta Coura - Diretor Geral.
Conforme se verifica do Relatório Técnico Contábil RTC
228/2014, fls. [15/27], elaborado pela 1ª Secretaria de Controle
Externo, concluiu-se pela regularidade das contas, nos seguintes
termos:
4. Proposta de encaminhamento
A análise desta prestação de contas pautou-se na verificação dos
elementos, bem como demonstrativos contábeis, os quais devem
evidenciar a boa e regular aplicação e controle dos recursos públicos, nos termos do Regimento Interno desta Corte de Contas e nas
legislações pertinentes. Considerando que compete exclusivamente
ao Auditor de Controle Externo, no âmbito da atuação do Tribunal de
Contas, em controle de recursos e bens públicos, elaborar relatórios
de auditoria e instruções técnicas de apoio às decisões dos relatores
e do Plenário, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei Complementar nº 622/2012, concluo, embora não tenha realizado quaisquer
procedimentos de verificação física, confirmação com terceiros ou
inspeção externa de documentos, bem como a avaliação do controle
interno, não ter encontrado indícios de irregularidade nas contas
do Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo
- IOPES, de responsabilidade do Sr. Luiz Cesar Maretta Coura,
relativamente ao exercício de 2013.
Vitória/ES, 03 de julho de 2014.
Cesar Augusto Tononi de Matos
Auditor de Controle Externo
Matrícula 203.091
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, opinou-se, através da ITC 5592/2014, fls.
29/30, pela regularidade das contas do Senhor Luiz Cesar Maretta
Coura - Diretor Geral, frente ao Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo, no exercício de 2013.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, fl. 32.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos
conclusos.
É o relatório.
2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO pela REGULARIDADE das contas apresentadas pelo Senhor Luiz Cesar
Maretta Coura - Diretor Geral, frente ao Instituto de Obras Públicas
do Espírito Santo, no exercício de 2013, na forma do inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2613/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regular a
Prestação de Contas Anual do Instituto de Obras Públicas do Estado
do Espírito Santo (IOPES) referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Luiz Cesar Maretta Coura, dando-lhe a devida
quitação, arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e a Conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 09 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-713/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2765/2013
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEIS - HERÁCLITO AMÂNCIO PEREIRA JÚNIOR, JOSÉ
EDUARDO PEREIRA E ÁLCIO DE ARAÚJO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - 1) CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÕES -3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, fls. 1/79, da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, do exercício
financeiro de 2012, sob a responsabilidade dos senhores Secretários
Heráclito Amâncio Pereira Júnior (30/06/2011 a 30/03/2012),
José Eduardo Pereira (01/04/2012 a 30/04/2012) e Alcio de
Araújo (14/05/2012 a 31/12/2012).
Conforme se verifica da Instrução Contábil Conclusiva ICC
110/2014, fls. 240/253, elaborado pela 1ª Secretaria de Controle
Externo, concluiu-se pela regularidade das contas, nos seguintes
termos:
3. Conclusão.
A análise desta prestação de contas pautou-se na verificação dos
elementos, bem como dos demonstrativos contábeis, os quais devem evidenciar a boa e regular aplicação e controle dos recursos
públicos, nos termos do Regimento Interno desta Corte de Contas
e nas legislações pertinentes. Considerando que compete exclusivamente ao Auditor de Controle Externo, no âmbito da atuação do
Tribunal de Contas, em controle de recursos e bens públicos, elaborar relatórios de auditoria e instruções técnicas de apoio às decisões
dos relatores e do Plenário do Tribunal de Contas, nos termos do art.
6º, inciso III, da LC n.º 622, CONCLUO, embora não tenha realizado quaisquer procedimentos de verificação física, confirmação com
terceiros ou inspeção externa de documentos, bem como a avaliação do controle interno, não ter encontrado indícios de irregularidades nas contas da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos – SEGER, de responsabilidade dos Senhores Heráclito
Amâncio Pereira, José Eduardo Pereira e Alcio de Araújo, relativamente ao exercício de 2012.
Considerando que compete a esta Corte de Contas expedir recomendações para a correção de impropriedades verificadas no exercício, nos termos do artigo 1º, inciso XXXVI, da Lei Complementar
nº 621/2012, recomendamos a Secretaria de Estado de Gestão e
Recursos Humanos – SEGER, na figura de seu Secretário, que:
Quanto ao item 2.2. Retenções de contribuições previdenciárias sobre o 13º salário pendentes de recolhimentos, o saldo
de R$ 9.032,26 (nove mil e trinta e dois reais e vinte e seis centavos), existente na conta contábil 2.1.2.1.3.01.04 – INSS 13º salário
– exercícios anteriores da UG 280101, seja cancelado, tendo em
vista tratar-se de despesa empenhada e não liquidada.
Quanto ao item 2.4. Passivo Financeiro, o Processo Administrativo
nº 65594860, originado pelo ofício SEGER/SUBRH de nº 0154/2014,
seja encaminhado à Procuradoria Geral do Estado com o propósito
de definir o procedimento a ser adotado quanto à restituição ou não
do valor registrado na conta contábil 1.2.2.4.8.00.00 da UG 800101
e caso o parecer da PGE aponte a impossibilidade de compensação
e/ou restituição que o valor registro seja baixado da contabilidade,
conforme orientação da Secretaria de Estado da Fazenda contida
neste mesmo processo administrativo.
Vitória/ES, 23 de junho de 2014.
Cesar Augusto Tononi de Matos
Auditor de Controle Externo/Matr. 203.091
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, às fls. 255-256, opinou-se, através da ITC
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6498/2014, pela regularidade das contas dos senhores Secretários
Heráclito Amâncio Pereira Júnior (30/06/2011 a 30/03/2012),
José Eduardo Pereira (01/04/2012 a 30/04/2012) e Álcio de
Araújo (14/05/2012 a 31/12/2012), frente à Secretaria de Estado
de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, no exercício de 2012.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, fl. 259260.
2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO nos seguintes termos:
a) Pela REGULARIDADE das contas apresentadas pelos senhores
Secretários Heráclito Amâncio Pereira Júnior (30/06/2011 a
30/03/2012), José Eduardo Pereira (01/04/2012 a 30/04/2012)
e Álcio de Araújo (14/05/2012 a 31/12/2012), frente à Secretaria
de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, no exercício
de 2012, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal.
b) Pela RECOMENDAÇÃO ao atual gestor da SEGER para que seja
cancelado, no tocante ao item 2.2. Retenções de contribuições
previdenciárias sobre o 13º salário pendentes de recolhimentos, da ICC 110/2014, o saldo de R$ 9.032,26 (nove mil e
trinta e dois reais e vinte e seis centavos), existente na conta contábil 2.1.2.1.3.01.04 – INSS 13º salário – exercícios anteriores da
UG 280101, por se tratar de despesa empenhada e não liquidada;
c) Pela RECOMENDAÇÃO ao atual gestor da SEGER para que seja
encaminhado à Procuradoria Geral do Estado, no que tange ao item
2.4. Passivo Financeiro, da ICC 110/2014, o Processo Administrativo nº 65594860, originado pelo ofício SEGER/SUBRH de nº
0154/2014, com o propósito de definir o procedimento a ser adotado quanto à restituição ou não do valor registrado na conta contábil
1.2.2.4.8.00.00 da UG 800101 e caso o parecer da PGE aponte a impossibilidade de compensação e/ou restituição que o valor registro
seja baixado da contabilidade, conforme orientação da Secretaria de
Estado da Fazenda contida neste mesmo processo administrativo.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2765/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) referente ao exercício
de 2012, sob a responsabilidade dos Srs. Heráclito Amâncio Pereira
Júnior, José Eduardo Pereira e Álcio de Araújo, dando-lhes, portanto,
a devida quitação;
2. Recomendar ao atual gestor da SEGER:
2.1 Que seja cancelado, nos termos do Voto do Relator, o saldo de
R$ 9.032,26 (nove mil e trinta e dois reais e vinte e seis centavos)
existente na Conta Contábil 2.1.2.1.3.01.04 – INSS 13º salário –
exercícios anteriores da UG 280101, por se tratar de despesa empenhada e não liquidada;
2.2 Seja encaminhado à Procuradoria Geral do Estado, no que tange
ao Item 2.4 Passivo Financeiro da ITC 110/2014, o Processo Administrativo nº. 65594860 originado pelo Ofício SEGER/SUBRH DE nº.
0154/2014, com o propósito de definir o procedimento a ser adotado quanto à restituição ou não do valor registrado na Conta Contábil
1.2.2.4.8.00.00 da UG 800101 e caso o parecer da PGE aponte a impossibilidade de compensação e/ou restituição, que o valor registro
seja baixado da contabilidade, conforme orientação da Secretaria de
Estado da Fazenda contida neste mesmo Processo Administrativo;
3. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e a Conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 09 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-714/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3110/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
ASSUNTO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- 1º BIMESTRE 2014 - LRFWEB
RESPONSÁVEL - LEONARDO DEPTULSKI
EMENTA: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Tratam os presentes PROCESSO TC 3110/2014 de omissão no
encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
– RREO – LRFWEB relativa ao 1º bimestre de 2014 pela Prefeitura
Municipal de Colatina, sob responsabilidade do Sr. Leonardo Deptulski.
Em 12/05/2014, a 4ª Secretaria de Controle Externo elaborou a
INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL – ITI 339/2014 (fls. 01), sugerindo a notificação do gestor supracitado, face omissão dos dados
referentes ao 1º bimestre de 2014.
Contudo, após análise do sistema LRFWEB, a Área Técnica, por meio
do Relatório Conclusivo de Omissão RCO 88/2014 (fl. 12), sugeriu
o arquivamento dos autos, tendo em vista o envio dos arquivos
pela Prefeitura Municipal de Colatina em 06/06/2014, atendendo
assim ao termo de notificação nº 0764/2014. No mesmo sentido
manifestou-se o Ministério Público Especial de Contas (fl. 17).
Destarte, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”, da Resolução
TC n.º 261/2013, acolho o posicionamento da Área Técnica e do
Parquet Especial de Contas, e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos
presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3110/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os presentes
autos, tendo em vista o saneamento da omissão outrora verificada,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e a Conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 09 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-747/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7409/2013
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SEGER
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - EMPÓRIO CARD LTDA.
RESPONSÁVEIS - AMINTHAS LOUREIRO JÚNIOR E GILBERTO RO-
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CHA LIMA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM DESFAVOR DA SECRETARIA
DE ESTADO DA GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SEGER) - PREGÃO ELETRÔNICO
018/2013 - 1) IMPROCEDÊNCIA - 2) REVOGAR MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 - RELATÓRIO
Trata-se de expediente encaminhado pela empresa Empório Card
Ltda., por meio de sua advogada, no qual é suscitada a ilegalidade
dos itens 3.4, 3.4.1 e 3.4.2 do Edital de Pregão Eletrônico 018/2013
da SEGER, cujo objeto é a contratação de prestação de serviço de
gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos oficiais, locados e outros equipamentos pertencentes ao governo
do estado do Espírito Santo, envolvendo a implantação e operação
de um sistema de gestão de frota informatizado, via internet, com a
aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados através da tecnologia de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização
da rede de postos credenciados.
Considerando que as exigências contidas no ato convocatório restringiam a competição, a Representante requereu concessão de medida cautelar, a fim de que fosse suspenso o certame até a regularização do edital.
Acolhendo o pedido, a Conselheira Relatora deferiu a medida cautelar, na forma da Decisão Monocrática Preliminar DECM 879/2013,
que foi, posteriormente, referendada por seus pares, conforme Decisão TC 5273/2013.
Após a concessão da cautelar pela Relatora, os senhores Aminthas
Loureiro Júnior, ex-Secretário de Gestão e Recursos Humanos, e Gilberto Rocha Lima, pregoeiro do órgão, foram notificados para apresentar justificativas, segundo Termos de Notificação 1705 e 1706,
ambos de 2013.
Em resposta, foram apresentados os documentos de fls.104/124v,
em conjunto pelo d. pregoeiro e pelo atual Secretário de Estado de
Gestão e Recursos Humanos, Pablo Rodnitzky.
Encaminhados os autos à unidade técnica, em cumprimento à determinação contida na DECM 879/2013, foi elaborada a Manifestação
Técnica Preliminar MTP 5273/2013, na qual foram avaliados os elementos contidos nos autos.
Em seguida, foram os autos ao Núcleo para elaboração de Instrução
Técnica Conclusiva, em atendimento ao artigo 47, inciso III, alínea
d, do Regimento Interno deste TCEES (Res. TC 261/2013), que elaborou a ITC 6807/2013.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos
conclusos.
É o relatório.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, a 1ª Secretaria de Controle Externo examinou as alegações trazidas pela Representante em
cotejo com as justificativas apresentadas pelos responsáveis pelo
órgão, ocasião em que opinou na forma da Manifestação Técnica
Preliminar MTP 498/2013, cujo teor transcreve-se abaixo:
Das justificativas apresentadas pela Seger quanto aos itens
sob suspeição
Da exigência de disponibilidade de rede credenciada em 80%
das capitais.
De início o representado esclarece que a contratação em comento
visa a satisfazer necessidades inerentes à atuação e desempenho
dos órgãos do estado. Segue afirmando que as condições estabelecidas no edital visam tão somente assegurar a continuidade da gestão
dos serviços e ao fornecimento de combustíveis, o que é imprescindível para a consecução do serviço público com eficiência e qualidade, e também para garantir que a empresa contratada possua um
mínimo de rede credenciada para assumir a contratação sem prejudicar as atividades dos órgãos que integram o governo do estado.
Frisou que somente no ato da contratação é que a empresa vencedora deverá atender tal requisito, tendo o prazo de 30 dias após a
assinatura do contrato para implantação do sistema, entendendo,
dessa forma, que não há que se falar em restrição da competição,
bastando atender às condições de habilitação.
Reforça seu entendimento, alegando que o que se busca com tais
requisitos é obter uma contratação que atenda ao interesse público
e destaca o crescimento do número de unidades federativas e de
municípios fora do estado em que o governo do estado vem abastecendo seus veículos (fl. 105-v e 106), com projeção para os anos de
2014 e 2015, demonstrando um aumento que poderá chegar a 78%
das unidades federativas do Brasil em 2015.
Apresenta ainda a tabela de fl. 106-v, com detalhamento das despesas com abastecimento fora do estado nos anos de 2011, 2012
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e 2013, realizadas pelos diversos órgãos da estrutura do executivo
estadual, bem como a tabela de fls. 107-v a 111-v, demonstrando
as localidades em que a frota do estado abasteceu, a quantidade de
abastecimento e o custo.
Informa que a maior demanda por abastecimento fora do estado é
da polícia civil, conforme demonstrado na tabela às fls. 106-v.
Por fim expõe que o pagamento dessas despesas não poderia ser
feito por suprimento de fundos, haja vista que o Decreto n. 2011R do governo do estado, de 13 de fevereiro de 2008, veda em seu
art. 5º a utilização de suprimento de fundos para pagamento de
combustíveis e lubrificantes dentro do estado e que não seria possível sua utilização em outras unidades federativas já que os valores
gasto com abastecimento superam o limite legal permitido para sua
utilização.
Da distância de 50 km entre as unidades do governo e os
postos credenciados
Em relação à distância entre as unidades do governo e os postos
credenciados, expõe o representante que essa exigência se deve ao
gasto de combustível e de tempo de deslocamento despendido para
realizar o abastecimento e exemplifica que se for considerada uma
velocidade média de 60 km/h o tempo necessário para o abastecimento seria de aproximadamente uma hora.
Reforça seu entendimento destacando que os veículos destinados
à segurança pública representam mais de 65% de todo o abastecimento do governo do estado e, devido à natureza do serviço prestado, aliado a defasagem do número de policiais, o tempo para abastecimento desses veículos deve ser o menor possível para que não
se comprometa a prestação do serviço.
Cabe ressaltar a exemplificação trazida pelo representado:
De fato, somente estes órgãos realizaram 130.625 abastecimentos
entre janeiro e setembro de 2013. Se levarmos em consideração
que o tempo necessário para o abastecimento seja de 1 (uma) hora
e que cada veículo tenha 2 servidores, perder-se-ia 261.250 (duzentos e sessenta e um mil duzentos e cinquenta) horas. E se levarmos
em consideração que a hora média destes servidores seja de R$
20,00 (vinte reais), o Governo do Estado tria uma ineficiência de R$
5.225.000,00.
Da distância entre os postos nas principais rodovias federais
e estaduais
Alega o representado que para o desempenho de suas funções constitucionais o governo necessita se deslocar dentro e fora do estado,
e os veículos que compõem a frota possuem autonomia variada,
de acordo com suas características e a capacidade do tanque de
combustível, demonstradas na tabela 3 às fls. 112 a 113-v, onde os
veículos movidos a gasolina fazem uma média de 9km/l, existindo,
entretanto, os que fazem uma média de 6,8 km/l.
Continua, demonstrando o raciocínio de que se a capacidade média
dos tanques de combustível é de 50l, a autonomia mínima dos veículos do estado é de 340 km, decorrendo daí a exigência de uma
distância máxima de 300 km entre os postos, necessária a continuidade da viagem.
Esclarece que o critério de julgamento nessa contratação é a menor
taxa de administração a ser cobrada pela gerenciadora.
Do Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos
Por fim demonstra preocupação com a manutenção da cautelar proferida por este Tribunal de Contas, que poderá acarretar danos irreparáveis ao estado, uma vez que culminará com a interrupção dos
serviços públicos que dependem da referida contratação, por meio
da licitação ora suspensa.
Invoca o representado vários posicionamentos doutrinários para reforçar a tese de que a continuidade é um qualificador do serviço
público e, portanto, imperioso dar continuidade ao procedimento licitatório iniciado pelo Edital de Pregão Eletrônico n. 018/2013.
Da viabilidade de competição.
Destaca o representante a potencial viabilidade de competição
usando o argumento de que quatro empresas já se cadastraram
para participar do certame, sendo que existem ainda outras, aparentemente interessadas, aptas a participar da licitação em tela.
Ademais, esclarece que a exigência quanto à capacidade técnica,
econômico-financeira e operacional para promover o credenciamento dos postos autorizados só deverá ser demonstrado pela vencedora no prazo de 30 dias a contar da assinatura do contrato, conforme
fixado no edital.
Do periculum in mora in verso
O representado aponta a ocorrência do periculum in mora in verso, ante o iminente risco de prejuízo irreparável ao erário e à sociedade capixaba em caso de interrupção dos serviços públicos por
falta de abastecimento de veículos a serviço do estado.
Conclusão
Na análise da representação aliada à jurisprudência colacionada
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(fls.1 a 17), foi possível à Conselheira Relatora vislumbrar o fumus
bonis iuris por considerar desproporcionais as exigências contidas
no edital, especificamente em relação ao credenciamento de postos de combustíveis para abastecimento da frota estadual em 80%
do território nacional, nos termos da Decisão Monocrática DECM879/2013, e o periculum in mora tendo em vista que a abertura das
propostas estava marcada para o dia seguinte ao da análise pela
relatora.
De fato, a exigência da rede de abastecimento em praticamente
todo o território nacional não se mostrava compatível com o interesse público a ser atendido com a pretendida contratação, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico n. 018/2013. Entretanto, em sua
defesa, o representado apresentou elementos e argumentos para
justificar as exigências atacadas.
Nas planilhas apresentadas às fls. 105-v, 106, 106-v, 107-v a 111v verifica-se que tais exigências foram precedidas de uma análise
quanto à necessidade de abastecimento dos veículos que compõem
a frota do estado, tanto no próprio estado quanto em outros estados do território nacional, concluindo-se pela compatibilidade entre
os meios e os fins e pela inexistência de excesso nas exigências
apontadas, restando atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao contrário do que afirma a representação, o representado demonstrou a viabilidade de competição com a comprovação da inscrição de quatro empresas cadastradas para participar do certame (fls.
121 a 124-v) e apontou outras potenciais empresas, aparentemente
aptas a também participar: Ticket Serviços S/A e Comprocard Administradora de Cartões Ltda. Em breve pesquisa encontramos as empresas Valecard, Cia Croup (Cia Card Combustível) e Brasilcard que
têm cobertura em uma ampla rede de postos do território nacional.
Cabe ressaltar que a aquisição de combustível por meio de suprimento de fundos não se revela adequada ante a quantidade adquirida.
Em relação à distância de 50 km entre as unidades, entendemos
relevante estabelecer uma distância máxima entre as unidades do
governo, considerando que quanto maior a distância, maior será
o tempo de deslocamento e o gasto de combustível e, conforme
exemplificado pelo representado, maior será a ineficiência gerada
pelo tempo despendido pelos servidores, tendo por base a hora média desses servidores.
Quanto à exigência de distância máxima entre os postos de abastecimentos nas principais rodovias federais e estaduais, entendemos
como forma de preservar a autonomia dos veículos e a continuidade
da viagem. Ressaltamos que essa exigência foi fruto de uma análise
que levou em conta a média de autonomia mínima dos veículos da
frota do estado (fls 112 e 112-v).
Quanto aos itens questionados, reputados por ilegais, procedemos
à sua análise e, diante do exposto neste relatório, concluímos que
as considerações externadas na Representação não têm procedência. E neste contexto, não vislumbramos a hipótese de elaboração de instrução técnica inicial.
Tendo por base a análise contate da MTP 498/2013, acabou por concluir o NEC, nos seguintes termos:
Como se verifica do excerto acima reproduzido, em análise da matéria, a área técnica competente concluiu pela improcedência da Representação, haja vista a ausência de indícios de irregularidade no
Edital de Pregão 018/2013, posição que se acompanha, opinando-se, também, pela improcedência da Representação.
Encaminhados os autos ao ilustre representante do Ministério público Especial de contas, esse órgão concordou in totum com o opinamento da área técnica contido na ITC 6807/2013, manifestado no
PPJC 3033/2014.
3- DECISÃO
Diante de todo o exposto, acolho integralmente o posicionamento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, e VOTO nos seguintes termos:
Pela IMPROCEDÊNCIA da presente representação, tendo em vista
a ausência de indícios de irregularidade, com base nos argumentos
expendidos e com base no inciso I, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012;
Pela REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR concedida por meio da
Decisão TC 5273/2013 e DECM 879/2013,
Pela CIENTIFICAÇÃO dos interessados cientificados do teor desta decisão final, conforme preconiza o §7º do art. 307 da Res.
261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7409/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
setembro de dois mil e catorze, à unanimidade, nos termos do voto
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do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Considerar improcedente a presente representação, tendo em
vista a ausência de indícios de irregularidade, nos termos do inciso
I, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual 621/2012;
2. Revogar a medida cautelar outrora concedida;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial do Ministério Público
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-772/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2594/2012
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO - IPASPEC
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - CARLOS JORGE OLIVEIRA CORDEIRO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, fls. 1/123, do Instituto de Previdência Social do Município de Pedro Canário - IPASPEC,
do exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade do senhor
Carlos Jorge Oliveira Cordeiro – Diretor Presidente.
Conforme se verifica do Relatório Técnico Contábil RTC
294/2014, fls. 126/129, elaborado pela 6ª Controladoria Técnica,
concluiu-se pela regularidade das contas, nos seguintes termos:
9. CONCLUSÃO
Examinada a Prestação de Contas, constante do presente processo,
formalizada conforme disposições do art. 105 e incisos da Resolução
TC nº 182/02 desta Corte de Contas e considerando o que preceitua
a legislação pertinente sob o aspecto técnico-contábil, verifica-se
que as demonstrações contábeis representam adequadamente,
em seus aspectos relevantes, a posição orçamentária, financeira e
patrimonial da Entidade.
Desta forma, opina-se pela REGULARIDADE da Prestação de Contas do IPASPEC – Instituto de Previdência Social do Município
de Pedro Canário, relativa ao exercício de 2011, sob a responsabilidade da Sr. Carlos Jorge Oliveira Cordeiro.
Vitória-ES, 14 de agosto de 2014.
Fausto de Freitas Corradi
Auditor de Controle Externo
Mat.: 202629
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, opinou-se, por meio da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 6836/2014, fls. 131 e 132, pela regularidade
das contas do senhor Carlos Jorge Oliveira Cordeiro – Diretor Presidente, Instituto de Previdência Social do Município de Pedro Canário,
no exercício de 2011.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, fl. 134.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos
conclusos.
É o relatório.
2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO pela REGULARIDADE das contas apresentadas pelo senhor Carlos Jorge Oli-
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veira Cordeiro – Diretor Presidente, Instituto de Previdência Social
do Município de Pedro Canário, no exercício de 2011, na forma do
inciso Ido artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação
ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2594/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e três de
setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regular a
Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência Social do Município de Pedro Canário - IPASPEC, referente ao exercício de 2011,
sob a responsabilidade do Sr. Carlos Jorge Oliveira Cordeiro, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os presentes autos após
o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 23 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-773/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1843/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEL - HILÁRIO ROEPKE
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - EXERCÍCIO DE
2012 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada através do
Decreto Municipal nº 754/2013, no âmbito da Prefeitura Municipal
de Santa Maria de Jetibá em virtude da decisão TC nº 2706/2013,
que determinou a instauração do procedimento, diante da necessidade de apurar possível dano ao erário decorrente de suposta depreciação da frota municipal.
O presente processo teve início com o envio, a esta Corte, de documentação assinada pelo atual prefeito municipal de Santa Maria de
Jetibá, Sr. Eduardo Sthur, solicitando diligências para aferir possíveis
atos de negligência do gestor anterior do Município, no tocante à
preservação do patrimônio público.
Conforme informa a documentação assinalada, foram realizadas auditorias e vistorias, por equipe de servidores municipais, as quais
detectaram a depreciação da frota de veículos municipais por falta
de manutenção, fato que inviabilizou a prestação de serviços à comunidade no exercício de 2013.
Segundo relatou o denunciante, o Gestor anterior não deixou peças
de reposição para o conserto dos referidos veículos, o que teria acarretado a necessidade de processo direto de aquisição em face da
situação emergencial encontrada. Alertou ainda que, em seu entender, a conduta do Gestor anterior configurava crime previsto Código
Penal vigente, bem como em atos de improbidade.
Após análise da documentação protocolada nesta Corte sob o nº
1980/2013, e, posteriormente, diante da documentação protocolada
sob o nº 5220/2013, a 4° Secretaria de Controle Externo opinou no
seguinte sentido:
. NOTIFICAÇÃO do atual gestor do município, Sr. Eduardo Sthur, no
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sentido de que se instaure procedimento de Tomada de Contas Especial, para a devida apuração dos fatos narrados;
. DETERMINAR que seja encaminhada a esta Corte de Contas a Comunicação da Instauração de Tomada de Contas em tela, de acordo com o estabelecimento no artigo 4° da Instrução Normativa n°
08/2008.
. Seja dada ciência dos fatos narrados ao Ministério Público Estadual,
para a adoção das medidas que entender cabíveis, notadamente,
em relação à conduta tipificada como crime pelo Representante do
Executivo Municipal de Santa Maria de Jetibá.
A documentação foi conhecida como DENÚNCIA e autuada sob o
Processo nº 4346/2013, sendo em seguida prolatado o Voto a seguir:
Ante todo o exposto, concordando integralmente com a Área Técnica, VOTO pelo CONHECIMENTO da presente DENÚNCIA, DETERMINANDO a instauração de TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, com base
no art. 57, IV, da LC 621/2012 e a NOTIFICAÇÃO do Sr. Eduardo
Sthur, para que, no prazo de 30 dias seja instaurada a Tomada de
Contas Especial, 15 dias para a comunicação da instauração a esta
Corte de Contas e 90 dias para a conclusão da Tomada de Contas
Especial de acordo com a Instrução Normativa n° 08/2008. À ciência
ao Ministério Público Estadual deverá ocorrer após a conclusão da
Tomada de Contas Especial, para que sejam tomadas as providências que entenderem cabíveis.
Em seguida, foi proferida a Decisão TC nº 2706/2013, que determinou a instauração de Tomada de Contas Especial num prazo de
30 (trinta) dias, sendo a comunicação dessa feita em 15 (quinze)
dias e a conclusão em 90 (noventa) dias. Diante do envio da documentação protocolizada sob o nº 0003070/2014, que ocorreu em
virtude de atenção ao Termo de Notificação nº 1887/2013, foram
desentranhadas do Processo nº 4346/2013 as folhas 114 a 119,
que, juntamente com a referida documentação, passaram a ser a
peça exordial deste processo de Tomada de Contas Especial.
Ato contínuo, foi elaborada pela 4ª Secretaria de Controle Externo,
a Manifestação Técnica Preliminar MTP 422/2014, que após análise
do teor do relatório final da Comissão de Tomada de Contas, aprovado pela autoridade competente, e que concluiu pela inexistência
de configuração de dano ao erário, opinou pelo arquivamento do
procedimento.
Encaminhados os autos para o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, opinou-se, por meio da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 6655/2014, pela regularidade das contas do responsável.
Corroborando o entendimento do NEC, o Ministério Público de Contas, à fl. 322, opinou pelo julgamento do objeto do processo em
questão, mais especificamente pela regularidade das contas apresentadas.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos
conclusos.
É o relatório.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso é patente a divergência entre a 4ª Secretaria de
Controle Externo, que opina pelo arquivamento do feito; e o Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, cujo entendimento é
compartilhado pelo Ministério Público de Contas, no sentido de que
o objeto deste processo deve ser o julgamento por esta Corte de
Contas.
De acordo com a 4ª Secretaria de Controle Externo:
“A obrigatoriedade de instauração de tomada de contas especial está
disposta no artigo 83 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
que assim dispõe:
Art. 83. A autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, adotará providências com vistas à instauração de tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a
identificação dos responsáveis e a quantificação do dano, quando
caracterizadas:
I - omissão do dever de prestar contas;
II - não comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou Município;
III - ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores
públicos;
IV - ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
V - concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário;
VI - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo, irregular ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
VII - outras hipóteses previstas em lei ou regulamento.
No caso sob análise forçoso concluir que a causa provável para a determinação de instauração de tomada de contas especial expedida
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por esta Corte, teve por fundamento o inciso IV do dispositivo, ou
seja, “deterioração culposa ou dolosa de valores e bens”, posto que
não havia indício concreto de dano ou das demais hipóteses previstas no dispositivo citado.
Veja-se que o objetivo da Tomada de Contas está expressamente
disposto no mencionado dispositivo, ou seja “ [...] apuração dos
fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano”.
No âmbito deste Tribunal a matéria é normatizada pela Instrução
Normativa nº 08, de 31 de julho de 2008, dispondo no artigo 1º, que
serão ensejadores da instauração da tomada de contas: a) omissão
no dever de prestar contas; e, b) a prática de qualquer ato ilegal,
ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário.
A tomada de contas é um processo excepcional de natureza administrativa que visa apurar responsabilidade por omissão ou irregularidade no dever de prestar contas ou por dano causado ao erário.
Seu rito desenvolve-se na fase interna (mero procedimento administrativo) e na fase externa (verdadeiro processo), no âmbito do
Tribunal de Contas, quando é oportunizado o contraditório e a ampla
defesa aos responsáveis.
No caso sub examine, o relatório final da Comissão de Tomada de
Contas, aprovado pela autoridade competente, concluiu pela inexistência de configuração de dano ao erário, da seguinte forma:
“À luz exposto e apurado, é possível concluir que:
O que se apurou neste instrumento fora a verdade real dos fatos,
demonstrada através de provas trazidas aos autos e, como depoimentos pessoais, juntada de documentos e outras provas admitidas
em direito, considerando todos os princípios administrativos, pois
estes são fundamentais a administração pública, pois é o que inspira
a forma como a administração deve agir.
Assim, a Comissão de Tomada de Contas Especial, por unanimidade
de seus membros, após análise minuciosa do caso em tela, delibera
em finalizar expressando que a frota de veículos (máquinas pesadas, máquinas agrícolas, caminhões, ônibus e motos) deixada pela
administração anterior, gestão 2009/2013, encontrava-se com avarias decorrentes de um desgaste natural, não podendo, neste ato,
apontar dano ao erário, quantificação pecuniária e, por conseguinte,
responsáveis, haja vista não haver caracterizado nos autos quaisquer das três incidências.”
Da análise do processo em comento, identificamos que a comissão
instaurada para esse fim adotou todas as medidas previstas na IN
08/2008, bem como velou pela busca da verdade real dos fatos.
3 – Conclusão e Proposta de Encaminhamento
Um dos requisitos válidos para a formação do processo no âmbito
desta Corte de Contas (fase externa da tomada de contas), é a existência das causas previstas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Se configurada a inexistência de causa justa para o seu prosseguimento, neste caso, conforme relatório conclusivo opinando pela
inocorrência de dano ao erário ou de prática de qualquer ato ilegal,
ilegítimo ou antieconômico de que possa resultar em dano ao erário,
configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, IV do CPC), motivando a proposição de recomendar que esta Corte de Contas adote
a deliberação de ARQUIVAMENTO do procedimento.
Por sua vez, o NEC, por meio da ITC 6655/2014, expressa seu entendimento indicando que, em razão da análise do mérito da questão pela Comissão de Tomada de Contas, o processo deveria ser
objeto de julgamento pelo Tribunal de Contas, nos moldes previstos
no art. 159, do Regimento Interno.
Esse posicionamento encontra respaldo normativo no retrocitado
dispositivo, que está inserido no Capítulo IV do Regimento Interno,
versando acerca da “Prestação e Tomada de Contas”, e mais especificamente, na Seção V, se referindo às “Decisões em Tomada ou
Prestação de Contas”. Vejamos o que tal dispositivo determina:
Art. 159. Ao julgar as contas, o Tribunal decidirá, quanto ao mérito,
se são regulares, regulares com ressalva ou irregulares, exceto na
hipótese de serem consideradas iliquidáveis nos termos do art. 165
deste Regimento. (grifo nosso)
Conforme apontado pela ITC 6655/2014, no mesmo sentido, há o
disposto no art. 84, da Lei Complementar n.º 621/2012 – Lei Orgânica do TCE/ES, e que também se encontra inserido na Seção que
trata das Decisões em Tomada e Prestação de Contas.
Nessa esteira, encampando os apontamentos realizados pelo NEC
às fls. 318 e 319, sou pelo entendimento de que, “[...] na hipótese
em comento, em que houve a instauração da Tomada de Contas por
determinação do próprio Tribunal, inclusive com análise do mérito
da irregularidade apontada, impõe-se o julgamento das contas do
responsável pelo Plenário, que se manifestará por uma das três hipóteses previstas no artigo indicado, opinando pela regularidade,
regularidade com ressalva ou pela irregularidade das contas analisadas. Em uma última hipótese, poderá julgar as contas iliquidáveis,
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o que, contudo, não se aplica ao caso concreto”.
Mais do que isso, não restando configurada a irregularidade que
originou a presente Tomada de Contas – conforme relatório final da
Comissão de Tomada de Contas – não cabe falar em arquivamento
do processo sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto
de desenvolvimento regular e válido do processo, uma vez que este
já está instaurado, sendo observado o seu regular desenvolvimento.
3 – DISPOSITIVO
Diante do exposto, em consonância com o entendimento exarado
pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas e pelo Ministério Público de Contas, VOTO pela REGULARIDADE das contas
apresentadas pelo senhor Hilário Roepke, quanto aos fatos objeto
da presente Tomada de Contas Especial, ante a inexistência de dano
ao erário.
Após, encaminhem-se os autos à Controladoria Geral Técnica para
prosseguimento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1843/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e três de
setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regulares as
contas apresentadas pelo Sr. Hilário Roepke, quanto aos fatos objeto
da presente Tomada de Contas Especial, ante a inexistência de dano
ao erário , dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os presentes
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas e o Conselheiro convocado João
Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 23 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-715/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3587/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JÚNIOR
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - SANEAMENTO DA OMISSÃO
- ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata o presente processo de omissão na remessa da Prestação de
Contas Bimestral (Cidades-Web), referente ao mês 14/2013, da Prefeitura Municipal de Cariacica, sob a responsabilidade do Sr. Geraldo
Luzia de Oliveira Júnior.
Às fls. 29, a 3ª Secretaria de Controle Externo emite o Relatório Conclusivo de Omissão RCO 85/2014, atestando que o
arquivo da Cidades-Web, referente ao mês 14/2013, foi enviado em
30.05.2014, sugerindo o arquivamento do feito na forma do art.
330, inciso IV, c/c artigo 303 do regimento Interno desta Corte.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano Vieira, manifesta-se às fls. 33, acompanhando área técnica.
É o relatório.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3857/2014,
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ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os presentes
autos, nos termos do voto da Relatora, Conselheira em substituição
Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 09 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-716/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3080/2013
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE ALEGRE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - PAULO DE TARSO ÁVILA DE OLIVEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre – SAAE de Alegre, referente
ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do senhor Paulo de
Tarso Ávila de Oliveira, encaminhadas tempestivamente a este
Tribunal.
Os documentos apresentados, foram analisadas no corpo do Relatório Técnico Contábil RTC n. 283/2014 (f. 147/153), pela 5ª
Secretaria de Controle Externo, que concluiu pela REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual, nos termos seguintes:
4 CONCLUSÃO
Face ao exposto, tendo em vista o que determina as legislações pertinentes, e consoantes disposições do art. 84, inciso I da LC 621/12,
no que tange ao aspecto técnico-contábil, opina-se pela REGULARIDADE da Prestação de Contas, relativa ao exercício de 2012 do
Presidente Administrativo do SAAE de Alegre, Sr. Paulo de Tarso
Ávila de Oliveira.
Em seguida, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC emitiu a Instrução Técnica Conclusiva ITC n.
6272/2014 (f. 155), manifestando-se pela REGULARIDADE da
Prestação de Contas Anual com QUITAÇÃO ao responsável:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 283/2014 e
diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res.
TC nº 261/2013, concluiu-se opinando por Julgar REGULARES as
contas do senhor Paulo de Tarso Ávila de Oliveira – Diretor
Administrativo, frente ao SAAE de Alegre, no exercício de 2012,
na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de f. 158,
da lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, acolheu o
posicionamento da Área Técnica.
Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de voto.
VOTO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais,
com fulcro no art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012,
acompanhando a Área Técnica e o Ministério Público de Contas,
VOTO pela REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre – SAAE Alegre
referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do senhor
Paulo de Tarso Ávila de Oliveira, dando-se quitação ao gestor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3080/2013,
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ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regular a Prestação de Contas Anual Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre,
relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Paulo de
Tarso Ávila de Oliveira, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto da
Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 09 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-774/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4408/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º BIMESTRES DE 2014
RESPONSÁVEL - MARCOS BRUNO BASTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º BIMESTRES DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata o presente processo de omissão na remessa da Prestação de
Contas Bimestral (Cidades-Web), referente ao 1º e 2º bimestres de
2014, da Câmara Municipal de Cariacica, sob a responsabilidade do
Sr. Marcos Bruno Bastos.
Às fls. 13, a 3ª Secretaria de Controle Externo emite o Relatório Conclusivo de Omissão RCO 123/2014, atestando que os
arquivos da Cidades-Web, referentes ao 1º e 2º bimestres de 2014,
foram enviados, sugerindo o arquivamento do feito na forma do art.
330, inciso IV, c/c artigo 303 do regimento Interno desta Corte.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano Vieira, manifesta-se às fls. 20, acompanhando área técnica.
É o relatório.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4408/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e três
de setembro de dois mil e catorze, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, nos termos do voto da Relatora, Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberaçãoos Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em
substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 23 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-776/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3325/2013
JURISDICIONADO -INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO
EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEIS- LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO E SILVANA GALLINA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do Instituto de Atendimento
Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, relativa ao exercício de
2012, sob a responsabilidade dos senhores Silvana Gallina e Leonardo Grobberio Pinheiro.
Na Instrução Contábil Conclusiva n. 92/2014 (f. 416/426), a área
técnica sugere a REGULARIDADE COM RESSALVA das Contas, em
razão da permanência de divergências entre os saldos físicos de
Bens Móveis, Bens Imóveis e Almoxarifado e os registros constantes
do Balanço Patrimonial, referentes aos itens 4.2, 4.3 e 4.4.
Discordando dessa manifestação, o Núcleo de Estudos e Análise Conclusiva – NEC emitiu a Instrução Técnica Conclusiva n. 7045/2014
(f. 430/434), opinando pela regularidade da Prestação de Contas,
com quitação aos gestores, uma vez que este Tribunal consolidou o
entendimento de que as divergências entre os saldos do Inventário
e o Balanço Patrimonial devem ser excluídas da análise de mérito,
por força legal.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 437/438, da lavra
do Procurador Luciano Vieira, acompanhou, integralmente, a ITC n.
7045/2014.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da
Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO pela REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual do Instituto de Atendimento Socioeducativo
do Espírito Santo – IASES, relativa ao exercício de 2012, dando-se quitação aos responsáveis, senhores Silvana Gallina e Leonardo
Grobberio Pinheiro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3325/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e três de
setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regular a
Prestação de Contas Anual do Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo - IASES, relativa ao exercício de 2012, sob
a responsabilidade dos Srs. Leonardo Grobberio Pinheiro e Silvana
Gallina, ordenadores de despesas, dando-lhes a devida quitação,
arquivando-se os autos, após o trânsito em julgado, nos termos
do voto da Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 23 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR.HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-078/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1903/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEL - ANTÔNIO SÉRGIO ALVES VIDIGAL
ADVOGADO - ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB/ES
Nº 15786) E GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA (OAB/ES Nº 16046)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2010 - 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO - 2) FORMAR
AUTOS APARTADOS PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO DE RECEITA - 3) DETERMINAÇÃO - 4)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura de Serra, relativa ao exercício financeiro de 2010, sob a
responsabilidade do Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, Prefeito Municipal no período em questão.
A Prestação de Contas foi encaminhada por meio do OF. CG/GP Nº
84/2011 e autuada em 31/03/2011, protocolo 003350 (fl. 01), cumprindo o prazo regimental, consoante o caput do art. 105 e o §1º, do
art. 126, da Resolução TCE/ES nº 182/02, vigente à época.
No Relatório Técnico Contábil RTC nº 183/2011 (fls. 1324/1334)
a área técnica apontou indício de irregularidade, originando a Instrução Técnica Inicial - ITI 690/2011 (fl. 1354), da qual houve
Notificação e Citação do responsável.
Em análise comparativa entre o apontamento das possíveis irregularidades e os esclarecimentos apresentados (fls. 1368/1673),
a 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou a ICC – Instrução
Contábil Conclusiva 388/2012 (fls. 1677/1685), opinando pela
emissão de parecer prévio pela rejeição das Contas, sendo acompanhado pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC
conforme Instrução Técnica Conclusiva ITC 6788/2012 (fls.
1687/1699), concluindo nos seguintes termos:
4 Conclusão
4.1 Constata-se que o Prefeito Municipal, senhor Antônio Sérgio
Alves Vidigal atendeu tempestivamente aos Termos de Citação e
Notificação emitidos por este Tribunal.
4.1 Registra-se, da análise contábil, que no Relatório de Gestão
Fiscal não foram apontados indicativos de irregularidades; que foram observados e cumpridos os limites constitucionais mínimos em
Ações e Serviços Públicos de Saúde, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e na Remuneração dos Profissionais do Magistério
da Educação Básica; observado o limite máximo de Despesas com
Pessoal, tal como estabelecido pela LC 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e remuneração do prefeito, vice-prefeito.
4.2 Todavia, da análise exposta, infere-se que as justificativas e documentos apresentados não foram suficientes para elidir o indicativo
de irregularidade apontado no item 1.4.2 do Relatório Técnico
Contábil, devidamente analisadas na ICC 388/2012 (fls. 1682),
abaixo descrita:
4.2.1– AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO PARA O CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, NO VALOR DE R$ 12.517.818,03
Base Legal: artigos 127, inciso , d, da Resolução TCEES nº. 182/2002.
4.3 Face ao exposto, e diante do preceituado no artigo 79, inciso III, da Resolução TC 182/02, opina-se no sentido de que seja
emitido Parecer Prévio recomendando a REJEIÇÃO das contas do
senhor Antônio Sérgio Alves Vidigal, Prefeito Municipal da Serra,
no exercício de 2010, na forma prevista no artigo 80, inciso III, da
Lei Complementar 621/2012 c/c art. 126 da Resolução TC 182/02,
tendo em vista grave infração à norma legal e regulamentar.
4.4. Quanto ao cancelamento de dívida ativa municipal no valor de
R$12.517.818,033, disposta no item 4.2.1., sugere-se a instauração de procedimento fiscalizatório de receita, nos moldes
do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012, haja vista
possível existência de dano ao erário público, decorrente da ausência de comprovação da legalidade e de motivação razoável, capaz
de justificar o cancelamento da dívida apurada, denotando a prática
de renúncia de receitas e conseqüente violação ao artigo 14, da Lei
101/2000, artigo 127, X, “d” da Resolução TC 182/2002 e aos prin-
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cípios de direito público.
4.6 Outrossim, sugere-se para que esta Corte determine ao atual
gestor, com fundamento nos artigo 105, da novel LC 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES) a adoção da seguinte medida:
para que se abstenha de cancelar valores dispostos em dívida ativa
sem a apresentação da devida motivação legal, nos exatos termos
dispostos no artigo 14 da Lei Complementar 101/2000, artigo 127,
X, “d” e princípios constitucionais e administrativos vigentes.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira manifestou-se de acordo com o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas.
Retornando os autos ao gabinete do relator, este verificou a necessidade de informações adicionais quanto ao cancelamento de dívida
ativa, determinando a notificação do gestor.
Em atenção ao Termo de Notificação 1426/2013 (fls. 1706) o gestor
encaminhou as informações adicionais (fls. 1710/1745), sendo analisada pela área técnica que através da Instrução Técnica Conclusiva Complementar – ITC 953/2014 (fls. 1748/1756) manteve
a irregularidade quanto ao cancelamento da dívida ativa e sendo
acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas, conforme
manifestação do Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.
É o relatório. Passo à análise das contas.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1 – DAS CONTAS DE GOVERNO
Examinando o processo, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Os presentes autos cuidam da PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da
PREFEITURA DE SERRA, referente ao exercício de 2010, portanto,
estamos a apreciar as “Contas de Governo”.
Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, José de Ribamar de Caldas Furtado,
defende que o conceito de contas de governo é o ponto de partida
para que se possa entender a missão constitucional atribuída ao
Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no julgamento
político que exercerá sobre a gestão anual do Chefe do Executivo.
Esse auxílio será consubstanciado no parecer prévio.
Para o Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que se diferencia da prestação das “contas de gestão”, é o meio pelo qual,
anualmente, o Presidente da República, os Governadores de Estado
e do Distrito Federal e os Prefeitos Municipais expressam os resultados da atuação governamental no exercício financeiro a que se
referem.
O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que “contas de
governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam o
cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas
governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o
atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no
ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”
O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em sua obra
“Tribunais de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro Aécio Mennuci, cujo procedimento “contas anuais” se caracteriza
como um extenso relatório, que é acompanhado do Balanço Geral e
demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais se procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que foi arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se ênfase especial ao desempenho orçamentário do estado e às realizações
do governo dentro do mesmo período.O artigo 75, da Constituição
Federal, ao incluir as normas federais relativas à “fiscalização” nas
que se aplicariam aos Tribunais de Contas dos Estados, entre essas
compreendeu as atinentes às competências do TCU, nas quais é
clara a distinção entre o artigo 71, I – de apreciar e emitir parecer
prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do artigo 71, II, - de julgar as contas dos
demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos
do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.
Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as “contas de
governo” e “contas de gestão”, vale destacar o julgamento da ADI nº
849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:
“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta, é
tradicional, sempre restrita a competência do Poder Legislativo para
o julgamento às contas gerais da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal de Contas:
cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe do Governo, que não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes,
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mas como responsável geral pela execução orçamentária.”
Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada ao setor público, pela qual é efetuado, de modo eficiente, o registro dos atos e
fatos relativos ao controle da execução orçamentária, financeira e
patrimonial.
II.2 – DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na
Lei Federal 4.320/64, determinando que, ao final de cada exercício,
os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados
no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e
na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, disciplinou normas ligadas às finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se extrair os
seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
Os dados acima demonstram a solidez fiscal do exercício de 2010 da
Prefeitura de Serra.
A seguir apresento a análise individualizada dos Demonstrativos
Contábeis e do Resultado Fiscal do ente.
II.2.1 - Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário é uma demonstração das previsões e execuções orçamentárias do exercício a que se refere. Apresenta-se,
por força do artigo 102 da Lei 4.320/64, em duas seções: Receitas e
Despesas previstas em confronto com as realizadas.
As receitas são apresentadas por categorias econômicas (art. 11 da
Lei nº 4320/64), correntes e de capital, e as despesas em função
da natureza dos créditos, orçamentários, suplementares, especiais
e extraordinários, vide tabela 2:
Tabela 2 – Balanço Orçamentário Resumido
Um dos enfoques do Balanço Orçamentário é evidenciar as variações
ocorridas entre as estimativas e as realizações, entre o planejado e
o executado. Desta forma, é nessa demonstração contábil que se
pode identificar, ainda que de forma sintética, se ocorreu a concretização das estimativas feitas pela Prefeitura de Serra nos aspectos
de receitas e despesas orçamentárias.
Verifiquei, conforme Tabela 2, que o município arrecadou 97,40%
da receita corrente prevista e 63,64% da receita de capital. Entretanto, para manter o equilíbrio orçamentário do exercício, executou
89,63% da despesa fixada.
Também é essa demonstração que evidencia o resultado orçamentário obtido, permitindo avaliar o nível de comprometimento das
futuras arrecadações de receitas com as despesas que excederam
as realizações do exercício a que se referem.
No exercício de 2010, verifica-se um resultado positivo na execução
orçamentária. Conforme evidenciado, as receitas totais arrecadadas
totalizaram R$ 751.084.898,12, enquanto que as despesas realizadas totalizaram R$ 721.313.556,96 resultando em SUPERÁVIT na
execução orçamentária no valor de R$ 29.771.341,16.
II.2.2 - Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro, conforme o artigo 103 da Lei nº 4.320 de
1964, demonstrará as receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias, conjugados com o saldo do exercício anterior e o saldo
que se transfere para o exercício seguinte (tabela 3). Este é o instrumento utilizado para evidenciar o resultado financeiro obtido no
exercício a que se refere.
Tabela 3 – Balanço Financeiro Resumido
A demonstração sob análise revela um resultado financeiro positivo
de R$ 20.657.323,45 representado pela diferença entre as receitas
orçamentária e extraorçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias e extraorçamentárias pagas, desconsiderando-se o saldo
do exercício anterior e o saldo para o exercício seguinte.
II.2.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais
O artigo 104 da Lei 4.320/64 dispõe que a Demonstração das Variações Patrimoniais-DVP evidenciará as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e
indicará o resultado patrimonial do exercício.
As alterações do patrimônio podem ser quantitativas e qualitativas.
Por um lado, as variações quantitativas são resultantes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. De outro
lado, as variações qualitativas são aquelas que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio em sua
totalidade.
A DVP apresenta o resultado financeiro, também visível no Balanço
Financeiro, e o resultado extra-financeiro (ou estritamente patrimonial). E mais, a DVP demonstra valores que são derivados do orçamento, e aqueles que independem do orçamento.
A junção do resultado financeiro com o extra-financeiro produz o
resultado do exercício sob a ótica patrimonial, que no presente exer-
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cício foi negativo (Tabela 4). Tal resultado é somado à conta de Ativo
Real Líquido do Balanço Patrimonial.
Tabela 4 – Resultado Patrimonial
Cabe observar que o Ativo Real Líquido não faz parte do Ativo ou
Passivo, não representando direito ou obrigação do município, tratando-se da diferença entre o Ativo Real (Ativo Financeiro e Ativo
Permanente) e o Passivo Real (Passivo Financeiro e Passivo Permanente). O Ativo Real Líquido demonstrado através do Balanço Patrimonial Consolidado apresentou-se no valor de R$ 154.840.037,92,
representando uma variação percentual positiva de 127,62%.
II.2.4 - Balanço Patrimonial
Dentre os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64,
está o Balanço Patrimonial que apresenta, de forma sintética, os
bens, direitos e obrigações que compõem o Patrimônio ao final do
período a que é específico. Formalmente, o Balanço Patrimonial é
apresentado em duas seções, onde a seção do Ativo aglutina os
bens e direitos e a seção do Passivo consolida as obrigações e o
Patrimônio Líquido.
A avaliação do Patrimônio da Entidade, a partir do Balanço Patrimonial, tem como ponto fundamental demonstrar a capacidade de
liquidez da entidade, e diagnosticar o resultado econômico, financeiro e patrimonial, para proporcionar segurança e tranquilidade à
Administração na gestão.
Tabela 5 – Balanço Patrimonial Consolidado
O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha um Ativo Financeiro no valor de R$ 211.644.562,73 e um Passivo Financeiro
no valor de R$ 59.617.642,53, resultando num superávit financeiro
de R$ 152.026.920,10, indicando que, para abertura de créditos
adicionais no exercício de 2013, segundo estabelece o artigo 43, §
1º, inciso I, da Lei 4.320/64, o Município dispõe deste valor como
fonte de recursos.
II.2.5 - Demonstrativo do Resultado Nominal
O objetivo da apuração do Resultado Nominal é medir a evolução da
Dívida Fiscal Líquida. Esse resultado representa a diferença entre o
saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de 2010 em relação
ao apurado em 31 de dezembro de 2009, apresentando um campo
específico para a Meta de Resultado Nominal, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2010.
De acordo com o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, o município reduziu a dívida consolidada líquida em R$
38.856.766,90, visto que a dívida consolidada líquida de 2009 foi
de R$ 85.173.549,49 e a Dívida Consolidada Líquida de 2010 foi de
R$ 46.306.782,59.
II.2.6 - Demonstrativo do Resultado Primário
O resultado primário representa a diferença entre as receitas e as
despesas primárias (não financeiras). Sua apuração fornece uma
melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente
da Federação, indicando que, quanto maior esse indicador, maior
será o volume de recursos disponíveis para pagamento de serviços
da dívida ou realização de outros investimentos.
No que se refere aos valores apurados para as Receitas e Despesas
Fiscais relativos ao exercício de 2010, a Receita Primária Total apresentou o montante de R$ 698.734.957,49 e o somatório da Despesa
Primária Total foi de R$ 631.562.112,38. Destaca-se dessa forma,
a ocorrência de Superávit Primário na ordem de R$ 67.172.845,16,
indicando redução da dívida.
II.2.7 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito
e Despesas de Capital
Segundo orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, o Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de
Capital apresenta as receitas de operações de crédito em comparação com as despesas de capital líquidas, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da “Regra de Ouro”, ou seja, a vedação
constitucional da realização de receitas das operações de crédito
excedentes ao montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.
A conferência do demonstrativo evidenciou que não houve no exercício em referência a contratação de Operações de Créditos, logo,
verificou-se o cumprimento da “Regra de Ouro”.
II.2.8 - Disponibilidade de Caixa
O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa objetiva assegurar
a transparência da disponibilidade financeira e verificar a parcela
comprometida para a inscrição em Restos a Pagar de despesas não
liquidadas, cujo limite, no último ano de mandato da gestão administrativo financeira, é a disponibilidade de caixa líquida por vinculação de recursos. Para tanto, apresenta o cálculo da Disponibilidade
de Caixa do ponto de vista estritamente fiscal, demonstrando se o
ente possui liquidez para arcar com seus compromissos financeiros.
O controle da disponibilidade de caixa deve ocorrer simultaneamen-

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 1 de dezembro de 2014
te à execução financeira da despesa em todos os exercícios e não
somente no último ano de mandato. Apesar da restrição estabelecida no artigo 42 se limitar aos dois últimos quadrimestres do respectivo mandato, a LRF estabelece que a responsabilidade na gestão
fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas, o que impõe que ajustes devam ser observados no
decorrer de todo o mandato, de forma que as receitas não sejam superestimadas, nem haja acúmulo excessivo de passivos financeiros.
O equilíbrio intertemporal entre as receitas e as despesas públicas
se estabelece como pilar da gestão fiscal responsável.
O Município apresentou, ao final do exercício, disponibilidade de caixa bruta na importância e R$ 52.294.502,33 e obrigações financeiras no valor de R$ 5.116.915,98. Portanto, confrontando os respectivos valores, constata-se o registro de uma disponibilidade de caixa
líquida no valor de R$ 47.177.586,35.
II.2.9 – Do Equilíbrio das Contas Públicas
Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal de Contas
da União, Weder de Oliveira, publicadas em sua obra “Curso de
Responsabilidade Fiscal”, que a razão fundamental que levou à
concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade premente e histórica de instituir processos estruturais de
controle do endividamento público.
O Ministro destacou o § 10 da exposição de motivos que acompanhou o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal, enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, em 13 de abril de 1999,
onde o controle do endividamento público constituía preocupação
central da política econômica do governo: “o equilíbrio intertemporal das contas públicas é entendido como bem coletivo, do
interesse geral da sociedade brasileira, por ser condição necessária
para a consolidação da estabilidade de preços e a retomada do desenvolvimento sustentável”.
Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares normativos, denominação que se pode atribuir aos conjuntos de disposições
sobre:
Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites
e controle;
Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas
fiscais, acompanhamento e controle da execução orçamentária;
Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos
atos dos quais resulte aumento de despesa;
Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras
específicas para as despesas da seguridade social;
Receita pública: concessão de benefícios tributários e transparência
da administração tributária;
Transparência, controle social e fiscalização: produção e divulgação
de informações.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas Anual
da Prefeitura de Serra, sob a responsabilidade do Sr. Antônio
Sérgio Alves Vidigal, Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2010, atendeu, majoritariamente, os pilares da LRF.
II.3 – DA IRREGULARIDADE
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO
PARA O CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, NO VALOR DE R$
12.517.818,03.
Base Legal: art. 127, inciso X, inciso d, da Resolução TCEES nº
182/2002 e suas alterações pela 217/2007.
Assiste razão à área técnica e ao Ministério Público Especial de Contas quanto à ausência de comprovação de legalidade e motivação do
cancelamento da dívida ativa no exercício de 2010.
Entretanto, divirjo quanto a tratar esta matéria no Parecer Prévio,
visto que o assunto deve ser analisado em atos de gestão, conforme
já me manifestei no item II.1 deste voto.
Consolidando minha posição, reporto-me a Instrução Normativa nº
28, de 26 de novembro de 2013, aprovada pelo Plenário desta Corte
de Contas, determinando que as informações referentes à dívida
ativa devam compor a prestação de contas anual dos administradores e demais responsáveis, nos quais o Tribunal de Contas tem a
competência para julgar, conforme Anexo 03 da referida instrução,
fundamentado no art. 4º, como segue:
Art. 4º O conteúdo das contas a serem prestadas pelos ordenadores
de despesas da administração direta e indireta dos Poderes Executivos Municipais e Estadual, exceto aqueles relacionados nos artigos
5º a 10 desta instrução normativa, para fins de julgamento pelo
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, compreenderá o rol
de documentos integrantes do ANEXO 03, acompanhados do relatório e do parecer conclusivo emitido pelo controle interno, sobre as
contas do ordenador de despesas do respectivo órgão ou unidade,
contendo os elementos indicados no ANEXO 12.
[...]
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ANEXO 03
CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DOS PODERES EXECUTIVOS
MUNICIPAIS E ESTADUAL EXCETO INSTITUTOS PRÓPRIOS
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
[...]
Item
Nome
Descrição
Formato
28
DEMDAT Demonstrativo da dívida ativa tribu- PDF
tária e não tributária, devidamente
assinado pelo gestor e por profissional responsável, destacando-se:
saldo inicial;
inscrições no exercício;
baixas por pagamento;
baixas por cancelamentos, acompanhadas de documentação que comprove sua legalidade e motivação;
saldo final.
Diante do posicionamento que adoto quanto às informações que devem compor a prestação de contas anual para emissão do parecer
prévio e da IN nº 28/2013, determino a exclusão deste item para
a emissão de Parecer Prévio e a abertura de processo em apartado
para a análise dos atos de gestão referentes ao cancelamento da
dívida ativa.
Quanto à análise deste item como ato de gestão, acompanho a área
técnica e o Ministério Público Especial de Contas pela instauração de
procedimento fiscalizatório de receita, nos moldes do artigo 57, inciso VI, da Lei Complementar 621/2012, haja vista possível existência
de dano ao erário público.
Determino, também, ao atual gestor, que se abstenha de cancelar
valores dispostos em dívida ativa sem a apresentação da devida
motivação legal, nos exatos termos dispostos no artigo 14 da Lei
Complementar 101/2000 e dos princípios constitucionais e administrativos vigentes.
III – CONCLUSÃO
A análise feita neste voto conduz às seguintes conclusões:
As demonstrações contábeis consolidadas do Município, representam a situação patrimonial em 31 de dezembro de 2010, exceto pelo
possível efeito da determinação constatada, bem como os resultados relativos ao exercício encerrado nessa data, de acordo com a
Lei 4.320/1964, a Lei Complementar 101/2000 e as demais normas
aplicáveis;
Os elementos apresentados no relatório sobre a execução do orçamento do Município, demonstram que foram observados os princípios constitucionais e legais que regem a administração pública federal, e também as normas constitucionais, legais e regulamentares
na execução dos orçamentos do município e nas demais operações
realizadas com recursos públicos federais, em especial ao que estabelece a lei orçamentária anual.
Destarte, por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo
29, inciso V, da Resolução nº 261/2003, divergindo do entendimento
da Área Técnica e Ministério Público Especial de Contas, VOTO para
que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I - Seja emitido parecer prévio pela APROVAÇÃO das contas do
Município de Serra, exercício de 2010, sob a responsabilidade do
Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, com fundamento no art. 80, I,
da LC 621/2012.
II - Determino a exclusão do item “AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO PARA O CANCELAMENTO
DE DÍVIDA ATIVA, NO VALOR DE R$ 12.517.818,03 para a
emissão deste Parecer Prévio e a formação de autos apartados para
a análise deste ato de gestão com instauração de procedimento fiscalizatório de receita, nos moldes do artigo 57, inciso VI, da Lei
Complementar 621/2012, haja vista possível existência de dano ao
erário público.
III – Seja encaminhado ao atual gestor, a seguinte DETERMINAÇÃO, que deverá ser objeto de monitoramento por esta Corte:
Que se abstenha de cancelar valores dispostos em dívida ativa sem
a apresentação da devida motivação legal, nos exatos termos dispostos no artigo 14 da Lei Complementar 101/2000 e nos princípios
constitucionais e administrativos vigentes.
Dê-se ciência aos interessados e, após as formalidades legais, arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1903/2011,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão do Plenário realizada no dia onze de
novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
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1. Recomendar à Câmara Municipal da Serra a aprovação da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal da Serra, referente
ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Antônio Sérgio
Alves Vidigal;
2. Excluir o item “ausência de comprovante de legalidade e motivação para o cancelamento de dívida ativa, no valor de R$
12.517.818,03” deste Parecer Prévio, formando-se autos apartados para a análise deste ato de gestão com instauração de procedimento fiscalizatório de receita, nos moldes do artigo 57, inciso
VI, da Lei Complementar nº 621/2012, tendo em vista a possível
existência de dano ao erário;
3. Determinar ao atual gestor que se abstenha de cancelar valores
dispostos em dívida ativa sem a apresentação da devida motivação
legal, nos exatos termos dispostos no artigo 14 da Lei Complementar nº 101/2000 e nos princípios constitucionais e administrativos
vigentes, devendo tal determinação ser objeto de monitoramento
pela Secretaria de Controle Externo desta Corte;
4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e José Antônio Almeida Pimentel. Presente, ainda,
o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas
em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 11 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
- PARECER PRÉVIO TC-081/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4482/2008 (APENSOS: 2726/2007)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - JOSÉ CARLOS ELIAS
ADVOGADO - GUSTAVO VARELLA CABRAL (OAB/ES Nº 5.879) E
AIRTON
DE OLIVEIRA MENDONÇA (OAB/ES Nº 13.519)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2006 - PREFEITO: JOSÉ CARLOS ELIAS - CONTAS IRREGULARES - PARECER PELA REJEIÇÃO - RECOMENDAÇÃO AO GESTOR - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – 1) PROVIMENTO - REFORMULAR
PARECER PRÉVIO TC-077/2008 – APROVAÇÃO COM RESSALVA – 2) RECOMENDAÇÃO – 3) MANTER RECOMENDAÇÕES DO
PARECER PRÉVIO TC-077/2008 – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I. RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Carlos Elias, Prefeito Municipal de Linhares no exercício de 2006, em
face do PARECER PRÉVIO TC 077/2008, exarado no Processo TC
2726/2007 (fls. 4230/4233) recomendando ao Legislativo Municipal
de Linhares a REJEIÇÃO das presentes contas, consoante disposições do artigo 78, caput, da LC 32/93 c/c art. 126 da Resolução n°
182/02 tendo em vista as irregularidades apontadas pela 5ª Controladoria Técnica na INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA n° 1978/08
(fls. 4204/4212), subsidiando-se da INSTRUÇÃO CONTÁBIL CONCLUSIVA N° 97/08 (fls. 4141/4189, itens abaixo transcritos) e no
RELATÓRIO CONCLUSIVO DE LIMITES N° 31/08 (fls. 4191/4203)
e PARECER N° 3214/08 da Procuradoria de Justiça de Contas (fls.
4219/4221), a seguir relacionados:
Item 1.2 - Declaração de que foi realizado o inventário anual dos
bens patrimoniais, evidenciando-se de forma detalhada as incorporações, baixas e possíveis divergências, indicando o setor e as
pessoas designadas para a elaboração do referido inventário (infringência ao inciso IX do artigo 127 da Resolução TC 182/2002);
Item 2.1 - Divergência de valores referentes aos créditos adicionais
abertos no exercício (infringência ao artigo 42 da Lei 4.320/64);
Item 2.2 - Divergência de valores referentes aos créditos especiais
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abertos no exercício (infringência ao artigo 42 da Lei 4.320/64);
Item 2.4 - Divergência entre o extrato e conciliação bancária;
Item 2.7 - Ausência de informações da movimentação patrimonial
nas Declarações de Bens do Patrimônio e do Almoxarifado (infringência ao inciso IX do artigo 127 da Resolução TC 182/2002);
Recomenda aquele Parecer Prévio TC 077/2008 ao gestor, as seguintes providências (fls. 4232):
“II.1 Que o ente adote como rotina acostar aos autos toda documentação comprobatória necessária, relativa à consolidação das unidades gestoras, conforme item 2.3 da Instrução Contábil Conclusiva
n° 97/2008;
II.2 que o jurisdicionado adote as providências necessárias e observe a legislação contábil no que se refere às contas de natureza devedora com saldo credor, conforme descrito no item 2.8 da Instrução
Contábil Conclusiva n° 97/2008;
II.3 que o ente apresente, nos próximos exercícios, o Demonstrativo
das Variações Patrimoniais de forma analítica, permitindo que se
analise separadamente, por unidade gestora, todas as contas que
compõem o Ativo Permanente, conforme descrito no item 2.9 da
Instrução Contábil Conclusiva n° 97/2008.”
Recebido o Recurso, a 5ª Controladoria Técnica, por intermédio
da MANIFESTAÇÃO CONTÁBIL DE RECURSO MCR 12/2009 (fls.
154/180) opina pela saneamento das seguintes irregularidades,
constantes da Instrução Contábil Conclusiva N° 97/08:
II.1 – declaração de que foi realizado o inventário anual dos bens
patrimoniais – Item 1.2;
II.2 – divergência de valores referentes aos créditos adicionais abertos no exercício – item 2.1;
II.3 – divergência de valores referentes aos créditos especiais abertos no exercício – item 2.2;
II.4 – divergência entre o extrato e conciliação bancária – item 2.4
e,
II.5 – Ausência de informações da movimentação patrimonial nas
declarações de bens do patrimônio e do almoxarifado - item 2.7.
Relativamente ao item II.6 – aplicação deficitária no ensino fundamental – item 1 do Relatório Conclusivo de Limites RCL n° 31/2008
(fls. 4191/4198 – TC n° 2726/2007), mantida a irregularidade, tendo em vista que os novos demonstrativos e documentação encaminhados quando da justificativa apresentada pelo defendente e demonstrado na Planilha de Educação, incluindo-se apenas os valores
que não haviam sido empenhados para o IPASLI, não foram capazes
de elidir aquela irregularidade, na visão da área técnica, ficando
assim composta a aplicação no Ensino Fundamental:
Base de Cálculo – Receita Bruta
de Impostos/2006
DESCRIÇÃO APLICAÇÃO
Valor mínimo a ser aplicado
Percentual mínimo a ser
aplicado
Valor anteriormente apurado
Valor adicionado (Referente a
Contribuição Patronal/IPASLI)
Valor Total efetivamente
aplicado
Percentual efetivamente
aplicado
Valor apurado a menor

R$ 91.656.840,54
ENSINO FUNDAMENTAL
R$ 13.748.526,08
15,00%
13.094.461,98
587.457,79
R$ 13.681.919,77
14,93%
R$ 66.606,31

Conforme se verifica, o percentual de aplicação da receita bruta de
impostos no ensino fundamental foi da ordem de 14,93%, correspondente ao montante de R$ 13.681.919,77 não atingindo o limite
mínimo de 15% exigido pela Lei 9.424/1996, vigorante á época.
Editada a INSTRUÇÃO TÉCNICA ITR n° 61/2010 da 8ª Controladoria
Técnica (fls. 187/190), esclarecido que como os argumentos lançados pelo defendente referem-se a matéria exclusivamente contábil,
as razões recursais foram apreciadas pela 5ª CT, através da MCR
12/2009 vindo, afinal, opinar pelo provimento parcial do Recurso
interposto, excluído o item II.6 - Aplicação Deficitária no Ensino Fundamental.
Em razão de pedido pelo defendente de nova análise técnica (fls.
220), elaborada a Manifestação Técnica MTP 255/2012 (fls. 230/232)
pela 5ª Controladoria Técnica e Instrução Técnica ITR 190/2012 (fls.
233/234) pela 8ª Controladoria Técnica, onde ratificada decisão anterior pelo provimento parcial do recurso.
É o Relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Analisando as condições de admissibilidade do presente recurso,
observa-se que a parte é capaz, possui interesse e legitimidade processual o que torna o recurso cabível.
Relativamente ao Termo de Notificação n° 803/2008 – Parecer Préwww.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 1 de dezembro de 2014
vio TC 077/2008, o AR foi juntado aos autos em 07/07/2008 (fls.
4236 – TC 2726/2007) e o Recurso de Reconsideração foi protocolizado neste Tribunal em 06/08/2008 (fls. 148 – TC 4482/2008), fato
que o torna tempestivo.
Ultrapassada a análise dos requisitos formais, acerca do mérito do
presente recurso, relativamente a Instrução Técnica de Recurso
– ITR 61/2010 (fls. 187/190), encampando a manifestação da 5ª
Secretaria de Controle Externo, consubstanciada na Manifestação
Contábil de Recurso MCR 12/2009 (fls. 154/180), bem como a Instrução Técnica de Recurso – ITR 190/2012 da 8ª Controladoria Técnica (fls. 233/234), exposta na Manifestação Técnica MTP 255/2012
(fls. 230/231) anui este relator as mesmas razões e ponderações
expostas pela Área Técnica e o Ministério Público de Contas quanto
ao provimento das razões esposadas pelo Defendente no Recurso
de Reconsideração, para excluir do Parecer Prévio TC 077/2008 os
itens II.1, II.2, II.3, II.4 e II.5 da Instrução Contábil Conclusiva n°
97/2008.
Porém, acerca do item II.6 que trata do descumprimento do limite
constitucional e legal na aplicação do Ensino Fundamental de 15%
da receita bruta de impostos, no exercício de 2006, estabelecido no
caput § 6° do artigo 60 das Disposições Transitórias da Constituição
da República e artigo 1° da Lei 9.424/1996 (vigente à época, sendo
revogado no ano seguinte), este Relator permite discordar daqueles
experts, tecendo considerações acerca daquele tópico o que o faz
nos seguintes termos, valendo-se do princípio da insignificância e
sua aplicação no direito administrativo, bem como dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade:
Melhor explicando, tem-se que uma análise mais detalhada do sistema jurídico impõe a atenção a vários tipos de normas, que não
decorrem pura, simples e exclusivamente da lei em sentido estrito,
mas também de princípios que preenchem esse sistema, integrando-o e exercendo a sua função normativa, já reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.
Vale dizer, os princípios também são normas e, por isso mesmo,
devem ser aplicadas no caso concreto juntamente com as regras já
estabelecidas em leis e outros diplomas normativos, moldando-as e
lhes dando o devido suporte.
No presente caso, o gestor, muito embora tenha cumprido com a
totalidade das normas constitucionais e legais que impõem valores
mínimos e máximos de receita a
serem observados no exercício da gestão do dinheiro público, deixou
de alcançar o limite constitucional relativo ao Ensino fundamental
previsto no caput do artigo 60 da ADCT da Constituição Federal representando o valor de R$ 66.606,31 e percentual de 14,93% da
receita bruta de impostos (e não, o percentual de 15%, vigorante
á época) o que, indubitavelmente trata-se de um valor irrisório e
insignificante frente a uma receita de impostos na ordem de R$
91.656,840,54 (noventa e um milhões seiscentos e cinquenta e seis
mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), o
que justifica a aplicação do princípio da proporcionalidade a fim de
não se cometer injustiça, nem tampouco demonstrar uma incompatibilidade da força da reação deste Tribunal de Contas frente ao
baixo grau de lesividade do comportamento censurado.
Observe-se, primeiramente, que com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o princípio da insignificância, oriundo do direito
penal, propagou-se para os demais ramos do direito punitivo, em
especial, no Direito Administrativo, relativamente ao julgamento das
contas públicas.
O Supremo Tribunal Federal assim define o Princípio da Insignificância (crime de bagatela), em seu glossário jurídico:
“Descrição do Verbete: o princípio da insignificância tem o sentido
de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como crime, por isso, sua aplicação resulta na
absolvição do réu e não apenas na diminuição e substituição da pena
ou não sua não aplicação. Para ser utilizado, faz-se necessária a
presença de certos requisitos, tais como: (a) a mínima ofensividade
da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação,
(c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada (exemplo: o furto de
algo de baixo valor). Sua aplicação decorre no sentido de que o direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado
cujo desvalor – por importar em lesão significativa a bens jurídicos
relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante,
seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria
ordem social”
Assim, no campo penal, o princípio da insignificância exige o cumprimento cumulativo dos seguintes parâmetros (STF, HC 84.412. DJ
19.11.2004, pág. 37):
a) mínima ofensividade da conduta do agente;
b) reduzido grau de ofensividade do comportamento;
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c) nenhuma periculosidade social da ação e
d) inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.
Na seara eleitoral, por sua vez, para a caracterização da insanabilidade, faz-se necessário que o agente tenha atuado com má-fé ou
que o ato questionável tenha provocado lesão ao erário.
Não destoando desse entendimento leciona a doutrina que:
“Insanáveis, frise-se, são as irregularidades graves, decorrentes de
condutas perpetradas com dolo ou má-fé, contrárias ao interesse
público; podem causar dano ao erário, enriquecimento ilícito, ou
ferir princípios constitucionais reitores da Administração Pública. Por
isso, podem configurar improbidade administrativa ou mesmo delito
criminal.” (Direito Eleitoral. José Jairo Gomes, 4ª ed. Belo Horizonte,
MG: Del Rey, 2010, pág. 169)
Observa-se que o traço distintivo de uma irregularidade sanável de
outra dita insanável está, portanto, não apenas vinculada à questão
da correção do ato, mas também na nota de má-fé por parte do
agente.
Sob esse ângulo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
de que:
[...] a má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e
a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta
antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-intenção do administrador” (REsp 909446/
RN, DJe 22.04.2010)
Acresce-se a esta fundamentação que com a promulgação da nova
ordem jurídica de 1988 no que diz respeito à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo pela Câmara Municipal temos que
os Tribunais de Contas não proferem julgamento das contas, mas
apenas promovem um exame prévio, conforme art. 31, § 2º da
Constituição da República de 1988. Nesses casos, compete ao parlamento a caracterização da irregularidade como insanável ou não,
mantendo-se a última palavra com o Poder Judiciário.
Feitas todas estas ponderações acerca do Princípio da Insignificância
aplicado ao processo em análise, ao mérito temos que da análise da
Prestação de Contas em tela, observa-se que o não atingimento ao
percentual mínimo legal para o Ensino Fundamental (15%), deveu-se EM RAZÃO DO ÍNFIMO PERCENTUAL DE 0,07% A MENOR, UMA
VEZ ATINGIDO O PERCENTUAL DE 14,93% de aplicação da receita
bruta de impostos do exercício 2006, conforme se verifica da tabela
constante no tópico “Relatório” deste documento.
Disto, como o princípio da insignificância (ou razoabilidade) modela
a discricionariedade concedida em favor dos agentes administrativos quando de sua utilização, analisando o assunto a partir deste
dado – inaplicação de percentual ínfimo para o Ensino Fundamental,
podemos concluir pela possibilidade de sua aplicação ao caso em comento , uma vez verificado que o prejuízo causado ao bem jurídico
tutelado é mínimo, podendo a tipicidade da conduta ser afastada,
sem a cominação de sanções, uma vez observada a boa-fé do agente público envolvido, aplicando a medida mais razoável e proporcional que o caso requer.
A doutrina dos Tribunais de Contas, assim orienta, conforme defesa
promovida pelo Conselheiro MAURI TORRES, do TCE-MG :
“No entanto, apesar da violação à norma constitucional, tendo em
vista a irrelevância da diferença apurada — 0,06% — entendo
concebível a aplicação do Princípio da Bagatela ou Insignificância, segundo o qual a análise da periculosidade de cada caso
concreto irá determinar um balanceamento entre o grau de lesão
jurídica causada pela conduta ilícita do agente e a necessidade de
intervenção do poder do Estado.
[..3.]
Assim, em virtude dos Princípios da Insignificância e da Razoabilidade, entendo que, sendo a aplicação apurada inferior minimamente
ao percentual estabelecido constitucionalmente, não se vislumbrando lesão ou dano significativo aos bens jurídicos relevantes
à sociedade, considero apenas que houve falha no procedimento, não sendo, por si só, fato ensejador de rejeição das contas.
(TCE-MG - Conselheiro Mauri Torres – Segunda Câmara. Prestação
de Contas Municipal n. 710.460. Relator: Cons. Sebastião Helvécio.
Acordão de: 16 fev. 2012
Observado em várias outras decisões proferidas pela Corte de Contas mineira em julgamentos de prestações de contas municipais,
quando do não atendimento ao comando constitucional, tem-se aplicado o princípio da insignificância, dependendo do valor da diferença
apurada, adotando aqueles julgadores a tese de que não se configura lesão ou dano significativo aos bens jurídicos relevantes para
a sociedade, considerando ter havido apenas falha procedimental.
Por outro lado, a não aplicação mínima na manutenção e desenvolvimento do ensino, visto sob o prisma de vício insanável, conforme arguido pelo Ministério Público de Contas deve ser melhor ponderado,
inclusive com destaque para a jurisprudência emanada do Tribunal
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Superior Eleitoral, com destaques nossos:
Registro de candidatura - Contas rejeitadas - Ação declaratória contra decisão da Câmara - Decisão julgando improcedente, com trânsito em julgado - Prazo de inelegibilidade que flui pelo tempo que
faltar.
Possibilidade de a Justiça Eleitoral verificar se as irregularidades são
insanáveis, mesmo havendo decisão do Tribunal de Contas e da Câmara Municipal desaprovando as contas. Matéria considerada prequestionada porque suscitada em sede de embargos de declaração,
mesmo que tenham restado rejeitados.
Não-aplicação do mínimo constitucional da receita de impostos na
manutenção e desenvolvimento do ensino - Irregularidade que não
acarreta inelegibilidade.
Recurso conhecido e provido. (Recurso Especial Eleitoral nº 16433,
Acórdão nº 16433 de 05/09/2000, Relator Min. Fernando Neves da
Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 5.9.2000.
Grifo nosso)
Esse também é o pensamento de JOEL J. CÂNDIDO (Inelegibilidades
no Direito Eleitoral. Bauru, SP; Edipro, 1999, pág. 187), que defende que:
[...] compete à Justiça Eleitoral apontar, frente ao caso concreto,
se a irregularidade é sanável ou insanável, bem como se ela se
elege, ou não, como improbidade administrativa, para os fins a que
se refere o art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, ora resumidamente aqui
analisado.
Ainda a propósito do tema, constata-se que o Tribunal Superior Eleitoral possui precedentes que rejeitam a inelegibilidade em decorrência de singela desaprovação de contas derivada de não-aplicação
de limites mínimos em educação e saúde, como se comprova dos
seguintes precedentes daquela Corte:
AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
1. A falta de aplicação do percentual mínimo em educação não gera
inelegibilidade.
Precedentes.
2. Decisão agravada que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
3. Agravos regimentais desprovidos.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 30169, Acórdão de 28/04/2009, Relator Min. Eros Roberto Grau, Publicação: DJe
- Diário da Justiça Eletrônico, Data 19.05.2009, página 16)
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, instado a se posicionar acerca do princípio da insignificância, assim tem se posicionado admitindo, à unanimidade em 20/12/2012 através do Parecer
Prévio 47/2012 a tese então esposada pelo Conselheiro Relator, nos
seguintes termos:
“ Processo 2184/2011
Entidade: Município de Iconha
Assunto: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2010
Responsável: Dercelino Mongin
Conselheiro Relator: José Antonio Pimentel
“2) Aplicação deficitária em Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino (Art. 212 da Constituição Federal de 1988):
(...)
Compulsando os autos, observei que restou demonstrado que o Município de Iconha aplicou o percentual de 24,94% das receitas de
impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o que constituiria violação ao art. 212 da Constituição da República.
Não obstante, em situações excepcionais, derivadas da aplicação
do princípio da insignificância, esta Corte de Contas tem relevado irregulares de natureza contábil, especificamente no tocante a
não aplicação mínima em determinada atividade estatal, como se
depreende do Parecer Prévio nº 67/2010, com a recomendação de
aprovação, prolatado nos autos do processo nº 3186/2008, referente ao Município de Pedro Canário, exercício 2003, que reformou
decisão anterior pela rejeição das contas, sob o fundamento da não
caracterização das situações elencadas no art. 59 da Lei Complementar nº 32/93, então vigente.
No mesmo sentido, trago à colação o precedente mais relevante
acerca da temática em discussão, estabelecido no processo TC nº
1873/2006, referente à Prestação de Contas Anual, exercício 2005,
do Estado do Espírito Santo, em que o eminente Conselheiro Mário
Moreira consignou em seu voto:
“Entendo, ante tudo que foi exposto, que o Governo não aplicou
nas Ações de Saúde, o percentual mínimo exigido, resultando num
percentual a menor de 0,04%. Tenho, no entanto, como relevada a
irregularidade, dado o ínfimo percentual a menor”.
Naquele julgamento, acolhido pelo Plenário, o Conselheiro relator
relevou a irregularidade referente a não aplicação mínima do per-

Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 65
centual de 12% nas ações e serviços públicos de saúde consubstanciado no Parecer Prévio nº 124/2006 pela aprovação das contas do
Governo do Estado.
No caso em exame, o Município de Iconha aplicou, efetivamente,
24,94% das receitas de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o que significa um percentual a menor da ordem de
0,06%, o que representa o valor de R$ 9.979,75. Registro, ademais, que o exercício financeiro de 2009 nos autos do Processo TC2489/2010 foi aplicado o percentual de 25,27%, isto é, superior ao
estabelecido pelo texto constitucional.
Assim, em que pese a existência da irregularidade na aplicação mínima das receitas de impostos na educação, considero o percentual
faltante como ínfimo, quando realizado o cotejo com os demais elementos dos autos, a ponto de não justificar a gravosa decisão pela
rejeição das contas. Logo, relevo a referida irregularidade.
Diante do exposto, divergindo do entendimento exarado pelo corpo
técnico e do parecer do Ministério Público Especial de Contas, em
parecer da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, assim com
base no artigo 80, II da LC 621/2012, VOTO pela emissão de Parecer Prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVA das Contas Anual
do Município de Iconha, referente ao exercício de 2010, sob a
responsabilidade do Sr. Dercelino Mongin, a ser encaminhado
ao Poder Legislativo municipal, nos termos da Constituição da República, com a ressalva referente a não aplicação do percentual mínimo de 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino”
(...).
É como voto. Em de dezembro de 2012. JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL -Conselheiro Relator”
Por outro lado, o Conselheiro Relator Sergio Aboudib Ferreira Pinto
assim se posiciona relativamente ao assunto, sendo suas ponderações acatadas á unanimidade pelo Plenário desta Corte:
Não tenho como justo macular as contas de gestores que tenham primado pela preservação do interesse público, cumprindo
limites legais e constitucionais e que tenham incorrido em erros
formais que não denotem dolo, má-fé ou prejuízo ao erário e
que possam ser corrigidos em exercícios futuros, tendo votado
diversas vezes nesse sentido.
(...)
Lembro que, em situações excepcionais, derivadas da aplicação do princípio da insignificância, esta Corte de Contas tem
relevado irregularidades de natureza contábil, especificamente
no tocante à não observação dos limites legais e constitucionais,
conforme demonstrado nos Processos TC 2184 – 1576 – 1906 e
1765/2011.
(...)
A arte de julgar consiste dentre outras, de se colocar no lugar do outro, considerando o contexto no qual ele está inserido, bem como
seus anseios, expectativas e ferramentas de que dispõe. No
caso concreto, pude perceber que este utilizou critérios coerentes,
de forma prudente e margem de erro perfeitamente aceitável.
(...)
Ressalto que esse posicionamento não objetiva criar lacunas para
o não cumprimento da lei. Trata-se apenas de uma decisão que
pretende respeitar os princípios da equidade, proporcionalidade
e razoabilidade, sempre voltados em prol do interesse público,
no caso específico, economia orçamentária e respeito aos limites
legais e constitucionais.
(...)
Sendo assim, discordando da Área Técnica e do Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de considerar REGULARES COM RESSALVAS a Prestação de Contas da Câmara Municipal de São José
do Calçado, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade
do Sr. Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, tendo em vista que a
irregularidade apontada não tem o condão de macular as contas
ora analisadas, uma vez que evidencia impropriedade ou falha
de natureza formal, que não caracteriza dolo ou prática de ato de
gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, ou que represente
injustificado dano ao erário, consoante artigo 84, II, da Lei Complementar nº 621/2012.
(...)
É como VOTO. Após transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Vitória
- ES de março de 2014
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto -Conselheiro Relator
Do ponderado, considerando os Princípios da Insignificância e da
Razoabilidade e, ainda, a pequena expressividade do percentual
apurado à menor à título de aplicação no Ensino Fundamental, entendo que a impropriedade apurada nos autos do TC n° 2726/2008
não enseja a rejeição das contas, com amparo nos vetores interpretativos acima alinhados, bem como a decisões exaradas por este
Tribunal de Contas, concluindo que a sanção pretendida pela área
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técnica e pelo Ministério Público de Contas é desproporcional à infração cometida, não se ajustando ao postulado da justiça, patenteada
em orientação emanada dos tribunais superiores, Cortes de Contas
e doutrina aqui citadas.
Ultrapassada a questão, uma vez adotado o princípio da insignificância aos autos, a grande dúvida que aflige esta Relatoria diz respeito
ao alcance e as consequências decorrentes desta decisão, ou seja,
a prestação de contas deverá ser aprovada com ou sem ressalva?
Acerca do impasse, balisando ainda nosso entendimento em decisão
adotada pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais quando analisado
o assunto sob este prisma, concluído por
“Processo n° 710.096 - 1ª Câmara
Prestação de Contas do Município de Franciscópolis
Exercício 2005 – Divaldo Soares dos Santos
Conselheiro Relator – José Alves Viana
[...]
Com efeito, a intelecção do comando normativo em tela, para efeito
de aplicação do princípio da insignificância no âmbito dos Tribunais
de Contas, comporta juízo valorativo no sentido de que os incisos
do art. 45 da Lei Orgânica do TCEMG, em razão do grau ou da intensidade de violação do bem jurídico tutelado, podem concretizar
os desdobramentos da aceitação daquilo que a se afirmou sobre a
superação da consideração da tipicidade unicamente sob o aspecto
formal (ou legal).
Nesse particular, já sinalizo a conclusão do meu entendimento no
sentido de que também nessa situação — aplicação do princípio
da insignificância propriamente dito — as ressalvas devem
ser apostas quando da emissão do parecer prévio.
(...)
Nesse cenário, pode-se então afirmar que o legislador, ao estabelecer a possibilidade de aprovação das contas com ressalvas exatamente no caso de impropriedades formais, que
se amolda como uma luva para o caso concreto, na verdade
materializa a possibilidade de se dar um tratamento diferenciado para aquele que não preenche as hipóteses típicas da
norma nem sob o prisma formalista (art. 45, I), e aquele que o faz
sob a perspectiva da tipicidade formal (art. 45, II). E ainda mais,
aquele que viola de forma significativa a norma, e, portanto terá sua
conta rejeitada (art. 45, III).
Em síntese, vale mais uma vez a máxima aristotélica de tratar
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Nesse aspecto — observe que a situação seria diferente se o legislador tivesse
previsto apenas as hipóteses de aprovação ou rejeição das contas
sem estabelecer explicitamente uma terceira via, qual seja,
a aprovação com ressalvas — não se pode tratar aquele cuja
conduta é atípica porque cumpriu todos os requisitos daquele
cuja conduta é atípica porquanto somente preenchida a tipicidade formal. Importante lembrar que ao final, ambos terão as
contas aprovadas e, portanto, sob o ponto de vista jurídico, não há
sanção, não há prejuízo.
Assim sendo, em minha avaliação, a ressalva deve ser entendida a partir de um prisma pedagógico para quem já praticou o ato, como um leve “puxão de orelhas” e jamais sob
um vetusto olhar de natureza sancionatória. Ademais, entendo
que a recomendação serve como um alerta ao próprio gestor ou a
terceiros (ex: Controle Interno ou Câmara Municipal) para a observância das melhores práticas da gestão, com um viés nitidamente
prospectivo. São institutos de naturezas distintas e a meu ver complementares e não mutuamente excludentes.
Por todos os argumentos expostos é que entende este Relator, pelo
provimento do recurso interposto, assim concluindo.
III – DECISÃO
Diante do exposto, discordando da área Técnica e do Ministério Público de Contas relativamente a Manifestação Técnica MTP 255/2012
(fls. 230/231) que ratifica a Manifestação Contábil de Recurso n°
12/2009 e Instrução Técnica ITR 190/2012 (fls. 233/234) e Parecer
do Ministério Público de Contas de fls. 243/245, ante a constatação
de não aplicação de percentual ínfimo relativo ao limite mínimo do
Ensino Fundamental - 0,07%, nos termos da fundamentação esposada no tópico “Fundamentação”, com fulcro no Anexo Único da
Resolução n° 261/2013 e Lei Complementar n° 621/2012 VOTO no
sentido do conhecimento do presente Recurso de Reconsideração e,
no mérito, pelo seu provimento, dando pela
1. Exclusão do Parecer Prévio TC 077/2008 dos itens II.1, II.2, II.3,
II.4 e II.5 e II.6 constantes da Instrução Contábil Conclusiva n°
97/2008;
2. Em relação ao item II.6 do Parecer Prévio TC 077/2008 que trata
da aplicação de limite no Ensino Fundamental, pela recomendação a
Câmara Municipal de Linhares pela APROVAÇÃO DAS CONTAS, COM
RESSALVA, relativas ao exercício de 2006, prestadas pelo Sr. JOSÉ
CARLOS ELIAS, gestor e ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de Linhares.
3. Recomendo, contudo, à atual Administração que aprimore seus
mecanismos de controle de forma a cumprir com rigor o limite constitucional relativo ao Ensino Fundamental.
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4. Sejam mantidas as recomendações anteriores constantes do Parecer Prévio TC 077/2008 relativamente a
“II.1 Que o ente adote como rotina acostar aos autos toda documentação comprobatória necessária, relativa à consolidação das unidades gestoras, conforme item 2.3 da Instrução Contábil Conclusiva
n° 97/2008;
II.2 que o jurisdicionado adote as providências necessárias e observe a legislação contábil no que se refere às contas de natureza devedora com saldo credor, conforme descrito no item 2.8 da Instrução
Contábil Conclusiva n° 97/2008;
II.3 que o ente apresente, nos próximos exercícios, o Demonstrativo
das Variações Patrimoniais de forma analítica, permitindo que se
analise separadamente, por unidade gestora, todas as contas que
compõem o Ativo Permanente, conforme descrito no item 2.9 da
Instrução Contábil Conclusiva n° 97/2008.”
5. Notifique-se o recorrente, na forma do artigo 358, inciso III da
Resolução TC n° 261/2013 da decisão que venha ser prolatada.
6. Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público
de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
7. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4482/2008,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito de
novembro de dois mil e quatorze, por maioria, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Preliminarmente, conhecer do Recurso de Reconsideração, e,
no mérito, dar-lhe provimento, reformulando o Parecer Prévio
TC-077/2008, para excluir as irregularidades dos itens 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 constantes da Instrução Contábil Conclusiva nº
97/2008, e, em razão do item 2.6, ante a constatação de não aplicação de percentual ínfimo relativo ao limite mínimo do Ensino Fundamental de 0,07%, recomendar à Câmara Municipal de Linhares
a aprovação das contas com ressalva, relativa ao exercício de
2006, de responsabilidade do Sr. José Carlos Elias;
2. Recomendar à atual Administração da Prefeitura Municipal de
Linhares que aprimore seus mecanismos de controle de forma a
cumprir com rigor o limite constitucional relativo ao Ensino Fundamental;
3. Manter as recomendações anteriores constantes no Parecer
Prévio TC-077/2008, quais sejam:
3.1. Que o ente adote como rotina acostar aos autos toda documentação comprobatória necessária, relativa à consolidação das unidades gestoras, conforme item 2.3 da Instrução Contábil Conclusiva
n° 97/2008;
3.2. Que o jurisdicionado adote as providências necessárias e observe a legislação contábil no que se refere às contas de natureza devedora com saldo credor, conforme descrito no item 2.8 da Instrução
Contábil Conclusiva n° 97/2008;
3.4 Que o ente apresente, nos próximos exercícios, o Demonstrativo
das Variações Patrimoniais de forma analítica, permitindo que se
analise separadamente, por unidade gestora, todas as contas que
compõem o Ativo Permanente, conforme descrito no item 2.9 da
Instrução Contábil Conclusiva n° 97/2008;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Vencido o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou
por negar provimento ao recurso, mantendo a Rejeição das contas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Sérgio Manoel Nader Borges, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sergio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio
Almeida Pimentel, e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-780/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2206/2012
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO RIO
NOVO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - EDSON OLIVEIRA TIMÓTEO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011 REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo, sob responsabilidade do Sr. Edson Oliveira Timóteo – Secretário Municipal de
Saúde, referente ao exercício de 2011.
A documentação foi examinada pela 6ª Secretaria de Controle Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 257/2014
(fls. 171/173), recomendando que sejam consideradas regulares
as contas prestadas pelo Sr. Edson Oliveira Timóteo, referentes
ao exercício financeiro de 2011.
Na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 6848/2014, o Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC (fls. 175/176),
opinou pela regularidade das contas apresentadas, dando plena
quitação ao responsável, como segue:
[...]
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 257/2014 e
diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res.
TC nº 261/2013, conclui-se opinando por Julgar REGULARES as
contas do senhor Edson Oliveira Timóteo – Secretário Municipal
de Saúde, frente ao Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo, no
exercício de 2011, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira manifestou-se de acordo com o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que
as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2011, são bastante razoáveis e
coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam julgadas REGULARES as contas do Fundo Municipal de Saúde de
Alto Rio Novo, sob a responsabilidade da Sr. Edson Oliveira Timóteo – Secretário Municipal de Saúde, relativas ao exercício
de 2011, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85
do mesmo diploma legal.
Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2206/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e quatro de setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar
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regular a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde
de Alto Rio Novo, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Edson Oliveira Timóteo, Ordenador de despesas,
arquivando-se os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-781/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO- TC-7593/2011
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATÍLIO
VIVÁCQUA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2010
RESPONSÁVEL - ADRIANA FAVERO JORGE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2010 REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua, sob responsabilidade da
Sra. Adriana Favero Jorge – Secretária Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2010.
A documentação foi examinada pela 6ª Secretaria de Controle Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 211/2014 (fls.
230/233), recomendando que sejam consideradas regulares as contas prestadas pela Sra. Adriana Favero Jorge, referentes ao exercício
financeiro de 2010.
Na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 7039/2014, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC (fls. 235/236), opinou
pela regularidade das contas apresentadas, dando plena quitação à
responsável, como segue:
[...]
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 211/2014
e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da
Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por Julgar REGULARES as
contas da senhora Adriana Favero Jorge – Secretária Municipal de
Saúde, frente ao Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua, no
exercício de 2010, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos
do art. 85 do mesmo diploma legal.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira manifestou-se de acordo com o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que
as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2010, são bastante razoáveis e
coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam julgadas REGULARES as contas do Fundo Municipal de Saúde de Atílio
Vivácqua, sob a responsabilidade da Sra. Adriana Favero Jorge –
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Secretária Municipal de Saúde, relativas ao exercício de 2010, nos
termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação à responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal.
Dê-se ciência à interessada e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7593/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e quatro de setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar
regular a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde
de Atílio Vivácqua, referente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade da Sra. Adriana Favero Jorge, Ordenadora de despesas,
arquivando-se os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-817/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6263/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
DO SUL
ASSUNTO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL - MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS
EMENTA: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º BIMESTRE DE 2014 – SANEAMENTO DA OMISSÃO
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão do envio da Prestação de Contas
Bimestral referente ao Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 2º Bimestre de 2014 da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul.
No Relatório Conclusivo de Omissão - RCO n° 128/2014 (fls. 12), a
3ª Secretaria de Controle Externo verificou que os dados referentes
ao 2º Bimestres de 2014 foram encaminhados e homologados, tendo cumprido o Termo de Notificação n° 1475/2014 (fls. 04), sugerindo o arquivamento dos autos e sendo acompanhado pelo Ministério
Público Especial de Contas através do Em. Procurador Luciano Vieira.
Diante do exposto, acompanhando a Área Técnica e o Ministério
Público Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6263/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia primeiro de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 1º de outubro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-828/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO -TC-6029/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
DO NORTE
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SAÚDE - INTS
RESPONSÁVEL - ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
ADVOGADOS - EDIVAN FOSSE DA SILVA (OAB-ES Nº 12.743)
E ELYANDERSON AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA (OAB-ES Nº
12.942)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE - 1) PROCEDÊNCIA - 2)
REJEIÇÃO DAS RAZÕES E JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS
- DEIXAR DE APLICAR MULTA - 3) DETERMINAÇÃO - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR.CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pelo Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia, Inovação e Saúde (INTS) em que narrou a ilegalidade da Tomada de Preços 3/2013, promovida pela Prefeitura de Água Doce do Norte ao pretender contratar uma unidade
hospitalar e serviços ambulatoriais, de urgência e de emergência.
Após a notificação inicial do gestor, foi concedida medida cautelar
suspensiva do certame, nos termos pronunciados na Decisão TC
4375/2013 e, posteriormente, ordenada sua citação em face dos
fatos narrados na Instrução Técnica Inicial ITI 761/2013, conforme
Decisão Monocrática Preliminar DECM 914/2013.
Apresentadas as justificativas, o NEC confirmou a irregularidade
quanto ao descumprimento de normas e diretrizes do SUS, manifestando-se pela procedência da representação, desonerando o gestor
do apenamento com multa, tendo em vista a revogação oportuna
do procedimento atacado. No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público de Contas que elaborou o Parecer PPJC 2965/2014.
É o relatório. Segue o VOTO.
II FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Inicialmente, cumpre-me enfrentar a preliminar suscitada pelo gestor que alegou a perda do objeto em virtude de ter sido revogado o
procedimento.
Quanto ao tema, coaduno os termos pronunciados pela área técnica
e rechaço a alegação, pois vejo que foi dado cumprimento da medida cautelar concedida anteriormente, aplicando-se o §5º, do art.
307, do Regimento Interno, nos termos do qual tem lugar a prolação
da decisão de mérito.
Também sublinho, conforme manifestação técnica, que não houve
saneamento da irregularidade, pois a extinção do certame se deu
por meio de revogação, medida inadequada à correção de ilegalidades por conservar como válidos todos os efeitos já produzidos, ao
contrário da anulação que, tecnicamente, se prestaria a sanar vícios
de legalidade.
Adentrando na questão central combatida nos autos, referente
ao descumprimento de normas e diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS), volto a acompanhar o entendimento firmado na ITC
383/2014.
Insta frisar que o Prefeito de Água Doce do Norte, senhor Adilson
Silvério da Cunha, pretendeu terceirizar serviços de saúde, incluindo
a contratação de uma unidade hospitalar já provida de médicos e
demais profissionais da saúde, com gestão própria e abastecida de
todos os instrumentos, materiais, medicamentos, equipamentos e o
que mais fosse necessário ao atendimento ambulatorial, de urgência
e de emergência, além da subcontratação de todos os serviços de
apoio (lavanderia, cozinha, limpeza, segurança, descarte de resíduos etc).
Tal terceirização, como bem demonstrou a manifestação técnica, desincumbiria o Executivo local de prestar serviços na área da saúde e
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implicaria a renúncia de uma competência constitucional e sua total
transferência à iniciativa privada, situação que contraria o ordenamento jurídico pátrio.
Sem mais delongas, adoto as razões e os fundamentos esposados
pela área técnica e Ministério Público de Contas no sentido de confirmar esta irregularidade e imputá-la à responsabilidade do senhor
Adilson Silvério da Cunha.
Não obstante, diante da gravidade dos fatos aqui relatados, sinto-me impelido a dirigir à gestão do Município de Água Doce do Norte
determinação para que se abstenha de instaurar ou repetir procedimento visando à contratação de objeto semelhante ao tratado nestes autos, nos moldes delineados pelo Edital de Tomada de Preços
3/2013, sendo este o único acréscimo que faço à conclusão técnica.
III CONCLUSÃO
Ante todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno
do TCEES), acompanho o teor da Instrução Técnica Conclusiva ITC
383/2014 e do Parecer PPJC 2965/2014 e VOTO:
1) pela PROCEDÊNCIA da Representação, nos termos do inciso II, do
artigo 95 e artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012
(Lei Orgânica do TCEES);
2) por REJEITAR as razões de justificativas do senhor Adilson Silvério da Cunha, Prefeito de Água Doce do Norte, responsabilizando-o
pela prática do ato ilegal e inconstitucional em apreço, deixando,
contudo, de lhe impor sanção, tendo em vista a extinção do procedimento licitatório e a não concretização da ameaça de lesão ao
interesse público;
3) Em razão da gravidade dos fatos relatados e com base no inciso III, do art. 57 e inciso II, do art. 95 c/c §2º, do art. 99, da Lei
Orgânica do TCEES, DETERMINAR à gestão do Município de Água
Doce do Norte que se abstenha de instaurar ou repetir qualquer procedimento visando à contratação de objeto semelhante ao tratado
nestes autos, sob pena de multa, conforme previsto no §1º, do art.
135, da mesma Lei;
4) Dê-se ciência às partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6029/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia primeiro de outubro de dois mil e catorze, à unanimidade, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Considerar procedente a Representação, nos termos do inciso
II, do artigo 95 e artigo 99, § 2º da Lei Complementar Estadual
621/2012;
2. Rejeitar as razões de justificativas do senhor Adilson Silvério da
Cunha, Prefeito de Água Doce do Norte, responsabilizando-o pela
prática do ato ilegal e inconstitucional em apreço, deixando, contudo, de lhe impor sanção, tendo em vista a extinção do procedimento
licitatório e a não concretização da ameaça de lesão ao interesse
público;
3. Determinar à gestão do Município de Água Doce do Norte que se
abstenha de instaurar ou repetir qualquer procedimento visando à
contratação de objeto semelhante ao tratado nestes autos, sob pena
de multa, conforme previsto no § 1º do artigo 135, da Lei Complementar Estadual 261/2013;
4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 01 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-915/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6224/2012
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JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO
NOVO
ASSUNTO - DENÚNCIA
INTERESSADO - MARIA DENIZARDA MATIELLO E OUTROS
RESPONSÁVEL - MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTO RIO NOVO - EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de documentação protocolada neste Tribunal de Contas, em 08/05/2012 por Maria Denizarda Matiello e
outros, noticiando supostas irregularidades na construção de cinco
casas populares por meio do Convênio FUNCOP – Fundo de Combate
à Pobreza e as Desigualdades Sociais, no valor de R$ 310.337,58
(trezentos e dez mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito
centavos).
Em razão disso, por meio da Decisão TC 4075/2013 (fls. 136/137)
foi determinada à Prefeita Municipal de Alto Rio Novo a instauração
de Tomada de Contas Especial, com prazo de conclusão de 90 dias.
Assim, em atendimento Decisão Monocrática Preliminar DECM
358/2014 (fl. 148), foi juntada ao processo cópia dos autos do Processo Administrativo nº 4309/2013 (fls. 152/194), relativo à Tomada de Contas Especial nº 001/2014.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas
(NEO) se manifestou por meio da Manifestação Técnica Preliminar
MTP nº 318/2014, em que concluiu que não foi encontrado nenhuma irregularidade no que diz respeito aos aspectos de engenharia,
in verbis:
“4 - ANÁLISE
Em resumo, a Tomada de Contas Especial levada a efeito pela Prefeitura concluiu pela existência de dano em razão da não execução,
em pelo menos 3 casas, dos serviços de reboco interno, de pintura
interna (as fotos coloridas encontradas nos autos permitem verificar
que a pintura externa foi executada) além de esquadrias de uma
das casa.
Analisamos as especificações técnicas e a planilha contratual da
obra e verificamos que somente foi contratado o revestimento das
paredes externas e partes do banheiro e cozinha, cujo quantitativo
é compatível com o constante da planilha contratual.
Quanto à falta de esquadrias em uma das casas, relata o atual ocupante da residência, irmão da primeira moradora:
... a mesma encontrava-se parcialmente inacabada, ausente reboco
nas paredes, pintura, portas e janelas, dentre outros reparos que o
mesmo não consegue precisar com fidedignidade”. Todavia, em que
pese os reparos finais terem sido efetuados pelo mesmo, não sabe
precisar os valores que foram investidos, não possuindo notas fiscais ou quaisquer outros documentos hábeis que demonstrassem os
gastos realizados na conclusão da mesma. Não sabe ainda informar
em qual data lhe foi entregue a unidade.
Verifica-se, portanto, tratar-se de relato sem possibilidade de verificação. A primeira ocupante da moradia deveria ter reclamado junto
à Prefeitura para que acionasse a Construtora para colocação das
esquadrias.
Considerando o acima exposto entendemos não existir, hoje, base
legal para qualquer tomada de posição.
5 - CONCLUSÃO
No que diz respeito à seara da Engenharia, nada encontramos de
comprovadamente irregular referente à construção das 5 casas.
Quanto às demais supostas irregularidades apontadas, sugerimos
o encaminhamento dos autos à 6ª Secretaria de Controle Externo
para análise.”
Após análise feita pelo NEO, o presente processo foi encaminhado à 6ª Secretaria de Controle Externo que concluiu pela extinção
do processo e consequente arquivamento, na forma da manifestação exarada na Manifestação Técnica Preliminar MTP 330/204 (fls.
267/270):
“Ademais, quanto aos itens em comento, considerando o relato contido no Relatório conclusivo indicando a impossibilidade de
mensuração do dano e, ainda, a Manifestação Técnica Preliminar
nº 318/2014 do Núcleo de Engenharia e Obras Públicas (NEO), informando nada encontrar de comprovadamente irregular, resta a
incontornável perda do objeto em função da conclusão dos procedimentos administrativos e, sobretudo, da consumação dos respectivos objetos contratuais, frente ao decurso de tempo dos fatos relatados, convergindo para a ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo, importando, no
caso presente, propugnar pelo arquivamento do feito, nos termos do
artigo 166 da Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013:
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Art. 166. O Tribunal determinará o arquivamento do processo de
prestação ou de tomada de contas, mesmo especial, sem julgamento de mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Diante do exposto encaminhamos a presente manifestação à consideração superior.”
Por sua vez, o Núcleo de Estudo Técnicos e Análises Conclusivas –
NEC opinou pela extinção do processo, tendo em vista a em razão
da ausência de irregularidade e consequente ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo:
“3 CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 PELO EXPOSTO, diante do preceituado no artigo 166, da Resolução TC 261/2013, tendo em vista a impossibilidade de mensuração
do dano e falta de indícios de prova quanto as alegadas irregularidades formais, opina-se pela extinção do processo, pois entende-se
pela ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com consequente arquivamento dos
autos.
3.2 Assim sendo, conclui-se opinando que o processo em tela deve
ser extinto sem solução de mérito, por ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e
por ausência de interesse-necessidade face à conclusão do NEO, na
forma do art. 267, inciso IV e VI do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie, com o consequente arquivamento
destes autos.
3.3 Por derradeiro, sugere-se que seja dada ciência ao denunciante,
quando da decisão final a ser proferida por esta Corte de Contas.”
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do parecer PPJC
2283/2014 (fls. 278/279) acompanha integralmente a área técnica,
conforme parecer assinado pelo Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira.
Desta feita, devidamente instruídos, os autos então foram remetidos ao Gabinete deste Relator para apreciação e julgamento.
É o Relatório. Passo à análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Observo no presente caso, que, após detida análise dos autos pela
área técnica, não foi possível averiguar irregularidade na construção
das casas, sendo que as mesmas foram entregues, cumprindo assim
o fim colimado.
Outrossim, apesar de ter ficado constatado que as casas não foram
entregues totalmente construídas, a área técnica informou que os
próprios moradores terminaram (reboco e pintura), razão pela qual
se conclui pela impossibilidade de mensuração do dano, até porque
o fim foi cumprido, pois elas foram efetivamente entregues.
No que tange aos vícios formais alegados no procedimento licitatório, não houve a comprovação, conforme afirmado na MTP
330/2014. Ademais, restou comprovado que os vícios formais alegados não ensejaram prejuízo e, consequentemente, a nulidade do
procedimento de contratação.
Dessa forma, na esteira do posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, entendo que a análise da presente Tomada de Contas Especial foi prejudicada, ante inexistência
de irregularidade, em conformidade com o art. 330, III e IV da Resolução 261/2013 (Regimento Interno).
Nesse passo, o presente processo haverá de ser extinto sem resolução de mérito, com o consequente arquivamento, nos termos do
art. 267, IV e VI, do CPC, utilizando-o subsidiariamente, na forma
do art. 70 da Lei 621/201.
III - CONCLUSÃO
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO para que o Colegiado adote a
seguinte decisão:
I - considerar prejudicada a análise do expediente, em razão da inexistência de irregularidade e pela impossibilidade de mensuração do
dano e falta de indícios de prova;
II – extinguir o processo sem julgamento de mérito, na forma do art.
267, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicando-o subsidiariamente, na forma do art. 70 da Lei Complementar nº 621/2012;
III- Pelo arquivamento dos autos.
Dê-se ciência aos interessados do teor da presente decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6224/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e dois de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, extinguir
o processo sem julgamento do mérito, arquivando-se os presentes
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
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Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição
ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-916/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3618/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - MESES 13
E 14 DE 2013
RESPONSÁVEL - GLOBES ANTÔNIO DE SOUZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - MESES 13 E
14 DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente aos meses 13 e 14 do exercício de 2013 da Câmara Municipal de Marilândia.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 140/2014 (fls. 18), a
área técnica verificou que o Município de Marilândia apresentou o
arquivo referente à Prestação de Contas Bimestral dos meses 13
e 14 de 2013, dada a perda do objeto, sugere-se o arquivamento
dos autos e sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de
Contas através do Em. Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva
que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3618/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e dois de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição
ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-917/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3735/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - MESES 13 E 14
DE 2013
RESPONSÁVEL - LUÍS CLÁUDIO COAN
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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - MESES 13 E
14 DE 2013 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente aos meses 13 e 14 do exercício de 2013 do Fundo Municipal de Saúde de Itarana.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 177/2014 (fls.
36), a área técnica verificou que o Fundo Municipal de Saúde de Itarana apresentou o arquivo referente à Prestação de Contas Bimestral dos meses 13 e 14 de 2014, dada a perda do objeto, sugere-se o arquivamento dos autos e sendo acompanhado pelo Ministério
Público Especial de Contas através do Em. Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3735/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e dois de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar
os presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição
ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-819/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3656/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBITIRAMA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14/2013
RESPONSÁVEL - TEOTONIO BARBOSA DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE
E MESES 13 E 14 DE 2013 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata o presente processo de omissão na remessa da Prestação
de Contas Bimestral do Sistema (Cidades-Web), referente ao
6º bimestre e meses 13 e 14 de 2013, do Fundo Municipal de
Saúde de Ibitirama, sob a responsabilidade do Sr. Teotonio Barbosa
da Silva.
Às fls. 17/18, a 5ª Secretaria de Controle Externo emite o Relatório Conclusivo de Omissão RCO 120/2014, confirmando o
envio dos dados relativos à prestação de contas do 6º bimestre e
meses 13 e 14 de 2013 e sugerindo o arquivamento do feito.
Conclui-se que a omissão relacionada à Prestação de Contas Bimestral dos 6º bimestres, meses 13 e 14 do exercício de 2013 do
Fundo Municipal de Saúde de Ibitirama foi saneada, tendo em vista
a homologação do mês 14/2013. Dessa forma, opina-se pelo arquivamento dos autos.
O representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano
Vieira, manifesta-se, às fls. 23 dos autos, abraçando o entendimento da Área Técnica, conforme segue:
Ante o exposto, não havendo o que acrescentar à percuciente análise levada a efeito nestes autos, o Ministério Público de Contas
pugna pelo arquivamento dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da Área

Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 71
Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3656/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia primeiro de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar
os presentes autos, nos termos do voto da Relatora, Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, e Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 01 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-820/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3657/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA DE IBITIRAMA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 4º, 5º E 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14/2013
RESPONSÁVEL - JAVAN DE OLIVEIRA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMETRAL - 4º, 5º E 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14/2013 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata o presente processo de omissão na remessa da Prestação de
Contas Bimestral do Sistema (Cidades-Web), referente ao 4º,
5º, 6º bimestres e meses 13 e 14 de 2013, da Prefeitura Municipal de Ibitirama, sob a responsabilidade do Sr. Javan de Oliveira
Silva.
Às fls. 18/19, a 5ª Secretaria de Controle Externo emite o Relatório Conclusivo de Omissão RCO 119/2014, confirmando o
envio dos dados relativos à prestação de contas do 4º, 5º, 6º bimestres e meses 13 e 14 de 2013 e sugerindo o arquivamento do feito.
Conclui-se que a omissão relacionada à Prestação de Contas Bimestral dos 4º, 5º e 6º bimestres, meses 13 e 14 do exercício de 2013
da Prefeitura Municipal de Ibitirama foi saneada, tendo em vista a
homologação do mês 14/2013.
Dessa forma, opina-se pelo arquivamento dos autos.
O representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano
Vieira, manifesta-se, às fls. 24 dos autos, abraçando o entendimento da Área Técnica, conforme segue:
Ante o exposto, não havendo o que acrescentar à percuciente análise levada a efeito nestes autos, o Ministério Público de Contas
pugna pelo arquivamento dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3657/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia primeiro de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar
os presentes autos, nos termos do voto da Relatora, Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, e Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 01 de outubro de 2014.
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-831/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3739/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE IUNA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – MESES 13 E 14
DE 2013
RESPONSÁVEL - PAULO HENRIQUE LEOCÁDIO DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - MESES 13 E
14 DE 2013 – SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRª. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata o presente processo de omissão na remessa da Prestação de
Contas Bimestral do Sistema SISAUD, referente aos meses 13
e 14/2013, da Câmara Municipal de Iúna, sob a responsabilidade
do Sr. Paulo Henrique Leocádio da Silva.
Às fls. 15, a 3ª Secretaria de Controle Externo emite o Relatório
Conclusivo de Omissão RCO 103/2014, confirmando o envio dos
dados relativos à prestação de contas dos meses 13 e 14/2013 e
sugerindo o arquivamento do feito, nos termos seguintes:
Assim, sugerimos o arquivamento dos autos, na forma do art. 330,
inciso IV, c/c artigo 303 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
O representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano
Vieira, manifesta-se, às fls. 21 dos autos, abraçando o entendimento da Área Técnica, conforme segue:
Ante o exposto, não havendo o que acrescentar à percuciente análise levada a efeito nestes autos, o Ministério Público de Contas
pugna pelo arquivamento dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3739/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
oito de outubro de dois mil e catorze, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto da
Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da
Presidência, Márcia Jaccoud Freitas, Relatora e o Conselheiro convocado Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição
ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 08 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-832/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-7085/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DO NORTE
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
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RESPONSÁVEL - ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
EMENTA: DENÚNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - IMPROCEDÊNCIA - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
1. RELATÓRIO
Trata-se de expediente recebido como Denúncia, conforme despacho manuscrito ao final da fl. 01, encaminhado a esta Corte pela
então Procuradora Geral do Município de São Domingos do Norte,
Sra. Roseane da Silva, notificando sobre irregularidades ocorridas
na Administração anterior, no exercício de 2004 a 2008.
Anexo ao ofício OF. N.º 044/2011/PROGER (fls. 08/09), subscrito pela Procuradora, foram encaminhados os documentos de fls.
10/100.
Após exame da documentação apresentada, a 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Manifestação Técnica Preliminar s/n de fls.
03/06, sugerindo a notificação do Prefeito Municipal para encaminhar a esta Corte a Tomada de Contas, observando as disposições
contidas na Instrução Normativa n.º 08/08.
Devidamente notificado, nos termos da Decisão TC 6522/2011 (fls.
107), o Sr. Elison Cácio Campostrini, Prefeito Municipal, apresentou
os documentos de fls. 117/303.
Na sequência, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 338/2012
(fls. 306/309), sugerindo a citação da Sra. Ana Izabel Malacarne de
Oliveira, ex-Prefeita municipal, e a conversão dos autos em Tomada
de Contas Especial, por haver indícios de irregularidade na nomeação do Secretário Municipal de Saúde e Ação Social, Sr. Venício Alves
de Oliveira, ensejando a exigência de devolução ao erário da importância equivalente a 3.998,24 VRTE.
Em resposta ao Termo de Citação n.º 1263/2012, a responsável protocolou as razões de fls. 327/343, acompanhadas dos documentos
de fls. 345/356.
Após análise das justificativas apresentadas, o Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC se manifesta às fls. 359/379,
por meio da ITC 4453/2013, acolhendo as justificativas e concluindo
pela improcedência da denúncia.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira, se manifesta às fls. 382/383, acompanhando a conclusão do NEC, nos termos do Parecer PPJC 2946/2014.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Segundo consta da ITI 338/2012, com lastro nas informações dos
autos, a então Prefeita de São Domingos do Norte, Sra. Izabel Malacarne de Oliveira, nomeou o Sr. Venício Alves de Oliveira, seu esposo, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Municipal de Saúde e Ação social (Portaria 4.497/05, fls. 152), que
ocupou até 19/07/2005, quando foi exonerado, a pedido, conforme
Portaria 4.588/05 (fls. 153).
Considerou-se que a contratação do referido servidor constituiria
nepotismo, ofendendo os princípios constitucionais da isonomia e
da moralidade.
Além disso, o Sr. Venício Alves de Oliveira estaria proibido de exercer função pública, por força de decisão judicial (fls. 154/156), datada de 26/09/2001, proferida pelo d. juízo do Juizado de Direito da Comarca de São Domingos do Norte nos autos do processo
054.04.000237-7.
Assim, diante dos indícios de ilegalidade e ilegitimidade da despesa,
seria passível de ressarcimento o valor pago a título de remuneração
pelo exercício do cargo de Secretário de Saúde e Ação Social ao Sr.
Venício Alves de Oliveira, no valor total de R$ 6.360,00 (fls. 131),
equivalentes a 3.998,24 VRTE.
Alega a responsável que a Emenda n.º 06/05, que acrescentou o
inciso XXIII ao art. 237 da Lei Orgânica Municipal, tratando da vedação da prática de nepotismo, só entrou em vigor em setembro de
2005, ou seja, após a exoneração do Sr. Venício Alves de Oliveira, de
modo que não incidente a proibição à época, em virtude do princípio
tempus regit actum. E que a Súmula Vinculante n.º 13 não se aplica
a agentes políticos, como são os Secretários Municipais, conforme
entendimento do STF, de maneira que não haveria ilegalidade na
nomeação de seu marido para o exercício do cargo em questão.
Acrescentou a ex-Prefeita que não há que se falar em ressarcimento
de valores pagos, de ato de improbidade administrativa, pois o servidor trabalhou de fato.
Em relação à decisão judicial que proibia o Sr. Venício Alves de exercer função pública, alegou a responsável que ela não é capaz de
surtir o efeito que pretendia, uma vez que o processo em que proferida é eivado de vícios insanáveis, tendo as irregularidades processuais culminado na decisão de 01/12/2010, no qual o d. Juiz chama
o feito a ordem, determinando a notificação dos requeridos para
oferecerem manifestação por escrito. Acrescenta ainda a respon-
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sável, quanto a este item, a falta de publicação da decisão liminar
que vedava o Sr. Venício de exercer função pública, bem como sua
citação, o que faz com que o decisum não seja instrumento hábil a
produzir efeitos. Que não foi intimada da decisão, razão pela qual
não poderia ser punida por desconhecimento, e, por fim, advertiu
que “não há que se confundir aqui a figura do casamento como espécie de litisconsórcio necessário unitário que tratam-se de coisas
distintas” (sic).
A ITC 4453/2013, ao analisar as justificativas apresentadas, observa
que a questão se subdivide em duas espécies de irregularidades,
uma de caráter formal (indevida nomeação para cargo de Secretário) e uma relativa ao ressarcimento.
Quanto ao dever de ressarcimento, conclui afastando a sua necessidade, por não se verificar, no caso, a ocorrência de lesão aos cofres
municipais, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados
pelo servidor.
No que diz respeito à legalidade e legitimidade da nomeação do ex-Secretário, observa a ITC 4453/2013 que a proibição contida na
Súmula Vinculante 13, aprovada pelo STF, refere-se aos cargos em
comissão para as funções de chefia, direção e assessoramento, não
estando abarcados, então, cargos políticos, conforme já esclarecido
pelo STF. Assim, não haveria ilegalidade na nomeação em tela pelo
fato de o Secretário ser casado com a Prefeita nomeante.
Por fim, analisa a ITC 4453/2013 a validade da proibição para o
exercício da função pública contida na decisão judicial cuja cópia
consta às fls. 154/156. Examinando os autos, bem como as informações disponíveis na internet sobre o andamento do processo
0000237-39.2001.8.08.0054 (n.º antigo: 054.04.000237-7), no
qual foi prolatada a decisão de fls. 154/156, verifica que, de fato,
em dezembro de 2010, o feito foi regularizado, por força do despacho abaixo reproduzido:
Decisão
Trata-se a presente de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de
Venício Alves de Oliveira e Luciano Forech.
Apesar de todos os atos praticados até o presente momento, percebo patente a presença de irregularidades nos presentes autos já que
os requeridos não foram notificados para apresentarem manifestação e nem fora recebida a petição inicial, tal qual determina a lei. ...
Diante do exposto, não percebo outra atitude senão a de chamar o
feito a ordem a fim de interromper o presente feito que se instrui
ceifado de vícios, de forma a determinar a notificação dos requeridos, como determina o § 7º da Lei 8.429/92, para oferecerem manifestação por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram. ...
Assim, conclui a ITC 4453/2013 que nesse despacho, como alegado
pela defesa, houve o reconhecimento da nulidade do processo, em
virtude da inobservância do procedimento formal especial. E que
mesmo antes do reconhecimento do vício, aquela decisão interlocutória de fls. 154/156 não seria capaz de impedir o Sr. Venício Alves
de Oliveira de exercer função pública, porque nula. Por fim, conclui
pelo afastamento da irregularidade no que tange à nomeação do
referido servidor.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira, pugna pelo julgamento do presente feito
nos moldes preconizados pela ITC 4453/2013, nos termos do Parecer PPJC 2946/2014 (fls. 382/383).
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o representante do
Ministério Público de Contas, voto pela improcedência da presente denúncia, nos termos do art. 95, inc. I, da Lei Complementar
Estadual n.º 621/12 c/c art. 319 da Resolução TC 261/2013.
Cientifique-se o Representante da decisão que for proferida, na forma do Art. 307, § 7º da Resolução 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7085/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
oito de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, considerar improcedente a presente denúncia, nos termos do artigo 95,
inciso I, da Lei Complementar Estadual n.º 621/12 c/c artigo 319
do Regimento Interno deste Tribunal, arquivando-se os presentes
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto da Relatora,
Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da
Presidência, Márcia Jaccoud Freitas, Relatora e o Conselheiro convocado Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição
ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
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Sala das Sessões, 08 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-880/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3301/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO
PRETO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º AO 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 DE 2013
RESPONSÁVEL - CLÁUDIA MARTINS BASTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º AO 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 DE 2013 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRª. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata o presente processo de omissão na remessa da Prestação
de Contas Bimestral do Sistema (Cidades-Web), referente ao
1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres e meses 13 e 14 de 2013,
da Prefeitura de Dores do Rio Preto, sob a responsabilidade da Sra.
Cláudia Martins Bastos.
Às fls. 25, a 3ª Secretaria de Controle Externo emite o Relatório Conclusivo de Omissão RCO 154/2014, confirmando o envio
dos dados relativos à prestação de contas do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e
6º bimestres e meses 13 e 14 de 2013 e sugerindo o arquivamento
do feito.
Pelo exposto, conclui-se que a omissão relativa à Prestação de Contas do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Bimestres e Meses 13 e 14/2013 da
Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto foi sanada.
Assim, sugerimos o arquivamento dos autos, na forma do art. 330,
inciso IV, c/c artigo 303 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
O representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifesta-se, às fls. 28 dos autos, abraçando o entendimento da Área Técnica, conforme segue:
O Ministério Público de Contas manifesta-se de acordo com o
Relatório Conclusivo de Omissão – RCO nº 154/2014, à fl. 25.
É o Relatório.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3301/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar
os presentes autos, nos termos do voto da Relatora, Conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação o Senhor Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, a Conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas, Relatora e o Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
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ACÓRDÃO TC-881/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1312/2001 (APENSO: TC-4666/2002)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA – EXERCÍCIOS: 1997 A
2000
RESPONSÁVEL - GILSON TÓFANO
ADVOGADO - ALBERTO FURTADO DE OLIVEIRA (OAB-ES Nº 252/A)
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - 1) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA - 2) CONSIDERAR ILIQUIDÁVEL - TRANCAMENTO
- 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTÔNIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria levada a efeito
no Município de Vargem Alta, em atendimento a solicitação do então
Prefeito, senhor Adelson José Fardin e a denúncia apresentada
a este Tribunal pelo então Presidente da Câmara Municipal, senhor
Pedro Paulo Debona, e autuada no Processo TC nº 4666/2002
(apenso), abrangendo os exercícios de 1997 a 2000, onde são apontados indícios de irregularidade nos atos de gestão do ex-Prefeito,
senhor Gilson Tófano.
Em razão dos fatos narrados nos Relatórios de Auditoria nº 02/2002
e 33/2003 (Engenharia) e 89/2002, bem como na Instrução Técnica
Inicial - ITI nº 220/2003 (fls. 708/709), o então Relator, Conselheiro Marcos Miranda Madureira, votou, às fls. 712/716, pela CITAÇÃO e NOTIFICAÇÃO do responsável para que, no prazo de
20 (vinte) dias, apresentasse justificativas, em face das supostas
irregularidades elencadas na mencionada Instrução Técnica Inicial,
sendo acompanhado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas,
conforme Decisão Preliminar nº 1513/2003 (fl. 717).
O responsável foi regularmente Citado e Notificado, através do Termo de Notificação nº 1806/2003 e Termo de Citação nº 602/2003,
acostados às fls. 718/719, havendo solicitado prorrogação do prazo
fixado, sendo-lhe concedido mais 25 (vinte e cinco) dias (Termo de
Citação) e mais 10 (dez) dias (Termo de Notificação), nos termos da
Decisão Preliminar, acostada à fl. 729, e Termos de Notificação nº
2321 e 2322/2003 (fls. 732/733).
Em atenção aos Termos de Citação e de Notificação, o responsável
trouxe aos autos a documentação de fls. 738/770 e 782/786, que
foi analisada pelo Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO, em
relação à matéria de sua competência, emitindo a Instrução de Engenharia Conclusiva-IEC nº 14/2013 (fls. 792/821), onde sugeriu:
1- Representação ao Tribunal de Contas da União sobre os Convênios nº 993/1999, 436/1998 e 641/1997, firmados pelo Município
de Vargem Alta com o Governo Federal;
2- Afastamento das irregularidades pertinentes ao Convênio nº
90/1998 – Contrato nº 236/2000 (itens 4.4 e 4.5), com observância
à duplicidade nelas contidas, devidamente quitadas; ao Contrato nº
268/2000 (item 4.11) por ausência de informações que trouxessem
aos autos elementos para subsidiar a devida avaliação; e Convênio
nº 31/2000 (item 4.12), considerado seu adiantado estágio de julgamento (fls. 883);
3- Manutenção das irregularidades referentes aos seguintes Contratos:
. Nº 422/1998- ressarcimento R$ 15.878,70 = 16.251,38 VRTE
(item 4.6);
. Nº 370/1999-ressarcimento R$ 53.346,15 = 54.601,99 VRTE
(item 4.7);
. Nº 360/1999-ressarcimento R$ 13.652,30 = 13.973,69 VRTE
(item 4.8);
. Nº 365/1999-ressarcimento R$ 33.808,58 = 34.604,48 VRTE
(item 4.9);
. Nº 241/1999-ressarcimento R$ 5.897,14 = 6.035,98 VRTE (item
4.10).
TOTAL RESSARCIMENTO R$ 122.582,87 = 125.737,50 VRTE.
Ato contínuo, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, que analisou a documentação pertinente ao Relatório de Auditoria nº 89/2002, e, transcrevendo os termos da Instrução de Engenharia Conclusiva – IEC nº
14/2013, emitiu a Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 1891/2013
(fls. 930/985), onde concluiu por sugerir:
1- A manutenção das irregularidades elencadas sob os números
3.1.1 a 3.1.14 referentes ao Relatório de Auditoria nº 89/2002, todas com ressarcimento;
2- A manutenção das irregularidades remanescentes na IEC nº
14/2013, todas com ressarcimento, referentes ao Relatório de Auditoria nº 02/2002;
3- Conversão dos autos em Tomada de Contas Especial para que
seja julgada irregular;
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4- Imputação de débito no total de 144.272,36 VRTE;
5- Reconhecimento e decretação de Prescrição punitiva, relativamente aos itens 2.11, 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20 da ITC;
6- Representação ao Tribunal de Contas da União, na forma proposta pelo Núcleo de Engenharia – NEO;
7- Aplicação de multa ao responsável, nos termos dos artigos 62 e
96, inciso II, da Lei Complementar nº 32/1993;
8- Seja dada Ciência ao denunciante.
Frisa-se que se encontra apenso o Processo TC nº 4666/2003, referente à Denúncia apresentada a este Tribunal pelo Presidente da
Câmara Municipal de Vargem Alta, senhor Pedro Paulo Debona.
O Ministério Público Especial de Contas, pelo Procurador, Dr. Luciano
Vieira, nos termos do Parecer, exarado às fls. 989/998, em consonância com a área técnica, opinou no seguinte sentido:
1- Pela conversão do feito em Tomada de Contas Especial, nos
termos dos artigos 57, inciso IV e 115, da Lei Complementar nº
621/2012;
2- Seja a Tomada de Contas Especial julgada irregular, nos termos
do artigo 84, inciso III, alíneas “d” e “e”, da mesma Lei Complementar;
3- Imputação de débito ao responsável, no valor equivalente a
143.027,05 VRTE, em face dos itens 6 a 10 do Relatório de Auditoria
nº 02/2002 e 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15,
4.18, 5.1, 6 e 7 do Relatório de Auditoria nº 89/2002, aplicando-lhe
multa proporcional ao dano, nos termos do artigo 134 da Lei Complementar nº 621/2012;
4- Seja decretada a prescrição punitiva em relação aos itens 4.22,
4.5, 4.16, 4.17, 5.2, 9, 10, 11, 12 e 14 do Relatório de Auditoria nº
89/2002;
5- Formação de autos apartados, nos termos dos artigos 38, parágrafo único, e 281, da Resolução TC nº 261/2013, visando apurar a
responsabilidade solidária das seguintes empresas:
a) MTM Construções Ltda. valor equivalente a 16.521,38 VRTE;
b) Construfênix Construtora e Serviços Ltda. valores equivalentes a
54.601,99 VRTE e 6.035,96 VRTE (itens 4.7 e 4.10);
c) Construtora Barlez Ltda. valor equivalente a 34.604,48 VRTE
(item 4.9).
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Relator em
11/06/2014 para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do
artigo 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS.
Da análise dos autos, verifico que o Ministério Público Especial de
Contas encampou as conclusões da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 1891/2013, e opinou pela conversão
do feito em Tomada de Contas Especial, bem como pelo julgamento
pela irregularidade das contas do senhor Gilson Tófano, com imputação de ressarcimento, bem como pela decretação da prescrição
punitiva em relação às irregularidades passíveis de apenamento
com multa, além de formação de autos apartados para apuração de
responsabilidade solidária das empresas envolvidas, conforme Parecer de fls. 989/996, de lavra do Procurador de Contas, Dr. Luciano
Vieira, havendo o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
– NEC, assim se manifestado, mediante a Instrução Técnica Conclusiva nº 1891/13 (fls. 930/985), verbis:
[...]
2 CONCLUSÃO/ RESPONSABILIDADE
2.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre os Relatórios de Auditoria Ordinária 6ªCT/52/2000 e
35/2011 na Prefeitura Municipal de Ibitirama, relativo ao exercício
de 2000, entende-se que deve ser mantida a irregularidade analisada no seguinte item desta Instrução Técnica Conclusiva:
2.1.1 Subsídio dos agentes políticos (item 1.5 desta ITC)
Base Legal: inobservância ao arts. 1º e 2º do Decreto Legislativo
Municipal nº 02/96 Responsável: espólio do Sr. Geraldo Gomes de
Carvalho, na pessoa de seu inventariante, Sr. José Renato Barbosa
de Carvalho Ressarcimento: R$ 2.280,39 (2.143,02 VRTE)
2.2. Isto posto e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da Res.
TC nº 182/02, conclui-se opinando por:
2.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos em tomada de contas especial em face da existência de dano ao erário,
presentificado no item 2.1.1, no montante de R$ 2.280,39 (dois
mil, duzentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), equivalente a 2.143,02 VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei
Complementar nº 621/2012, ressaltando que o responsável, espólio
do Sr. Geraldo Gomes de Carvalho, na pessoa de seu inventariante, Sr. José Renato Barbosa de Carvalho, já foi devidamente citado quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo
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162 da Resolução TCE nº 182/2002 e Termos de Citação nº 370 a
374/2012, fls. 841/84.
2.2.2 Declarar extinta a punibilidade em relação do Sr. Geraldo Gomes de Carvalho, Prefeito Municipal de Ibitirama em
2000, tendo em vista o seu falecimento e a prescrição das
irregularidades constantes dos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.7 desta
Instrução Técnica Conclusiva.
2.2.3 Julgar irregulares as contas do Sr. Geraldo Gomes de Carvalho, Prefeito Municipal de Ibitirama no exercício de 2000, pelo
cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário
presentificado no item 2.1.1, condenando seu espólio, na pessoa de
seu inventariante, Sr. José Renato Barbosa de Carvalho ao ressarcimento no valor de R$ 2.280,39, equivalente a 2.143,02 VRTE,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei
Complementar nº 621/2012;
Por sua vez, o Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer de fls. 989/996, de lavra do Procurador de Contas, Dr. Luciano
Vieira, assim se manifestou, conclusivamente, litteris:
[...]
1 – pela conversão do feito em tomada de contas especial,
nos termos do art. dos artigos 57, IV, e 115 da LC n. 621/12;
2 – seja julgada IRREGULAR, com fulcro no art. 84, inciso III,
alíneas “d” e “e”, da Lei Complementar nº 621/12, a presente tomada de contas especial, sob responsabilidade de GILSON TÓFANO;
3 – seja GILSON TÓFANO condenado a ressarcir ao erário
municipal a importância equivalente 143.027,05 VRTE, relativos aos itens 6 a 10 do RA-E 2/2002 e 4.4, 4.6, 4.7, 4.8,
4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.18, 5.1, 6 e 7 da RA-O
89/2002, aplicando-lhe multa proporcional ao dano, nos termos do art. 134 da LC n. 621/12;
4 – seja decretada a prescrição punitiva em relação aos
apontamentos de irregularidade descritos nos itens 4.2.2,
4.5, 4.16, 4.17, 5.2, 9, 10, 11, 12 e 14 do RA-O 89/2002; e,
5 – nos termos dos arts. 38, parágrafo único, e 281 da Res. TC
n. 261/13, sejam formados autos apartados com a finalidade de apurar a responsabilidade solidária das seguintes empresas: a) MTM Construções Ltda., valor de 16.521,38 VRTE
(item 4.6); b) Construfênix Construtora e Serviços Ltda, valor de 54.601,99 e 6.035,96 VRTE (respectivamente itens 4.7
e 4.10); c) Construtora Barlez Ltda., valor de 34.604,48 (item
4.9). – grifei e negritei
2. DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
Promovendo-se o cotejo de matéria de fato e de direito, constante
dos autos, verifico que os atos de gestão praticados pelo responsável Sr. Geraldo Gomes de Carvalho, dos quais restaram apontes de irregularidades constantes dos itens 2.11, 2.13, 2.16, 2.17,
2.18, 2.19 e 2.20, enumerados na Instrução Técnica Conclusiva nº
1891/2013 (fls. 983, Relatório de Auditoria 89/02), se deram no
exercício de 1997 a 2000, ou seja, decorrido mais de 14 anos.
É de se notar que o responsável foi devidamente citado em
16/10/2003, pelo que houve a interrupção do prazo prescricional,
pela citação válida.
A partir da referida data, voltando iniciando-se novo prazo, ou seja,
do período de 2003 a 2008, transcorreu-se o prazo de 05 anos, portanto deve ser reconhecido o instituto da prescrição.
Pois bem, a ocorrência da prescrição em processos de contas há
muito vem sendo discutida pela doutrina e pela jurisprudência, e,
em razão da matéria prescrição ter sido suscita, como prejudicial
de mérito, necessário é tecermos considerações gerais para,
somente após, fixar entendimento, a fim de que o julgamento
dos presentes autos e seus apensos sejam levados a efeito.
É cediço que os Tribunais de Contas para exercer o seu mister constitucional e legal foi dotado de competências, estabelecidas nos art.
70 e 71 da CF/88, além do art. 1º da lei complementar nº 621/2012,
em nosso caso.
Por ser um Tribunal de índole administrativa, este Tribunal de Contas
julga as contas de administradores públicos e demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos estaduais e municipais, bem
como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.
Com vistas ao bom desempenho de sua missão institucional, os Tribunais de Contas dispõem de funções básicas, assim agrupadas:
Função fiscalizadora, consultiva, sancionadora, corretiva, reparatória e normativa, dentre outras.
A Lei Orgânica de nosso Tribunal de Contas, Lei Complementar de
nº 621/2012, como forma de assegurar a segurança jurídica em
face do decurso do tempo, assim estabeleceu, verbis:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tri-
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bunal de Contas nos feitos a seu cargo.
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante
provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos de
processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em
que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista
em lei ou ato normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a
registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no
processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da
ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a adoção de medidas corretivas - grifei e negritei
Bem, o que vem a ser exatamente a prescrição, é, pois, a perda do
direito de exigibilidade de exercício do direito por inércia de
seu titular, in casu, é a perda do direito de expedir determinações, de fiscalizar ou de punir aqueles atos que inquestionavelmente encontram-se prescritos.
Acerca do tema prescrição, o Mestre Luís Roberto Barroso, assim
versa:
...em qualquer dos campos do Direito, a prescrição tem como
fundamento lógico o princípio geral de segurança das relações jurídicas e, como tal, é a regra, sendo a imprescritibilidade situação excepcional. A própria Constituição Federal de 88
tratou do tema para prever as únicas hipóteses em que se admite
a imprescritibilidade, garantindo, em sua sistemática, esse princípio geral da perda da pretensão pelo decurso do tempo. Com
efeito, esse sempre foi o entendimento da melhor doutrina e jurisprudência. - grifei e negritei
Desse modo, salvo nos casos enumerados na constituição, são prescritíveis todas as demais pretensões, inclusive as que digam respeito
a ilícitos penais ou administrativos causadores de prejuízo ao erário,
ou seja, a prescritibilidade é a regra constitucional, sendo a imprescritibilidade a exceção.
Em suma, a prescrição é a extinção da pretensão, em razão da
inércia do seu titular pelo decurso de determinado lapso temporal,
sendo extinta a ação e, quanto ao direito material existe, este fica
incólume. Sobre o tema, cumpre colacionar aos autos a lição de San
Tiago Dantas, como transcrito:
Esta influência do tempo, consumido o Direito pela inércia
do titular, serve a uma das finalidades supremas da ordem
jurídica, que é estabelecer a segurança das relações sociais.
Como passou muito tempo sem modificar-se o atual estado das coisas, não é justo que se continue a expor as pessoas à insegurança
que o direito de reclamar mantém sobre todos, como uma espada
de Dâmocles.
A prescrição assegura que, daqui em diante, o inseguro é seguro; quem podia reclamar não mais pode. De modo que o
instituto da prescrição tem suas raízes numa das razões de
ser da ordem jurídica: estabelecer a segurança nas relações
sociais - fazer que o homem possa saber com que conta e com o
que não conta. - grifei e negritei
Em sendo assim, a regra é a prescrição e, em não havendo dano
ao erário, forçoso reconhecer a ocorrência do instituto da prescrição em face do decurso do tempo, á quanto à imprescritibilidade da
função reparadora o tema não está de todo sedimentado.
Deste modo, ainda que nos autos reste verificada prescrita a pretensão punitiva por parte desta Egrégia Corte de Contas, face ao
decurso de tempo que se alonga a mais de 05 anos, não há impedimento que o responsável seja responsabilizado pelo ressarcimento
ao erário, referente aos itens 3.1.1 a 3.1.14 e 3.2.1 a 3.2.5 da
Instrução Técnica Conclusiva nº 1891/2013.
Assim, deflagra dos autos que da data da citação válida até a apresentação da referida instrução técnica conclusiva, passaram-se mais
de 05 (cinco) anos, portanto, superior ao prazo que autoriza a pretensão punitiva desta Corte de Contas.
Feitas estas considerações, por tudo que consta nos autos, entendo
que efetivamente assiste razão a área técnica ao douto representante do Parquet de Contas que opinaram pela declaração da
prescrição da pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal relativamente aos atos de gestão.
3. DA OMISSÃO DA INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA
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1891/2013, QUANTO A ANÁLISE DOS ITENS 4.7 E 4.17 DO
RA-O Nº 89/2002.
Compulsando os autos, notadamente quanto a elaboração da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 1891/2013, verifica-se que a área
técnica deixou de analisar os itens 4.7 e 4.17, do RA-O nº 89/2002,
conforme bem observada pelo douto Representante do Ministério
Público Especial de Contas, nos termos do Parecer, a fl. 992, pelo
que passo a análise neste tópico quanto, especificamente quanto a
estes apontes de irregularidade.
Denota-se, ainda, que o Sr. Gilson Tófano foi devidamente citado,
nos termos da Decisão Preliminar TC-1513/2003, acerca dos fatos
constantes do Relatório de Auditoria n° 89/2002 (fls. 524/551), assim, oportunizado lhe o contraditório e a ampla defesa.
Nos termos do referido Relatório de Auditoria RA-O 89/2002, os
apontamentos de irregularidade são em razão da ausência de laudo
de assistente social demonstrando o estado de miserabilidade do
beneficiário de um poste padrão (item 4.7 da RA-O 89/2002) e
de passagens para o Rio de Janeiro/RJ para realização de exames de
vista (item 4.14 da RA-O 89/2002), gerando despesas na ordem
de R$ 130,00 e R$ 150,00, respectivamente.
Acerca da matéria, o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 8.742/1993
dispõe que, verbis:
Artigo 2º - [...]
Paragrafo único - para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais,
garantindo mínimos sociais e provimento de condições para
atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais.
A mens legis, ainda, estabelece nos termos dos artigos 23 e 25 da
Lei n. 8.742/1993, o seguinte, litteris:
Art. 23. Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades
continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas
ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei.
[...] Art. 25. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas
que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para
melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão
da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social.
Assim, ainda que tais gastos tenham sido realizados sem o laudo
de assistente social demonstrando o estado de miserabilidade do
beneficiário de um poste ou de passagens, entendo que em razão do
diminuto valor envolvido, R$ 280,00, é de se afastar o ressarcimento, mantendo-se irregularidade quanto à inobservância de requisito
para realização da despesa.
É certo que a ausência evidenciada de laudo do assistente social impossibilita verificar a legitimidade dos destinatários dos benefícios,
pelo que devem ser mantidas as irregularidades apontadas nos
itens 4.7 e 4.14, entretanto, afasto o ressarcimento em face das
razões antes expendidas.
4. DA EXISTÊNCIA DE RESPOSÁVEIS SOLIDÁRIOS QUE NÃO
INTEGRARAM AO PROCESSO, QUANTO AOS ITENS 4.6, 4.7,
4.9 E 4.10 DA INSTRUÇÃO CONCLUSIVA DE ENGENHARIA –
IEC 14/2003.
Vislumbra-se, ainda, dos autos, conforme estabelece a Instrução
Conclusiva de Engenharia – IEC 14/2003, a participação das empresas MTM Construções Ltda; Construfênix Construtora e Serviços
Ltda e Construtora Barlez Ltda, em que houve apontes de irregularidades constantes dos itens 4.6, 4.7, 4.9 e 4.10 da referida instrução
conclusiva de engenharia.
Ocorre que não foi realizada a notificação e a citação das referidas empresas, conforme bem pontuou o douto Parquet de Contas,
fazendo-se necessária a formação de autos apartados, nos termos
do art. 38, parágrafo único, da Res. TC n. 261/13, apurando-se a
responsabilidade naqueles autos, posto que a responsabilidade é
solidária, portanto uma, sem prejuízo à continuidade deste feito em
relação ao gestor público relativamente aos demais itens, devendo
as empresas serem citadas para responderem acerca dos referidos
apontes de irregularidades, a elas correspondentes, tendo em vista,
inclusive, o mencionado prejuízo causado ao erário.
5. DO MÉRITO.
Feita essas considerações, passo efetivamente a análise de mérito
referente aos itens de irregularidade constantes da Instrução Técnica Conclusiva nº 1891/2013, considerando o instituto da prescrição
aventado pela área técnica e pelo Parquet de Contas, bem como as
suas razões, as razões do gestor, e, ainda, a documentação constante dos autos, os preceitos constitucionais, legais e regulamentares,
além da doutrina e da jurisprudência aplicáveis ao caso.
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No tocante aos itens 4.1, 4.2 e 4.3, da Instrução de Engenharia
Conclusiva IEC nº 14/2013, por se tratar de Convênios celebrados
entre o Município e o Governo Federal, estão sob a jurisdição do Tribunal de Contas da União, no que assiste razão à área técnica e ao
Parquet de Contas, quanto à impossibilidade de julgamento por este
Tribunal, cabendo-lhe, no entanto, representação à Corte Federal
sobre as irregularidades a eles pertinentes.
Quanto aos itens 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10, mantidos pelo Núcleo de
Engenharia – NEO, passíveis de ressarcimento, conforme a IEC nº
14/2013 (RA-E 02/2002) acompanho o entendimento do Parquet de
Contas que opinou no sentido de que sejam formados autos apartados visando à apuração de responsabilidade solidária das empresas
envolvidas, razão pela qual afasto as referidas irregularidades do
julgamento constante destes autos.
Assim sendo, passo ao enfrentamento de mérito das irregularidades
pertinentes ao Relatório de Auditoria nº 89/2002 mantidas pela área
técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 1891/2013,
quais sejam:
5.1. Referente ao item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva n°
1891/2013 – Pagamento de Serviços de odontologia a profissionais contratados- ressarcimento R$ 500,00 = 469,88
VRTE.
Trata-se de reembolso de valor pago por pessoa carente a um profissional de odontologia que não os contratados pelo Município, em
07/02/2000, mediante avaliação e aprovação do Serviço Social.
O gestor argumentou apenas, que suas contas daquele exercício já
haviam sido aprovadas por este Tribunal.
Verifico dos autos, conforme as fls. 244, o pagamento de serviço de
odontologia a profissionais contratados, contudo, constata-se que
tais houve contraprestação pelo particular contratado à Administração Pública pelos serviços contratados.
A jurisprudência quanto à impossibilidade de se imputar ressarcimento no caso de comprovação de contraprestação, sob pena de
ocorrência enriquecimento sem causa da Administração Pública, é
no seguinte sentido, conforme ementa transcrita, litteris:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO.
PROVIDO EM CARGO DE AUXILIAR DA POLÍCIA CIVIL. ATRIBUIÇÕES DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. O servidor que,
em desvio de função, desempenha atribuições estranhas ao
cargo público que ocupa, a que corresponde a sua remuneração, e que são próprias de outro cargo, melhor remunerado,
faz jus, a título de indenização, às diferenças salariais correspondentes. Comprovado através das normas legais que especificam as atribuições dos cargos, o exercício das funções próprias
do cargo de Escrivão de Polícia pelo servidor provido no cargo de
Auxiliar de Polícia Civil, deve a Administração Pública lhe pagar as
diferenças remuneratórias relativas ao trabalho efetivamente exercido, sob pena de enriquecimento sem causa. A condenação
deve contemplar todo o período durante o qual permanecer
o exercício em desvio de função. Sentença reformada em reexame necessário. Prejudicado recurso do Estado. Recurso do autor
provido. (TJMG; AC-RN 1.0024.12.050326-3/001; Relª Desª Heloisa
Combat; Julg. 11/06/2014; DJEMG 16/06/2014) – grife e negritei
Interessante trazer à colação as palavras do mestre Celso Antônio
Bandeira de Mello, lecionando sobre o tema, fazendo afirmativas
quanto à conduta viciada, vejamos:
[...]
O comportamento do administrado em relação à Administração, sua
má-fé tanto pode derivar de sua conduta autônoma, nos termos indicados, quanto de conluio, com agentes públicos, tendo
em vista o alcance de objetivos vedados pela lei.
Esta última hipótese – a do conluio – é, certamente, da máxima
gravidade. Donde, quando menos em hipótese deste jaez, uma vez
demonstrada a ocorrência de tal vício, seria de todo em todo
inaceitável que o administrado pudesse, em nome do princípio do enriquecimento sem causa, eximir-se ao peso dos dispêndios não acobertados em que haja incorrido. É que, na referida hipótese, - ter-se concertado de má-fé com agentes do Poder
Público – seria compreensível o entendimento de que assumiu
a correlata álea inerente à mencionada conduta viciosa, isto
é, o risco de ser colhido pelo reconhecimento do dolo e apanhado antes de captar qualquer proveito ou até mesmo do
ressarcimento das despesas até então efetuadas sob a capa
do negócio censurável”. – grifei e negritei
Há que se verificar que, quando da imputação de ressarcimento, se
o valor adentrou ao patrimônio da empresa ou de seu representante, sob a forma de vantagem ou mesmo se houve conluio para efeito
de auferir vantagem mesmo que esta não se tenha concretizado.
No caso em apreço verifico que não restou configurado qualquer
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ato de má-fé ou conluio, que pudesse tonar a conduta ilícita.
Entretanto, a imputação de ressarcimento, ao meu sentir, não se
mostra a medida mais adequada, sob pena, como antes afirmado,
de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
Deste modo, a par de existirem de cópia de documento nos autos,
que demonstram a contraprestação dos serviços contratados, conforme recibo de pagamento referente a tratamento dentário pago
em favor de pessoa carente (fls. 244), tenho que a presente irregularidade, deve ser afastada.
5.2. Referente ao item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva
n° 1891/2013 - Reembolso de cirurgia em paciente não residente no Município- ressarcimento R$ 300,00 = 312,14 VRTE.
Verifico dos autos que se trata de reembolso de serviços hospitalares ao senhor Luiz Marcelo Scaramussa, residente na localidade
Prosperidade, mediante a Nota Fiscal nº 35804, de 18/05/1998, do
Hospital Santa Rita em Vitória (fls. 255/256), onde consta o endereço da Av. Dante Michelini, 2.600/2.601- Mata da Praia.
Como em todos os itens ora tratados, o gestor se limitou a argumentar que as suas contas daquele exercício já foram aprovadas por
este Tribunal.
A despeito da ausência de justificativas do gestor, constato dos autos que não houve qualquer procedimento da equipe de auditoria
no sentido de comprovar o real endereço do Munícipe reembolsado,
e, o endereço constante da nota fiscal pode não ser o dele, mas de
alguém que o hospedou, razão pela qual afasto a irregularidade e
o débito correspondente.
5.3. Referente ao item 2.3 da Instrução Técnica Conclusiva
n° 1891/2013 - Aquisição de medicamentos para carentes ressarcimento R$ 1.146,99 – 1.044,89 VRTE.
Verifico dos autos que se trata de reembolso, em dinheiro, a munícipes carentes, mediante notas fiscais e avaliação e aprovação do
Serviço Social, questionando a área técnica, não o reembolso, mas
a forma em que foi efetivado (em dinheiro).
As justificativas do gestor são as mesmas dos itens anteriores.
Observo da documentação, de fls. 533 e 559/565 e 257/317, que
a despesa foi regularmente liquidada, restando questionado apenas
o reembolso em dinheiro, o que não constitui motivo para o ressarcimento sugerido, razão pela qual, afasto a irregularidade e o
débito correspondente.
5.4. Referente ao item 2.4 da Instrução Técnica Conclusiva
n° 1891/2013 - Aquisição de materiais de construção- Programa Habitar Brasil- ressarcimento R$ 3.382,25 = 3.178,50
VRTE.
Verifico dos autos que a glosa feita pela área técnica decorreu da
ausência de avaliação e aprovação do Serviço Social (fls. 950/951,
19ne 333/344), argumento insuficiente para fundamentar o ressarcimento sugerido, razão pela qual afasto a irregularidade e o débito correspondente.
5.5. Referente ao item 2.5 da Instrução Técnica Conclusiva
n° 1891/2013 - Gastos com exames de laboratório- ressarcimento R$ 20,00 = 18,79 VRTE.
Verifico dos autos (fl. 952) que a glosa feita pela área técnica decorreu do fato de a avaliação e aprovação do Serviço Social datar
de julho/2000 e os exames, de janeiro e fevereiro/2000, motivo
insuficiente para ensejar o ressarcimento sugerido, razão pela qual,
afasto a irregularidade e o débito correspondente.
5.6. Referente ao item 2.6 da Instrução Técnica Conclusiva n° 1891/2013 - Aquisição de óculos- ressarcimento R$
250,00 = 234,94 VRTE.
Verifico dos autos (fl. 954) que a glosa feita pela área técnica decorreu do fato de a avaliação e aprovação do Serviço Social datar de
07/07/2000 e a nota fiscal data de 03/07/2000, motivo insuficiente
para ensejar o ressarcimento sugerido, razão pela qual afasto a
irregularidade e o débito correspondente.
5.7. Referente ao item 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva
n° 1891/2013 - Pagamento de medicamentos e exames médicos- ressarcimento R$ 410,58 = 385,84 VRTE.
Verifico dos autos (fl. 956) que a glosa feita pela área técnica decorreu do fato de as aquisições de medicamentos e os exames de
Raios-x de face datarem, de 02/02/2000, o laudo assistencial, de
04/02/2000, e o recibo de pagamento do médico pneumologista,
de 19/01/2000, sequência esta que não implica irregularidade nem
enseja o ressarcimento sugerido, razão pela qual, afasto a irregularidade e o débito correspondente.
5.8. Referente ao item 2.8 da Instrução Técnica Conclusiva
n° 1891/2013 - Despesas hospitalares- ressarcimento R$
564,60 = 530,58 VRTE.
Verifico dos autos (fl. 958) que a glosa feita pela área técnica decorreu da ausência de laudo do Serviço Social para as despesas
médico-hospitalares na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim (fls.
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372 e 364/366).
Observo da documentação citada que o empenho foi parcialmente
anulado e que o valor reembolsado foi de apenas R$ 250,00 (fls.
572 e 364), além de ter havido equívoco no valor glosado, tenho
que a ausência do laudo assistencial não implica irregularidade nem
enseja o ressarcimento sugerido, até mesmo por ser tratar despesa
inerente à saúde, razão pela qual, afasto a irregularidade e o
débito correspondente.
5.9. Referente ao item 2.9 da Instrução Técnica Conclusiva
n° 1891/2013 - Gastos com consulta médica e internaçãoressarcimento R$ 205,50 = 193,12 VRTE.
Verifico dos autos (fl. 960) que a glosa feita pela área técnica decorreu do fato de a avaliação do Serviço Social datar de 12/04/2000
e a despesa, de 29/03/2000, o que não implica irregularidade nem
enseja o ressarcimento sugerido, razão pela qual afasto a irregularidade e o débito correspondente.
5.10. Referente ao item 2.10 da Instrução Técnica Conclusiva
n° 1891/2013 - Pagamento de internação em asilo- ressarcimento R$ 302,00 = 283,80 VRTE.
Verifico dos autos (fl. 961) que a glosa feita pela área técnica decorreu da ausência de data e assinatura no laudo do Serviço Social
(fl. 377).
Observo no documento citado que nele consta assinatura de alguém
da Secretaria de Ação Social, embora não identificada, o que não
implica no ressarcimento sugerido, razão pela qual afasto a irregularidade e o débito correspondente.
5.11. Referente ao item 2.12 da Instrução Técnica Conclusiva
n° 1891/2013 - Pagamento de prestação de crédito educativo- ressarcimento R$ 1.000,00 = 939,76 VRTE.
Verifico dos autos que se trata de ajuda a estudante carente e que
a glosa feita pela área técnica decorreu da ausência de laudo do
Serviço Social (fls. 965 e 389), fato que não enseja o ressarcimento sugerido, razão pela qual afasto a irregularidade e o débito
correspondente.
5.12. Referente ao item 2.13 da Instrução Técnica Conclusiva
n° 1891/2013 - Pagamento de auxílio moradia- ressarcimento R$ 9.348,00 = 8.784,88 VRTE.
Verifico do relatório de auditoria (transcrição fl. 968) que a glosa
feita pela área técnica fundamenta em pagamento indevido e/ou em
valor superior ao limite permitido pela Lei nº 335/99 (fls. 396/397) a
profissionais contratados e servidores efetivos para implantação do
Programa Saúde da Família- PSF, face a interpretação do artigo 3º
da referida lei, que assim reza:
Artigo 3º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a liberar
como ajuda de custo para custeio de passagens, moradias, alimentação, vestuário, seguro de vida, higiene pessoal, comunicação,
assistência médico-odontológica e transporte, se necessário o intercâmbio com profissionais de outros Municípios e Estados
para cooperação mútua, até o limite de R$ 2.000,00 por indivíduo, exclusive os honorários, no limite máximo de 02 (dois)
técnicos. - grifei e negritei
A glosa se refere a dois enfermeiros efetivos R$ 2.134,00 cada, a
dois auxiliares de enfermagem efetivos R$ 290,00 cada, e a dois
médicos contratados, o excedente de R$ 2.000,00, ou seja, R$
2.250,00 cada - total R$ 9.348,00, pagos no mês de julho/2000,
pagamentos esses referentes ao 1º semestre do ano, como informa
a documentação acostada, às fls. 582/589 e 401/453, evidenciando
a interpretação de que a ajuda de custo, prevista no artigo 3º transcrito seria mensal e não em valor único.
Ademais, resta comprovado na documentação citada que os valores
pagos, o foram aos referidos profissionais que atuavam no PSF, não
ensejando, portanto, o sugerido ressarcimento a ser imputado ao
gestor que não se locupletou com tais recursos.
Assim sendo, afasto a obrigação de ressarcimento, a despeito
da irregularidade ser mantida.
5.13. Referente ao item 2.14 da Instrução Técnica Conclusiva
n° 1891/2013 - Das despesas cartorárias- ressarcimento R$
296,06 = 278,22 VRTE.
Verifico dos autos (fl. 971) que a glosa feita pela área técnica decorreu de pagamento de emolumentos para retirada do cartório de
protestos, de títulos emitidos pela Itabira Agro-Industrial.
A despeito da ausência de justificativa do gestor, entendo que o
fato pode decorrer de dificuldades financeiras do Município e não
de desleixo da Administração, e, face à não comprovação de má-fé
do gestor, e ao princípio da bagatela, afasto a irregularidade e o
débito correspondente.
5.14. Referente ao item 2.15 da Instrução Técnica Conclusiva n° 1891/2013 - Da pesquisa de opinião pública- ressarcimento R$ 2.000,00 = 1.879,52 VRTE.
Verifico dos autos que a glosa feita pela área técnica deveu-se a
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liquidação insuficiente da despesa, ou seja, não foi juntado no processo o resultado da pesquisa, e, o despacho de liquidação está sem
assinatura (fls. 474/475).
Observo que a despesa foi paga (fl. 475), conforme recibo do credor
na Ordem de Pagamento, o que afasta, por si, só, a obrigação de
ressarcimento, restando a irregularidade por liquidação insuficiente
da despesa, já prescrita.
Haja vista o afastamento da obrigação de ressarcimento, relativamente aos itens 3.1.1 a 3.1.14 referentes ao Relatório de Auditoria
nº 89/2002, e a formação de autos apartados visando a apuração
de responsabilidade solidária das empresas envolvidas nas irregularidades sujeitas a ressarcimento, remanescentes do Relatório de
Auditoria nº 02/2002 (engenharia), deixo de acatar o opinamento
da área técnica e do Parquet de Contas, de conversão dos presentes
autos em Tomada de Contas Especial, bem como de aplicação de
multa em razão das referidas irregularidades.
Por todo o exposto, acompanhando em parte a área técnica e ao
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que a 1º
Câmara deste Tribunal de Contas assim delibere:
1) Seja decretada PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva, nos termos do artigo 71, da Lei Complementar 621/2012, das irregularidades tratadas no Relatório de Auditoria nº 89/2002, elencadas na
Instrução Técnica Conclusiva nº 1891/2013, acerca dos itens 2.11,
2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20, tratadas nesta decisão, com
extinção do processo sem resolução de mérito.
2) Seja DETERMINADO o desentranhamento dos presentes autos, da documentação pertinente a obras e serviços de engenharia
para formação de autos apartados de Tomada de Contas Especial,
apondo-se cópias em seu lugar mediante termo, conforme artigos
38, parágrafo único, e 281, da Resolução TC 261/2013, visando a
apuração de responsabilidade solidária das empresas envolvidas,
em conjunto com o Sr. Gilson Tófano, em relação aos itens de
irregularidade sujeitos a ressarcimento, remanescentes do Relatório
nº 02/2002 e Instrução de Engenharia Conclusiva – IEC nº 14/2013,
quais sejam:
Item 4.6 - MTM Construções Ltda., valor equivalente a 16.521,38
VRTE;
Itens 4.7 e 4.10 - Construfênix Construtora e Serviços Ltda., valores
correspondentes a 54.601,99 VRTE e 6.035,96 VRTE, respectivamente;
Itens 4.8 e 4.9 - Construtora Barlez Ltda. valores equivalentes a
13.973,69 VRTE e 34.604,48 VRTE, respectivamente.
VOTO, também, no sentido de que se deixe de se promover a CONVERSÃO dos presentes autos em Tomada de Contas Especial, na
forma do art. 57, IV, da Lei Complementar nº 621/2012, em razão
de as supostas irregularidades remanescentes, relativas a ressarcimento, serão analisadas em autos apartados.
VOTO, ainda, no sentido de que seja feita Representação ao Tribunal de Contas da União sobre as irregularidades referentes a Convênios firmados entre o Município de Vargem Alta e o Governo Federal,
elencadas na Instrução de Engenharia Conclusiva – IEC nº 14/2013,
sob os números 4.1, 4.2 e 4.3 desta decisão.
VOTO, por fim, no sentido de que promovidas às comunicações devidas, em não havendo expediente recursal, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre o
tema tratado no processo referenciado, pedi vista em sessão plenária, o que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade
submeto à apreciação do Colegiado.
Inicialmente, assinalo que os presentes autos cuidam do RELATÓRIO DE AUDITORIA da PREFEITURA DE VARGEM ALTA, referente aos
exercícios de 1997 a 2000, sob a responsabilidade do Sr. GILSON
TÓFANO, ex-Prefeito, cujo voto do Em. Relator Conselheiro Marco
Antônio da Silva foi no seguinte sentido:
“Por todo o exposto, acompanhando em parte a área técnica e ao
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que a 1º
Câmara deste Tribunal de Contas assim delibere:
1) Seja decretada PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva, nos termos do artigo 71, da Lei Complementar 621/2012, das irregularidades tratadas no Relatório de Auditoria nº 89/2002, elencadas na
Instrução Técnica Conclusiva nº 1891/2013, acerca dos itens 2.11,
2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20, tratadas nesta decisão, com
extinção do processo sem resolução de mérito.
2) Seja DETERMINADO o desentranhamento dos presentes autos, da documentação pertinente a obras e serviços de engenharia
para formação de autos apartados de Tomada de Contas Especial,
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apondo-se cópias em seu lugar mediante termo, conforme artigos
38, parágrafo único, e 281, da Resolução TC 261/2013, visando a
apuração de responsabilidade solidária das empresas envolvidas,
em conjunto com o Sr. Gilson Tófano, em relação aos itens de
irregularidade sujeitos a ressarcimento, remanescentes do Relatório
nº 02/2002 e Instrução de Engenharia Conclusiva – IEC nº 14/2013,
quais sejam:
Item 4.6 - MTM Construções Ltda., valor equivalente a 16.521,38
VRTE;
Itens 4.7 e 4.10 - Construfênix Construtora e Serviços Ltda., valores
correspondentes a 54.601,99 VRTE e 6.035,96 VRTE, respectivamente;
Itens 4.8 e 4.9 - Construtora Barlez Ltda. valores equivalentes a
13.973,69 VRTE e 34.604,48 VRTE, respectivamente.
VOTO, também, no sentido de que se deixe de se promover a CONVERSÃO dos presentes autos em Tomada de Contas Especial, na
forma do art. 57, IV, da Lei Complementar nº 621/2012, em razão
de as supostas irregularidades remanescentes, relativas a ressarcimento, serão analisadas em autos apartados.
VOTO, ainda, no sentido de que seja feita Representação ao Tribunal de Contas da União sobre as irregularidades referentes a Convênios firmados entre o Município de Vargem Alta e o Governo Federal,
elencadas na Instrução de Engenharia Conclusiva – IEC nº 14/2013,
sob os números 4.1, 4.2 e 4.3 desta decisão.
VOTO, por fim, no sentido de que promovidas às comunicações devidas, em não havendo expediente recursal, arquivem-se os presentes autos.”
É o relatório. Passo à análise.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente insta afirmar que corroboro o entendimento esposado tanto pelo Ministério Público de Contas, como pelo Em. Relator,
no que diz respeito à prescrição da pretensão punitiva dos atos que
não ensejaram lesão ao erário referente aos itens 4.2.2, 4.5, 4.16,
4.17, 5.2, 9, 10,11, 12 e 14, motivo pelo qual, acompanho por seus
próprios fundamentos.
Todavia, divirjo no que se refere à sugestão esposada pelo Em. Relator de prosseguimento da recuperação de possível dano ao erário,
por meio de conversão da auditoria ordinária em tomada de contas
especial.
Isso porque, atenho-me à informação de que a conversão em tomada de contas especial se daria passados mais de 17 (dezessete)
anos da ocorrência dos fatos.
Dada as informações supracitadas, peço vênia para traçar a seguinte
linha de raciocínio.
Da divergência a respeito da prescrição da ação de ressarcimento:
No exercício do modelo de Estado Democrático de Direito, o fator
tempo é de suma importância para a condução processual, dado
que o direito não admite eterna incerteza a respeito das relações
por ele tuteladas.
Assim, tem-se que a prescrição, instituto que visa regular a perda do
direito de acionar judicialmente, e, portanto, condicionada ao transcurso do tempo, é a regra, e a imprescritibilidade traduz-se numa
situação excepcional.
A prescrição administrativa é reconhecida pelo ordenamento jurídico
brasileiro e prevista expressamente pela Lei Orgânica desta Corte de
Contas em seu art.71.
No que tange à possibilidade de prescrição de atos com indicativo
de irregularidades mas que ensejassem somente aplicação de multa
sancionatória, não há maiores questionamentos.
Porém, a doutrina brasileira não é unanime quando se trata da prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, haja vista, especialmente, as disposições constitucionais a respeito (art. 37, §5°,
CF/88).
A questão ensejou, o reconhecimento pelo STF da repercussão geral
de matéria, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 669069,
haja vista decisão colegiada do Tribunal Regional Federal da 1ª Região confirmando sentença que extinguiu uma ação de ressarcimento por danos causados ao patrimônio público, aplicando o prazo
prescricional de cinco anos.
No âmbito do STJ, não há jurisprudência firmada sobre o assunto,
sendo possível identificar decisões que se posicionam tanto pela imprescritibilidade, bem como pela prescritibilidade, divergindo, neste
último caso, quanto ao prazo prescricional aplicável à espécie.
A mesma divergência é discutida no âmago do Tribunal de Contas
da União, sendo possível encontrar julgados em diversos sentidos.
O decurso de prazo excessivamente longo, que prejudique ou impeça o pleno exercício do direito de defesa do agente público a quem
se acomete a responsabilidade de ato ou fato, foi objeto de deliberação conforme Acórdão 3515/2007 - Primeira Câmara – Sumário
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- TCU, abaixo transcrito:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
À COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS.
CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. CONTAS ILIQUIDÁVEIS.
TRANCAMENTO. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.
1. Consideram-se as contas iliquidáveis, ordenando-se o seu trancamento e consequente arquivamento do processo, quando verificada
a impossibilidade de obtenção de elementos que permitam comprovar a aplicação dos recursos no objeto do convênio, em razão do
longo tempo transcorrido.
(...)
Voto do Ministro Relator
(...)
16. Quanto ao exame de mérito do processo, entendo que assiste
razão à Serur quando aponta para a decisão de se considerar iliquidáveis as presentes contas, em razão do longo período de tempo
transcorrido entre o vencimento do convênio e a instauração da Tomada de Contas Especial e da impossibilidade de se obter a documentação comprobatória das despesas realizadas.
16.1. (...).
16.2. Considerando, portanto, o longo lapso temporal decorrido entre o fim da vigência do convênio e as providências adotadas para
instauração da Tomada de Contas Especial e à vista das informações
prestadas pelo atual Prefeito Municipal quanto à efetiva realização
das obras referentes ao objeto do convênio e à impossibilidade de
recuperação da documentação comprobatória das despesas realizadas, está inviabilizada a verificação da correlação entre tais obras e
a aplicação dos recursos repassados por meio do citado convênio.
Assim, encontra-se o responsável impossibilitado de obter os elementos essenciais à comprovação da aplicação dos recursos objeto
do convênio, prejudicando, por conseguinte, o exercício da ampla
defesa e do contraditório e inviabilizando o pronunciamento desta
Corte de Contas quanto ao mérito do presente processo.
16.3. Dessa forma, entendo, tal como a Serur e o Ministério Público,
que estão presentes as condições para aplicação do entendimento
consubstanciado na jurisprudência do Tribunal que, nessas circunstâncias, considera iliquidáveis as contas, ordenando-se o seu trancamento e o arquivamento do respectivo processo, nos termos dos
arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 211 do Regimento Interno, a exemplo dos acórdãos 285/2006, 1.186/2006 e 1.824/2006
- Primeira Câmara e 295/2004 - Plenário.
16.4. Feitas essas considerações, tenho por adequada a proposta do
Ministério Público no sentido de que seja dado provimento parcial ao
recurso em exame para, reformando-se o acórdão 1.498/2005 - 1ª
Câmara, considerar-se iliquidáveis as presentes contas e ordenar o
seu trancamento.”
Por outro lado, no ano de 2008, o TCU buscando dirimir a controvérsia, instaurou incidente de uniformização de jurisprudência, julgado
na Sessão Plenária de 26/11/2008:
“(...) no âmbito desta Corte, que o art. 37 da Constituição Federal
conduz ao entendimento de que as ações de ressarcimento movidas
pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são
imprescritíveis (...)”
O fundamento era de que se tratava de matéria de interpretação de
dispositivo constitucional e, portanto, afeta ao STF, que já havia se
manifestado pela imprescritibilidade no Mandado de Segurança n.
26.210-9/DF:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONAS DA
UNIÃO. BOSISTA CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DA BOLSA PARA
ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo
Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor.
II – Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Erros Grau.
III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, §5°, da Constituição Federal no tocante à alegada prescrição.
IV – Segurança denegada.
Todavia, embora o Tribunal de Contas da União tenha acatado a tese
da imprescritibilidade da pretensão reparatória, em julgado posterior, reconheceu que o transcurso de longo período de tempo comprometia a efetiva prática de garantias constitucionais como contraditório e ampla defesa (TCU. Ação Civil n. 5001- 31/10-2. Sessão de
31/08/10, voto do Ministro Rel. Raimundo Carreiro).
Faço notar que a corrente majoritária, defendida por autores renomados como Maria Sylvia Zanella Di Pietro e José Afonso da Silva,
admite que a regra da prescritibilidade possui exceções e que apenas a apuração e a punição do ilícito prescreverão, mas não o direito
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da Administração de perseguir o ressarcimento do prejuízo causado
pelo agente ao erário.
Este último doutrinador, porém, mesmo concluindo pela imprescritibilidade, em razão da previsão constitucional, sinaliza certa indisposição a respeito da questão:
“Nem tudo prescreverá. Apenas a apuração e punição do ilícito, não,
porém, o direito da Administração ao ressarcimento, à indenização,
do prejuízo causado ao erário. É uma ressalva constitucional e, pois,
inafastável, mas, por certo, destoante dos princípios jurídicos,
que não socorrem quem fica inerte [...]. Deu-se assim à Administração inerte o prêmio da imprescritibilidade na hipótese considerada.” (SILVA, 1992, p. 574). Grifos nossos.
A corrente minoritária, que vem ganhando adeptos, recebeu reforço do ilustre Celso Antônio Bandeira de Melo, que, na 27ª edição
de seu afamado livro “Curso de Direito Administrativo”, reviu seu
posicionamento sobre a questão passando a entender que restaria
minimizado o direito de defesa a quem se imputa o ressarcimento,
visto que não cabe a este a guarda por prazo infinito da documentação necessária à sua defesa.
Cláudia Costa de Araújo, em seu artigo: “Reconhecimento da prescrição no âmbito do Tribunal de Contas Mineiro: um estudo da jurisprudência atual”, publicado na Revista do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais. outubro | novembro | dezembro 2009 | v.
73 — n. 4 — ano XXVII, apresenta a seguinte conclusão:
“A meu ver, se o processo não foi devidamente instruído e estagnou-se por inércia da administração ou de quem tem a titularidade para
exercer o jus imperii, apelar pela imprescritibilidade das ações de
ressarcimento por danos ao erário iria de encontro à segurança jurídica e até mesmo, à ampla defesa. É que, em que pese haver indícios supostamente causadores de danos, decorrido lapso acentuado
de tempo sem a devida instrução processual, restam inviabilizados
o exercício do direito de ampla defesa e o efetivo contraditório a que
o responsável teria direito.
Se pensarmos que, após anos de inércia, havendo indícios de dano,
o Estado, no exercício de seu jus imperius, permaneça atrelado a
uma concepção de administração pública que autoriza a constrição
patrimonial ou pessoal do administrado ad infinitum, garantir a ampla defesa e o contraditório ao responsável seria impossível. Não
seria sustentável defender que um Estado Democrático de Direito
como o nosso, inserido em um modelo gerencial guiado pela eficiência, faça uso da imprescritibilidade das ações de ressarcimento
para instaurar tomada de contas especial com o fim de apurar dano,
quando, muitas vezes, o responsável à época já não é mais o mesmo ou, sequer, encontra-se vivo, tendo-se que atribuir a instrução
processual e a possível dívida aos seus sucessores, que em nada
contribuíram para a ocorrência dos fatos objeto de fiscalização, tampouco para a demora infindável da atuação estatal.
Nessas condições, o exercício do direito de ampla defesa e de contraditório, em face de fatos que aconteceram há 10, 20 ou mais
anos, seria muito dificultado, para não dizer inviabilizado. Sabe-se
que o gestor público, quando deixa a administração, enfrenta inúmeros obstáculos para ter acesso aos documentos que lá deixou.”
A fim de enfrentar a questão divergente na doutrina e na jurisprudência, lanço mão à teoria dos princípios a qual recomenda ao
intérprete que no caso de conflito pondere os valores contrapostos,
buscando no caso concreto uma solução apropriada tanto para o
interesse público quanto para a segurança jurídica.
O conflito instalado no caso ora analisado se dá uma vez que a
tese da imprescritibilidade homenageia o ‘princípio’ da supremacia
do interesse público sobre o particular, enquanto a tese da prescritibilidade encontra fundamentos nos princípios da segurança jurídica,
ampla defesa e contraditório.
Entendo que a recomposição de prejuízos ao erário é de legítimo
interesse da Administração, mas também imputa aos seus agentes
o dever de ingressar com a ação de ressarcimento em tempo hábil e
com duração razoável, sob pena de não alcançar o interesse coletivo
e afrontar sobremaneira o princípio da eficiência.
Do princípio da duração razoável do processo:
O princípio da duração razoável do processo se apresenta em postulado constitucional autônomo (inciso LXXVIII, art. 5°, da CF/88),
impondo ao Estado o dever de dar tempestividade à tutela jurisdicional, mediante prestações do legislador, do administrador e do
juiz.
Não se trata, porém, de uma novidade no sistema pátrio, uma vez
que este direito fundamental já se encontrava previsão na Convenção Europeia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, subscrita em 04/11/50, do qual sobreveio o
Pacto de San José da Costa Rica, incorporado ao direito pátrio pelo
Decreto 678, de 06/11/92, cujas previsões se seguem:
“Artigo 6° - Direito a um processo equitativo:
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1. Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada,
equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal
independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer
sobre a determinação dos seus direitos e obrigações de caráter civil,
quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal
dirigida contra ela.” (Convenção Europeia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais – grifos nossos)
“Artigo 8º - Garantias judiciais:
1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias
e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei,
na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou
para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.” (Pacto de San
José da Costa Rica – grifos nossos)
Ademais, muitos doutrinadores entendem que razoável duração do
processo e celeridade processual já eram garantidos no texto constitucional mediante os princípios da eficiência e do devido processo
legal.
O dispositivo citado tem eficácia plena e aplicabilidade imediata, conforme decisão STF-MI 715/DF, rel. Min. CELSO DE MELLO,
25.2.2005, e incide sobre todas as espécies de processos jurisdicionais e sobre o processo administrativo, inclusive.
Todavia, ao se tornar explícito por meio da EC n° 45/2004, fez surgir consequentemente a necessidade de mudanças significativas na
estrutura dos Poderes com vistas a garantir sua plena efetividade.
Vale notar, que ainda são poucos os mecanismos processuais e as
alterações infraconstitucionais criados com o intuito de reduzir a
morosidade da prestação jurisdicional e de imprimir celeridade na
tramitação dos processos, com vistas à desburocratização de procedimentos.
Certo é, porém, que a celeridade na conclusão jurisdicional é um dos
anseios da sociedade brasileira para a solução dos conflitos e que
deve ser buscado pelos operadores do direito.
Marcio Anatole de Souza Romeiro, professor e doutrinador, em seu
artigo “Celeridade ou duração razoável do processo: ao princípio ao
direito.” compara a relação do processo para justiça com o tratamento do médico para o paciente, nos seguintes termos:
“Não há dúvidas, particularmente no quadro destas reflexões, de
que o processo é um instrumento do direito a serviço da justiça, da
mesma forma que o tratamento médico é o meio ao alcance do médico para se obter a cura do paciente. Um tratamento equivocado,
ou uma prescrição que não considera as particularidades do paciente, pode não atingir o fim desejado como pode também, o que é pior,
colocar em risco a vida do paciente.
Da analogia com a medicina, o que se quer destacar é o fato de que
o processo somente será um bom instrumento do Direito se ele for
um excelente meio para a justiça. Como no caso do remédio para a
medicina, o processo para o Direito é um recurso fortemente marcado tanto por um contexto preciso como por uma finalidade almejada. Nesse sentido, processo e Direito não se esgotam em si, mas
são instrumentos não apenas de proteção, mas também, e, talvez
principalmente, de criação de uma sociedade justa, daí o sentido da
expressão “processo a serviço do bem da vida”.”
De acordo com o doutrinador Pedro Lenza a demora injustificada na
proteção ou na concessão de um direito pode gerar sérios riscos à
justiça e à pacificação social:
“... em algumas situações, contudo, a demora, causada pela duração do processo e sistemática dos procedimentos, pode gerar total
inutilidade ou ineficácia do provimento requerido. Conforme constatou Bedaque, ‘o tempo constitui um dos grandes óbices à efetividade
da tutela jurisdicional, em especial no processo de conhecimento,
pois para o desenvolvimento da atividade cognitiva do julgador é
necessária a prática de vários atos, de natureza ordinária e instrutória. Isso impede a imediata concessão do provimento requerido,
o que pode gerar risco de inutilidade ou ineficácia, visto que muitas
vezes a satisfação necessita ser imediata, sob pena de perecimento
mesmo do direito reclamado.’” (Pedro Lenza, Teoria geral da ação
civil pública, p.318)
Para tanto, com fins de garantir efetividade, o princípio da duração
razoável do processo deverá ser analisado conforme a ótica de cada
operador (legislativo, executivo ou judicial) e ainda conforme a ótica
de cada destinatário (sociedade, autor ou réu).
No que se trata da aplicação pelo responsável pela tutela jurisdicional ou administrativa, cabe garantir o prazo razoável não somente
para tutelar os direitos, mas igualmente para que as partes tenham
um processo justo e com resultado efetivo.
Vale ressaltar que na maioria das vezes um resultado justo e efetivo
implica em na prestação de uma solução que chegue a tempo e hora
para compor a lide, mesmo que nem sempre satisfatória para uma
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das partes.
De modo que não há como conceber que um processo passe anos
sem que lhe seja conferido qualquer impulso processual das partes,
ou pior, do órgão responsável por sua tutela, provocando dilação injustificada e consequente prejuízos às partes, em especial aos réus.
Embora a duração razoável não signifique impor celeridade desmedida ao processo e sacrificar outras garantias processuais e constitucionais, deve, pelo contrário, garantir a oportunidade do exercício
do contraditório e da ampla defesa, conferindo prazo adequado para
tanto, sem que as partes sejam “penalizadas” com processos que
corram em tempo muito superior ao necessário.
Novamente cito Marcio Anatole de Souza Romeiro:
“Contudo, o problema não é o tempo em quanto tal, mas, sobretudo, seus efeitos no processo. Sobretudo quando estes, de alguma
forma, afetam o princípio do contraditório e da ampla defesa, como
também quando torna o processo demasiadamente moroso fazendo
com que sua duração não seja nem razoável nem racional. De tal
modo que, levando-se em consideração o vivido, como escreve Cruz
e Tucci, “a experiência mostra que esse ideal [a realização oportuna
dos prazos jurídicos], na grande maioria das vezes, em decorrência de múltiplos fatores, não vem cumprindo (...). E retrata-se na
famosa advertência, atribuída ao antigo Conselheiro De la Bruyere,
de que ‘a demora na administração da justiça constitui, na verdade,
pura denegação da justiça!’”.
Nesses termos, o STF:
“O direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como
prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do
“due process of law”. O réu – especialmente aquele que se acha
sujeito a medidas cautelares de privação da sua liberdade – tem o
direito público subjetivo de ser julgado, pelo Poder Público, dentre
de prazo razoável , sem demora excessiva nem dilações indevidas.
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7°, ns. 5 e 6).
Doutrina. Jurisprudência. – O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário – não derivando, portanto,
de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu –
traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade
do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa:
o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas e com todas
as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional” (STF
– 2ª T. – HC n° 83.773-5/SP – Rel. Min. Celso de Mello, Diário da
Justiça, Seção I, 6 nov. 2006, p.33)
Conforme manifestação acima citada destaco que a dilação injustificada somente será reconhecida se não tiver sido causada pelas
partes:
“Não caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não
decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (STF - HC 91.480,
Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 25-9-2007, Segunda Turma,
DJ de 30-11-2007)
Deste modo, entendo que a demora injustificada de conclusão do
processo, causada pela inércia de atuação do próprio Tribunal de
Contas, frustra a tentativa de reconstituição dos fatos e de restauração de peças imprescindíveis ao deslinde do mesmo, ocasionando
prejuízos às partes e repercutindo de modo negativo perante a sociedade.
Não há parâmetros objetivos para o estabelecimento de qual seria o
prazo razoável, pois, a princípio, esse preceito constitucional carrega
uma dose de subjetivismo que pode prejudicar a sua compreensão.
Tal conflito, por certo, deverá ser solucionado casuisticamente, analisando o caso concreto em curso no processo individualmente, comparando-o com outros de mesma natureza.
Sobre a questão, José Rogério Cruz e Tucci, citado por Alice Gonzalez Borges em seu artigo intitulado “Duração Razoável do Processo
Administrativo e Responsabilidade do Estado” apresenta três critérios utilizados pelo Tribunal Europeu de Direito Humanos para apreciação do tempo razoável do processo, quais sejam:
Complexidade da causa;
Comportamento das partes, dos procuradores, dos administrados e
dos interessados no processo;
Atuação do órgão jurisdicional ou agente público responsável pela
condução do processo administrativo.
A despeito da inexistência de fixação objetivo do prazo razoável,
entendo que os critérios utilizados pelo Tribunal Europeu de Direito
Humanos, podem servir de pilar para análise de casos concretos sob
apreciação desta Corte de Contas, a qual deve buscar o equilíbrio
entre aceleração desmedida e dilação injustificada.
Análise do caso concreto:
No caso concreto, o processo administrativo possui mais de 13 (treze) anos de tramitação, sem que haja sinalização da conclusão definitiva sobre a questão, nem justificada dilação, importando dizer
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que o indicativo de conversão da auditoria ordinária em uma tomada
de contas especial, implicaria em ofensa não só aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, como também ao princípio da eficiência e a duração razoável do processo.
O caso é agravado pela possibilidade de responsabilização de outros
envolvidos, em processo apartado, o que lhes imputaria o ônus de
apresentar justificativas e documentos sobre fatos ocorridos entre
os anos de 1997 a 2000, obrigando-os a realizar verdadeira “escavação arqueológica processual”, a respeito de fatos e atos de anos
pretéritos.
Nem podemos considerar que o caso ora em análise fosse acometido
de complexidades de direito, de demandas ou de incidentes procedimentais que implicassem na ocorrência da demora excessiva.
Além disso, conforme já apontado, os demais fatos apurados e que
não resultaram em dano ao erário já estariam, de todo modo, prescritos, e outros, quer seja pela insignificância do valor ou mesmo
pela baixa materialidade, foram devidamente afastados nos termos
do voto do Em. Relator.
Portanto, concebo inviabilizada a proposta que têm o condão de
retomar a análise dos fatos para apuração da responsabilidade solidária das empresas envolvidas juntamente com o responsável Sr.
Gilson Tófano, a pertinente à obras e serviços de engenharia.
O resultado obtido do prosseguimento da análise do processo resultaria em consequências infrutíferas e desgaste desnecessário da
mão de obra qualificada deste Tribunal.
Nota-se, por fim, que não está se falando em abdicar do poder conferido ao Tribunal de Contas para julgar os atos e fatos que lhes são
competentes exclusivamente, mas sim de avocar a realidade dos
fatos que envolvem o presente julgamento, sinalizando a melhor
decisão diante do caso concreto.
Na oportunidade, cito como precedente o Acórdão XX, proferido nos
autos do processo TC 3210/1998 desta Corte de Contas, que versa
a respeito de caso semelhante.
III - CONCLUSÃO:
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, divergindo do entendimento da área técnica, do Ministério Público Especial de Contas e do Em. Relator, VOTO para que o Colegiado adote
a seguinte decisão:
a) Decretar a prescrição da pretensão punitiva, com extinção do
processo com resolução de mérito, relativamente aos atos praticados entre os anos de 1997 e 2000, das irregularidades tratadas no
Relatório de Auditoria nº 89/2002, elencadas na Instrução Técnica
Conclusiva nº 1891/2013, acerca dos itens 2.11, 2.13, 2.16, 2.17,
2.18, 2.19 e 2.20;
b) Aplicar ao caso, por analogia, as disposições do art. 90, da Lei
Complementar 621/12; considerando iliquidável o presente relatório
de auditoria, ordenando o seu trancamento e determinando o consequente arquivamento do processo.
Dê-se ciência aos interessados do teor da presente decisão e, após
cumpridas as formalidade legais, arquive-se.
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO DO SR.CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTÔNIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria, realizada no
Município de Vargem Alta, em atendimento a solicitação do então
Prefeito, senhor Adelson José Fardin e a denúncia apresentada
a este Tribunal pelo então Presidente da Câmara Municipal, senhor
Pedro Paulo Debona, e autuada no Processo TC nº 4666/2002
(apenso), abrangendo os exercícios de 1997 a 2000, onde são apontados indícios de irregularidade nos atos de gestão do ex-Prefeito,
senhor Gilson Tófano.
Ocorre que após prolação de voto, houve pedido de vista (fl. 1019)
pelo Eminente Conselheiro, Dr. Rodrigo Flávio Feire Farias Chamoun,
tendo apresentando voto às folhas 1021/1036.
Na sequência, este Relator adiou o julgamento dos autos para se
inteirar dos termos do voto do Eminente Conselheiro.
Após análise do voto prolatado, entende este conselheiro Substituto
que procedem os argumentos trazidos pelo Eminente Conselheiro,
Dr. Rodrigo Flávio Feire Farias Chamoun, razão pela qual modifica os
termos do voto antes prolatado.
Esta é a razão da apresentação do complemento de voto, em referência.
É o sucinto relatório.
COMPLEMENTODEVOTO
Da análise dos autos, verifico que o Eminente Conselheiro, Dr. Rodrigo Flávio Feire Farias Chamoun, apresentou voto de vista, nos
seguintes termos, verbis:
[...]
III - CONCLUSÃO:
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, divergindo do entendimento da área técnica, do Ministério Público Espe-
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cial de Contas e do Em. Relator, VOTO para que o Colegiado adote
a seguinte decisão:
a) Decretar a prescrição da pretensão punitiva, com extinção do
processo com resolução de mérito, relativamente aos atos praticados entre os anos de 1997 e 2000, das irregularidades tratadas no
Relatório de Auditoria nº 89/2002, elencadas na Instrução Técnica
Conclusiva nº 1891/2013, acerca dos itens 2.11, 2.13, 2.16, 2.17,
2.18, 2.19 e 2.20;
b) Aplicar ao caso, por analogia, as disposições do art. 90, da Lei
Complementar 621/12; considerando iliquidável o presente relatório
de auditoria, ordenando o seu trancamento e determinando o consequente arquivamento do processo.
Dê-se ciência aos interessados do teor da presente decisão e, após
cumpridas as formalidade legais, arquive-se.
Assim, verifico que o Eminente Conselheiro, Dr. Rodrigo Flávio Feire
Farias Chamoun, no voto de vista apresentado, divergiu da área técnica, do Ministério Público Especial de Contas e deste Relator.
Desta maneira, em face das razões expendidas, encampo, na íntegra, os termos do voto proferido pelo Eminente Conselheiro, Dr.
Rodrigo Flávio Feire Farias Chamoun, posto que a divergência
referia-se a considerar iliquidável o presente relatório de auditoria, ordenando o seu trancamento e determinando o consequente
arquivamento do processo, bem como a questão de instauração e
tomada de contas especial, relativamente, a apuração de responsabilidade solidária das empresas envolvidas, em conjunto com o Sr.
Gilson Tófano, em relação aos itens de irregularidade sujeitos a
ressarcimento, remanescentes do Relatório nº 02/2002 e Instrução
de Engenharia Conclusiva – IEC nº 14/2013.
Verifica-se que a motivação constante destes autos se mostra abrangente e razoável, posto que passados mais de dez anos desde a
data de sua ocorrência, o que aponta na pertinência dos argumentos
trazidos pelo eminente Conselheiro, sobretudo em face da razoável
duração do processo.
Por todo o exposto, dissentido da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas e acompanhando, na íntegra, os termos do voto
do Eminente Conselheiro, Dr. Rodrigo Flávio Feire Farias Chamoun,
VOTO no sentido de que a 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de
Contas assim delibere:
1) Decrete a prescrição da pretensão punitiva, com extinção do
processo com resolução de mérito, relativamente aos atos praticados entre os anos de 1997 e 2000, das irregularidades tratadas no
Relatório de Auditoria nº 89/2002, elencadas na Instrução Técnica
Conclusiva nº 1891/2013, acerca dos itens 2.11, 2.13, 2.16, 2.17,
2.18, 2.19 e 2.20;
2) Aplique ao caso, por analogia, as disposições do art. 90, da Lei
Complementar nº 621/2012; considerando iliquidável o presente relatório de auditoria, ordenando o seu trancamento e determinando o
consequente arquivamento do processo.
É como voto.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam estes autos de auditoria realizada a partir de denúncia, protocolada nesta Corte de Contas pelo senhor Adelson José Fardin,
então Prefeito Municipal de Vargem Alta, relatando possíveis irregularidades praticadas na realização de obras públicas, serviços de
engenharia e atos de gestão entre os exercícios de 1997 a 2000, de
responsabilidade do senhor Gilson Tófano.
Após regular tramitação, o Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas – NEC – elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
1891/2013 (f. 930-985) englobando os indícios de irregularidades apontados no Relatório de Auditoria de Engenharia
6ªCT nº 02/2002, fls. 493-513 e o Relatório de Auditoria nº
6ªCT/89/2002, fls. 524-551, contidos na Instrução Técnica Inicial
ITI 220/2003 e sobre os quais o agente responsável foi citado e
apresentou suas justificativas.
A ITC 1891/2003 conclui pela conversão dos autos em tomada
de contas especial nos termos do art. 57, IV da Lei Complementar
621/2012, em razão da manutenção das irregularidades abaixo
listadas, opinando pela aplicação de multa e ressarcimento.
Irregularidades apontadas pelo Relatório de Auditoria 89/2009:
3.1.1 Pagamento de serviços de odontologia a profissionais
contratados (item 2.1 desta ITC)
Obs: manutenção da irregularidade, estando o Sr. Gilson Tófano sujeito ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 500,00, equivalentes
a 469,88 VRTE.
3.1.2 Reembolso de Cirurgia em paciente não residente no
Município de Vargem Alta (item 2.2 desta ITC)
Obs: manutenção da irregularidade, estando o Sr. Gilson Tófano sujeito ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 300,00, equivalentes
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a 312,14 VRTE.
3.1.3 Aquisição de medicamentos para carentes (item 2.3
desta ITC)
Obs: manutenção da irregularidade, estando o Sr. Gilson Tófano sujeito ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 1.146,99, equivalentes a 1.044,89 VRTE.
3.1.4 Aquisição de Material de Construção — Programa Habitar Brasil (item 2.4 desta ITC)
Obs: manutenção da irregularidade, estando o Sr. Gilson Tófano sujeito ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 3.382,25, equivalentes a 3.178,50 VRTE.
3.1.5 Gastos com Exames de Laboratório (item 2.5 desta ITC)
Obs: manutenção da irregularidade, estando o Sr. Gilson Tófano sujeito ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 20,00, equivalentes
18,79 VRTE.
3.1.6 Aquisição de óculos (item 2.6 desta ITC)
Obs: manutenção da irregularidade, estando o Sr. Gilson Tófano sujeito ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 250,00, equivalentes
234,94 VRTE.
3.1.7 Pagamento de medicamentos e exame médico (item
2.7 desta ITC)
Obs: manutenção da irregularidade, estando o Sr. Gilson Tófano sujeito ao ressarcimento ao erário no valor de R$410,58, equivalentes
385,84 VRTE.
3.1.8 Despesas Hospitalares (item 2.8 desta ITC)
Obs: manutenção da irregularidade, estando o Sr. Gilson Tófano sujeito ao ressarcimento ao erário no valor de R$564,60, equivalentes
530,58 VRTE
3.1.9 Gastos com consulta médica e internação (item 2.9
desta ITC)
Obs: manutenção da irregularidade, estando o Sr. Gilson Tófano sujeito ao ressarcimento ao erário no valor de R$205,50, equivalentes
193,12 VRTE.
3.1.10 Pagamento de internação em asilo (item 2.10 desta
ITC)
Obs: manutenção da irregularidade, estando o Sr. Gilson Tófano sujeito ao ressarcimento ao erário no valor de R$302,00, equivalentes
283,80 VRTE.
2.1.11 Pagamento de Prestação de Crédito Educativo (item
2.12 desta ITC)
Obs: manutenção da irregularidade, estando o Sr. Gilson Tófano sujeito ao ressarcimento ao erário no valor de R$1.000,00, equivalentes 939,76 VRTE.
3.1.12 Pagamento de Auxilio Moradia (item 2.13 desta ITC)
Obs: manutenção da irregularidade, estando o Sr. Gilson Tófano sujeito ao ressarcimento ao erário no valor de R$9.348,00 equivalentes 8.784,88 VRTE.
3.1.13 Das Despesas Cartorários — Anexo III (item 2.14 desta ITC)
Obs: manutenção da irregularidade, estando o Sr. Gilson Tófano sujeito ao ressarcimento ao erário no valor de R$296,06, equivalentes
278,22 VRTE.
3.1.14 Da Pesquisa de Opinião Pública — Anexo III (item
2.15 desta ITC)
Obs: manutenção da irregularidade, estando o Sr. Gilson Tófano sujeito ao ressarcimento ao erário no valor de R$2.000,00, equivalentes 1.879,52 VRTE.
Irregularidades apontadas pelo Relatório de Auditoria de Engenharia 02/2002, mantidas pela Instrução de Engenharia Conclusiva
IEC 14/2013 (fls. 792-822)
Contrato 422/98 (decorrente da CC 30/98): Construção de
quadra coberta na EPSG Presidente Luebke ). (item 4.6 da
IEC 14/2013)
Obs: Débito ao erário no valor de 16.521,38 VRTE
Contrato 370/99 (decorrente da CC 26/99): Reforma e ampliação da Escola de 1º Grau Casemiro Costa na comunidade
de Alto Gironda (item 4.7 da IEC 14/2013)
Obs: Débito ao erário no valor de 54.601,99 VRTE
3.2.3 Contrato 360/99 (decorrente da CC 24/99): Ampliação
e reforma da Escola de 1º Grau Milaneze Altoé em São José
de Fruteiras (item 4.8 da IEC 14/2013)
Débito ao erário no valor de 13.973,69 VRTE
Contrato 365/99 (decorrente da CC 24/99): Ampliação e reforma da escola Pluridocente de Fruteiras Nova (item 4.9 da
IEC 14/2013)
Obs: Débito ao erário no valor de 34.604,48 VRTE
Contrato 241/99 (decorrente da CC 15/99): Construção
de muro divisório na EPG Boa Esperança (item 4.10 da IEC
14/2013)
Obs: Débito ao erário no valor de 6.035,96 VRTE
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ressarcimento, nos moldes do artigo 162 da Resolução TCE182/2002
e Termo de Citação 602/2003, fls. 725.
A ITC opina ainda pela prescrição dos itens 2.11, 2.13, 2.16, 2.17,
2.18, 2.19 e 2.20 ITC, que não apontavam ressarcimento.
O Ministério Público de Contas, por meio do parecer de folhas 989996 acompanhou parcialmente a Instrução Técnica Conclusiva, divergindo no sentido de propor o afastamento das irregularidades
constantes dos itens 2.1 e 2.3 da ITC 1891/2013 e a inclusão dos
itens 4.7 e 4.14 do Relatório de Auditoria – RA 89/2009.
O Ministério Público propõe ainda a citação das empresas de engenharia contratadas pela Prefeitura nos contratos apontados nos itens
4.6 a 4.10 da Instrução Conclusiva de Engenharia – IEC 14/2013,
com a formação de autos apartados.
O Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva proferiu voto
(f.1003-1018) divergindo parcialmente da ITC 1891/2013 e do Ministério Público.
Na sessão da 1ª Câmara deste Tribunal, realizada em 23/7/2014 foi
concedida vista dos autos ao Conselheiro Rodrigo Chamoun que proferiu voto (f.1021-1036), no sentido de julgar iliquidável o relatório
de auditoria, com o seu trancamento e consequente arquivamento.
Em novo voto (f. 1039-1041) o Conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva modifica seu voto anterior e passa adotar inteiramente a posição do voto de vista do Conselheiro Rodrigo Chamoun.
O Ministério Público de Contas solicitou vistas e se manifestou por
meio do Parecer PPJC 3400/2014 (f.1044-1049) em que rechaça a
tese de contas iliquidáveis e reitera seu parecer pela formação de
autos apartados para responsabilização solidária das empresas contratadas nos itens relativos à obras e serviços de engenharia.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Quanto à tese suscitada no voto de vistas – ausência de
fato e fundamento que sustente a proposição de contas iliquidáveis.
Antes mesmo da discussão jurídica que cabe aqui travar, devo dizer
que o acolhimento do voto-vista do Conselheiro Rodrigo Chamoun
e a consequente declaração de que as contas aqui presentes são
iliquidáveis implicaria na inversão do papel deste Tribunal de Contas
em relação à missão para a qual foi criado.
Tem-se aqui um processo de contas instruído e completo.
Não há contas iliquidáveis nem nada parecido, simplesmente porque
cada tópico de irregularidade com dano ao erário encontra-se aqui
líquido e certo e até mesmo convertido em VRTE. Basta julgar.
Mesmo as citações jurisprudenciais trazidas pelo Conselheiro Rodrigo Chamoun demonstram que só são iliquidáveis as contas quando
não se pode mais, devido ao decurso de tempo, obter documentos
e comprovantes que levem à correta apuração da aplicação dos recursos públicos.
O voto-vista firma-se no fato de que a conversão em tomada de contas, proposta na ITC, aconteceria depois de 17 anos da ocorrência
dos fatos e a partir daí, traça sua argumentação sustentando que o
decurso de prazo excessivamente longo impede o pleno exercício do
direito de defesa do agente público e filia-se à corrente doutrinária
que reconhece ser minoritária, que sustenta que àquele a quem se
imputa o ressarcimento não cabe a guarda de documentação necessária a sua defesa por prazo ilimitado.
Situa-se o conflito, segundo o Conselheiro votante, entre o princípio
da supremacia do interesse público que sustenta a imprescritibilidade do dano ao erário e o da segurança jurídica, ampla defesa e
contraditório, que dariam fundamento à prescritibilidade.
Discorre o voto de vistas sobre o princípio da duração razoável do
processo, afirmando que este deve garantir a oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que as partes
não sejam penalizadas com processos que corram por tempo muito
superior ao necessário.
Sustenta, então, que a demora injustificada causada pela inércia de
atuação do Tribunal de Contas frustra a tentativa de reconstituição
dos fatos e de restauração das peças imprescindíveis ao deslinde do
processo.
Neste caso concreto afirma que o processo possui mais de treze
anos de tramitação, de modo que a conversão em tomada de contas
especial implicaria em ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, como também aos da eficiência e da duração razoável
do processo, sobretudo pela proposta de formação de autos apartados para responsabilização de outros envolvidos.
Cita, por fim, precedente desta Corte, nos autos do processo TC
3210/1998, que versa sobre caso semelhante.
Cabe destacar aqui, em primeiro lugar, que a conversão do processo de fiscalização em tomada de contas especial não é a mesma coisa que determinação de instauração de tomada de contas
especial.
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A primeira, prevista nos artigos 57, IV da Lei Complementar
621/2012 e 201, 207, VI e 317, § 3º da Resolução 261/2013, tem
lugar quando o processo, já instruído, evidencia dano ao erário. Trata-se de um procedimento aplicável ao julgamento do processo, de
modo que o Tribunal possa julgar as contas daquele que dê causa
a dano ao erário.
Já a determinação de instauração de tomada de contas especial,
prevista no art. 1º. XXX da LC 621/2012 e disciplinada pela Instrução Normativa 08/2008, é o procedimento que visa apurar o dano,
quantificá-lo e indicar os responsáveis.
O precedente jurisprudencial indicado no voto-vista é o Acórdão
574/2014, prolatado nos autos do processo TC 3210/1998, na forma do voto do Conselheiro Relator, que encampou o voto de vista
do Conselheiro Rodrigo Chamoun, no sentido de julgar iliquidáveis
as contas, pela impossibilidade de se instaurar a tomada de contas
especial após 19 anos para apurar o débito, sobretudo porque o
gestor já havia falecido.
A situação acima é bastante diferente deste caso concreto em que
os atos de gestão e as obras de engenharia foram devidamente fiscalizados, com irregularidades apontadas, apuradas e quantificadas,
sobre as quais foi estabelecido o contraditório e citado o agente responsável, que se defendeu, com fatos, argumentos e documentos.
Ressalta-se que a denúncia diz respeito ao período de 1997 a 2000
e foi protocolada neste Tribunal de Contas em 12 de março de 2001
e o agente responsável, Senhor Gilson Tófano, foi regularmente citado em 21 de outubro de 2003, o que se pode considerar um prazo
razoável, considerando-se que nesse intervalo de tempo foram realizados os trabalhos de auditoria de atos de gestão e de engenharia,
elaborados os relatórios e a instrução técnica inicial.
Além disso, o agente responsável obteve prorrogação do prazo de
defesa (f.732) e apresentou suas justificativas e documentos (f.
738-770), estando plenamente atendido seu direito à ampla defesa.
As irregularidades de engenharia estão rigorosamente documentadas por meio de documentos, planilhas e laudos fotográficos.
Em outras palavras, os valores a serem ressarcidos estão devidamente apurados, quantificados e convertidos em VRTE, de modo
que são perfeitamente liquidáveis, ou seja, é perfeitamente possível
serem liquidados, ou ainda, pagos.
A análise das citações jurisprudenciais trazidas pelo voto de vista
não o sustentam, eis que demonstram justamente o contrário do
que pretende.
O Acórdão 3515/2007 – TCU – 1ª Câmara, transcrito naquele voto,
declara que consideram-se as contas iliquidáveis [...] quando verificada a impossibilidade de obtenção de elementos que permitam comprovar a aplicação dos recursos no objeto do convênio, em razão do longo tempo transcorrido.
O artigo “Reconhecimento da prescrição no âmbito do Tribunal de
Contas Mineiro: um estudo da jurisprudência atual” , Revista do
TCE-MG v.73-ano XXVII, cuja conclusão também foi transcrita,
afirma que [...] se o processo não foi devidamente instruído
e estagnou-se por inércia da administração [...] apelar pela
imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos ao erário
iria de encontro à segurança jurídica e até mesmo à ampla defesa.
É que, em que pese haver indícios supostamente causadores de
danos, decorrido lapso acentuado de tempo sem a devida instrução
processual, restam inviabilizados o exercício do direito de ampla defesa e o efetivo contraditório [...].
A premissa utilizada para afastar a regra da imprescritibilidade do
dano ao erário é a impossibilidade de obter documentos para instruir
o processo e a defesa, após longo lapso temporal de inércia por parte do órgão fiscalizador, o que não ocorre neste processo, que
foi instruído, com quantificação de dano e responsabilização,
bem como com oportunidade de defesa em tempo normal de
duração de processos neste Tribunal de Contas.
De resto, como se afirma no próprio voto-vistas, a regra geral, de
natureza constitucional, é a imprescritibilidade das ações de ressarcimento por dano ao erário – art. 37, § 5º da Constituição Federal.
2.2 Quanto à proposta do Ministério Público de Contas de inclusão de irregularidades e formação de autos apartados –
divergência visando alcançar efetividade processual
Ainda que não seja o caso de contas iliquidáveis, como já se sustentou no tópico anterior, não resta dúvida de que o prazo de conclusão
e julgamento deste processo arrastou-se por tempo acima do recomendado e a sociedade é a mais prejudicada pela baixa efetividade
decorrente da duração excessiva.
Nesse sentido é que divirjo do Ministério Público de Contas quanto
à inclusão de dois itens de irregularidades constantes do Relatório
de Auditoria e não incluídos em sua conclusão, assim como na ITC
[4.7 – fornecimento de poste e 4.14 – pagamento de viagem, ambos
totalizando R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)], uma vez que o
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agente responsável não foi citado para se defender da parte expositiva do relatório de auditoria, mas somente das irregularidades
constantes de sua conclusão.
Divirjo também da proposição de formação de autos apartados para
a citação das empresas de engenharia contratadas, neste ponto por
concordar com o voto de vista do Conselheiro Rodrigo Chamoun,
quanto à instabilidade jurídica que se criaria dado o lapso de aproximadamente treze anos.
Além disso, a localização das empresas e seus sócios, a formação de
novos autos, a citação desses corresponsáveis e os possíveis desdobramentos tirariam deste processo em curso a pouca efetividade
que lhe resta, dilatando ainda mais a possibilidade de um julgamento e ressarcimento ao erário.
Cabe destacar ainda que a citação de empresas contratadas como
responsáveis solidárias é inovação legislativa, ocorrida a partir da
nova lei orgânica deste Tribunal de Contas – LC 621/2012 – e inexistente, portanto, à época dos fatos.
Quanto ao afastamento do débito e a consequente declaração de
prescrição dos itens de irregularidade constantes dos itens 3.1.1 e
3.1.3 da Instrução Técnica Conclusiva, acompanho o entendimento
do Ministério Público de Contas.
3 DISPOSITIVO
3.1 Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais,
com fulcro no artigo 82 e seu parágrafo 1º da Resolução 261/2012
VOTO, de acordo com a Instrução Técnica Conclusiva 1891/2013,
acompanhando parcialmente o parecer do Ministério Público de Contas e divergindo do voto do Conselheiro Relator que encampou o
voto-vistas do Conselheiro Rodrigo Chamoun, pela manutenção das
seguintes irregularidades:
3.1.1 Reembolso de Cirurgia em paciente não residente no
Município de Vargem Alta (item 2.2 da ITC)
Responsável: Gilson Tófano - ressarcimento de R$ 300,00, equivalentes a 312,14 VRTE.
3.1.2 Aquisição de Material de Construção — Programa Habitar Brasil (item 2.4 da ITC)
Responsável: Gilson Tófano - ressarcimento de R$ 3.382,25, equivalentes a 3.178,50 VRTE.
3.1.3 Gastos com Exames de Laboratório (item 2.5 da ITC)
Ressarcimento: Gilson Tófano - ressarcimento de R$ 20,00, equivalentes 18,79 VRTE.
3.1.4 Aquisição de óculos (item 2.6 da ITC)
Responsável: Gilson Tófano de R$ 250,00, equivalentes 234,94
VRTE.
3.1.5 Pagamento de medicamentos e exame médico (item
2.7 da ITC)
Responsável: Gilson Tófano - ressarcimento de R$410,58, equivalentes 385,84 VRTE.
3.1.6 Despesas Hospitalares (item 2.8 da ITC)
Responsável: Gilson Tófano - ressarcimento de R$564,60, equivalentes 530,58 VRTE
3.1.7 Gastos com consulta médica e internação (item 2.9 da
ITC)
Responsável: Gilson Tófano - ressarcimento no valor de R$205,50,
equivalentes 193,12 VRTE.
3.1.8 Pagamento de internação em asilo (item 2.10 da ITC)
Responsável: Gilson Tófano - ressarcimento de R$302,00, equivalentes 283,80 VRTE.
3.1.9 Pagamento de Prestação de Crédito Educativo (item
2.12 da ITC)
Responsável: Gilson Tófano - ressarcimento de R$1.000,00, equivalentes 939,76 VRTE.
3.1.10 Pagamento de Auxilio Moradia (item 2.13 da ITC)
Responsável: Gilson Tófano - ressarcimento de R$9.348,00 equivalentes 8.784,88 VRTE.
3.1.11 Das Despesas Cartorários (item 2.14 da ITC)
Responsável: Gilson Tófano - ressarcimento de R$296,06, equivalentes 278,22 VRTE.
3.1.13 Da Pesquisa de Opinião Pública (item 2.15 da ITC)
Responsável: Gilson Tófano - ressarcimento de R$2.000,00, equivalentes 1.879,52 VRTE.
3.1.14 Contrato 422/98: Construção de quadra coberta na
EPSG Presidente Luebke (item 4.6 da IEC 14/2013)
Responsável: Gilson Tófano - ressarcimento de 16.521,38 VRTE
3.1.15 Contrato 370/99: Reforma e ampliação da Escola de
1º Grau Casemiro Costa na comunidade de Alto Gironda (item
4.7 da IEC 14/2013)
Responsável: Gilson Tófano - ressarcimento de 54.601,99 VRTE
3.1.16 Contrato 360/99: Ampliação e reforma da Escola de
1º Grau Milaneze Altoé em São José de Fruteiras (item 4.8 da
IEC 14/2013)
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Responsável: Gilson Tófano - ressarcimento de 13.973,69 VRTE
3.1.17 Contrato 365/99: Ampliação e reforma da escola Pluridocente de Fruteiras Nova (item 4.9 da IEC 14/2013)
Responsável: Gilson Tófano - ressarcimento de 34.604,48 VRTE
3.1.18 Contrato 241/99: Construção de muro divisório na
EPG Boa Esperança (item 4.10 da IEC 14/2013)
Responsável: Gilson Tófano - ressarcimento de 6.035,96 VRTE
3.2 Em face da existência de dano ao erário apontado nos itens
acima relacionados, na forma do artigo 317 da Resolução 261/2013,
VOTO pela conversão do processo em tomada de contas especial e por que este Tribunal de Contas julgue IRREGULARES as
contas do senhor Gilson Tófano, Prefeito de Vargem Alta à época dos fatos, condenando-o ao ressarcimento ao erário o valor de
142.757,59 VRTE.
3.3 Voto ainda no sentido de que seja reconhecida e declarada pelo Plenário deste Egrégio Tribunal a prescrição da pretensão punitiva relativamente aos itens 2.1, 2.3, 2.11, 2.13,
2.16, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20 da ITC 1891/2013.
3.4 Dê-se ciência ao Denunciante quando da decisão final a ser
proferida por esta Corte de Contas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1312/2001,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de outubro de dois mil e quatorze, nos termos do voto do então Relator, Conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva que
encampou integralmente o voto-vista do Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun:
1. À unanimidade, declarar a prescrição da pretensão punitiva, com extinção do processo com resolução de mérito, relativamente aos atos praticados entre os anos de 1997 e 2000, das
irregularidades tratadas no Relatório de Auditoria nº 89/2002, elencadas na Instrução Técnica Conclusiva nº 1891/2013, nos seguintes
itens: 2.11 , 2.13 , 2.16 , 2.17 , 2.18 , 2.19 e 2.20;
2. Por maioria, considerar iliquidável o presente relatório de
auditoria, ordenando o seu trancamento e determinando o consequente arquivamento do processo, aplicando ao caso, por analogia,
o artigo 90 da Lei Complementar 621/2012;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Vencido o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou
pela declaração da prescrição da pretensão punitiva desta Corte em
relação aos Itens 2. e 2.3, bem como pela conversão do processo
em Tomada de Contas Especial e julgamento pela irregularidade das
contas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação o Senhor Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, nos termos
do artigo 86, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal, e o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente, ainda, o Dr.
Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-919/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3616/2014
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E EGOSTO
DE MARILÂNDIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – MESES 13 E 14
DE 2013
RESPONSÁVEL - WAGNER LORENCINI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: OMISSÃO NA
REMESSA - MESES 13 E 14 DE 2013 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral (Cidades-Web), referente aos meses 13 e 14 do exercício de
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2013, de responsabilidade do senhor Wagner Lorencini, gestor do
SAAE Marilândia.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 174/2014
(f. 15/17), a área técnica informa que as prestações de contas foram devidamente encaminhadas ao sistema Cidades Web, sendo a
omissão sanada, razão pela qual sugeriu o arquivamento do feito.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 20, da lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhou a manifestação técnica.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com fundamento no art. 330, inciso
IV, do Regimento Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3616/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e dois de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar
os presentes autos, nos termos do voto da Relatora, Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Márcia
Jaccoud Freitas, Relatora, e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões

[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-882/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-6116/2012
JURISDICIONADO - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESPÍRITO SANTO - FAPES
ASSUNTO - COMUNICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS – EXERCÍCIOS DE 2011/2012
RESPONSÁVEL - DARLISON WANDER CORRÊA
EMENTA: COMUNICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE
CONTAS – EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012 – FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESPÍRITO SANTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Trata-se de comunicação de tomada de contas instaurada pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Espirito Santo em face do
Senhor Darlison Wander Correa que recebeu dos cofres do Estado
o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente a 10
parcelas da bolsa de mestrado que foram recebidas e não foram ressarcidas por descumprimento do Termo de Outorga e Aceitação
da referida Bolsa, de nº 034/2011.
A FAPES encaminhou a esta Corte o Processo de Tomada de Contas
concluído, informando que o Sr. Darlison não havia sido encontrado
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 1 de dezembro de 2014
nos endereços que tinham conhecimento.
Segundo a ITI 93/2013, fls. 23/16, elaborada pela 2ª Controladoria
Técnica, o relatório de apuração da tomada de contas demonstrou
que o bolsista foi desligado da instituição em que estava inscrito no
curso de mestrado, por ter sido reprovado em duas disciplinas. Nessa
situação, o mesmo deveria devolver à FAPES o valor integral recebido
e assim, foi sugerida a citação do Sr. Darlison para que apresentasse
alegações de defesa ou recolhesse a importância devida.
Em seguida, foi elaborada a Manifestação Técnica de Chefia MTC
20/2013, fl. 27, que informou o endereço do bolsista e sugeriu a
devolução do feito à origem com proposta de recomendação para que
promovessem a nova cobrança administrativa dos valores devidos,
caso não fosse acolhida a proposta de citação da ITI supracitada.
Devolvido os autos à FAPES, a mesma, em 16/10/2013, informou
que a nova cobrança não obteve êxito, tendo os Correios devolvido a
notificação pelo motivo que “não existia o nº”, contudo, considerando
o inadimplemento dos valores devidos e as inúmeras tentativas de
notifica-lo, o beneficiário dos recursos foi inscrito no CADIN/ES e o
processo de tomada de contas foi remetido a SEFAZ para fins de inscrição em divida ativa.
Acolhida a sugestão da Área Técnica na MTP 571/2013, o Sr. Darlison Wander Correa foi citado para que apresentasse justificativa ou
procedesse à devolução dos valores.
No dia 10 de março do ano corrente, em razão da ausência de
resposta, o beneficiário foi declarado revel.
Em atendimento ao artigo 47, inciso II, alínea d da Resolução TCEES
261/2013, os autos foram encaminhados para análise conclusiva.
O NEC, através da Manifestação Técnica Preliminar MTP 182/2014,
fls. 58/60, manifestou-se pela realização de diligência, no sentido
de localizar o Sr. Darlison, medida que traria maior efetividade ao
processo, no sentido de que os cofres públicos pudessem ser ressarcidos.
Oficiado, por determinação deste Relator, conforme oficio da Presidência deste Tribunal de Contas, OF.GPTC.226/2014, fl. 73, o Diretor
Presidente da FAPES, fl. 78, Senhor Anilton Salles Garcia protocolizou
neste Tribunal o Oficio DIPRE/FAPES/nº 140/2014, informando que a
Fundação realizou a inscrição do débito de Darlison Wander Correa
em Divida Ativa sob o nº 00511/2014, bem como a CDA foi encaminhada eletronicamente para PGE em 20/02/2014.
Informou ainda, que encaminhou à Procuradoria Geral do Estado o
endereço do beneficiário conforme informado pelo Tribunal de Contas
no OF. GPTC nº 226/2014.
Os autos então, retornaram ao NEC para manifestação conclusiva
que após detida análise e consultando o site da SEFAZ verificou a
veracidade da informação trazida pelo Presidente da FAPES, através
da visualização do DUA, disponível para consulta, e trazido aos autos,
fl. 87, em nome do Sr. Darlison Wander Corrêa, no valor total de R$
17.145,33.
Assim, constatou a Área Técnica que o jurisdicionado exauriu todas
as medidas que estavam ao seu alcance para reaver o recurso público entregue ao Sr. Darlison Wander Correa, posto que, instaurou o
processo de Tomada de Contas e encaminhou os autos a SEFAZ para
inscrição do débito em dívida ativa.
Nessa esteira, concluiu que o objeto de comunicação de instauração
de tomada de contas deste autos foi atingido, sendo cabível o seu
arquivamento no termos do artigo 330, inciso IV da Resolução TC
261/2013.
O Ministério Público de Contas por meio do Parecer PPJC
3370/2014, fl. 89, da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio
da Silva, manifestou-se de acordo Instrução Técnica Conclusiva ITC
7288/2014, fls. 82/85.
Assim instruídos vieram-me os autos para emissão de voto.
É o Relatório.
VOTO
Ante o exposto, perfilhando o entendimento da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas, tendo o processo exaurido o objetivo
para o qual foi constituído, cumprindo o seu desiderato, VOTO pelo
ARQUIVAMENTO, do mesmo consubstanciado no artigo 330, inciso
IV da Resolução TC 261/2013.
É como Voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6116/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quinze de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto.
Composição Plenária
Presentes à sessão do julgamento os Senhores Conselheiros José
Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira Pin-
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to, Relator, e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr.
Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-883/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-5874/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ASSUNTO - AUDITORIA (SOLICITAÇÃO) - EXERCÍCIO DE 2013
INTERESSADO - ELIO CAMPAGNARO
RESPONSÁVEL - ROMERO GOBBO FIGUEIREDO
EMENTA: AUDITORIA (SOLICITAÇÃO) - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Tratam os presentes autos de Solicitação de Auditoria interposta pelo Sr. Elio Campagnaro, Presidente da Câmara Municipal de
João Neiva tendo como objeto apurar supostas irregularidades em
contratos emergenciais, uma vez que os mesmos não foram disponibilizados para a Câmara Municipal.
A 5ª Secretaria de Controle Externo elabora Manifestação Técnica
MTP 291/2013, fls. 24 a 28, observando que a presente solicitação não foi levada a Plenário, conforme preconiza o art. 175 do
RITCEES, opina pelo não conhecimento da solicitação formulada,
individualmente, pelo Sr. Elio Campagnaro.
Não obstante estar configurada a ilegitimidade do Requerente para
pleitear a realização da referida auditoria, entende a Área Técnica
que, em observância à Lei Nacional nº 12.527/2011 – Acesso à Informação, mais especificamente em seu art. 10, onde fica expresso
que qualquer interessado terá direito ao pleito em análise, opina
a Área Técnica pela conversão deste processo em Representação,
com consequente realização de diligência externa, requisitando ao
Prefeito Municipal, Sr. Romero Gobbo Figueiredo, no prazo de 15
dias, as informações solicitadas pelo Requerente.
Em atenção à Decisão Monocrática Preliminar DECM 667/2013, fls.
30 e 31, e Termo de Comunicação de Diligência nº 1396/2013, fls.
32, apresenta justificativas às fls. 37 a 481.
A 5ª Secretaria de Controle Externo elabora Manifestação Técnica
MTP 470/2013, fls. 485 a 492, considerando alguns aspectos que
merecem destaque:
- o interessado não é parte legítima para solicitar a esta Corte de
Contas a realização de auditoria uma vez que não existem provas
nos autos que tal pedido foi aprovado pelo Plenário da Câmara
Municipal de João Neiva, nos termos do art. 175 do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
- não foram apresentadas evidências concretas ou indícios de prova de supostas irregularidades nos contratos emergenciais feitos pela
Administração, o que constitui óbice ao conhecimento do feito.
- o suposto não atendimento de solicitação de informações e/ou
cópias de documentos formulada pelo legislativo local, por parte do
Prefeito, poderia constituir infração política-administrativa,
cuja competência de apuração e julgamento a lei confere à Câmara de Vereadores (Decreto-Lei 201/1967, artigo 4º).
Conclui a presente manifestação opinando pelo não conhecimento
do pleito formulado, uma vez que a ausência de respostas às requisições solicitadas pelo Sr. Elio Campagnaro junto a Prefeitura
de João Neiva é matéria passível de Mandado de Segurança e,
portanto, não compete ao Tribunal de Contas a análise dos requerimentos apresentados junto àquela Prefeitura Municipal por se
tratar de direito do representante.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer PPJC
2095/2014, fls. 496 e 497, da lavra do Procurador de Contas Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugna para que seja proferida
deliberação pelo NÃO CONHECIMENTO da solicitação de auditoria,
nos exatos termos propostos pela 5ª Secretaria de Controle Externo,
na MTP 470/2013, fls. 485 a 492.
Assim vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
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EMENTA:
AUDITORIA SOLICITAÇÃO. lei de acesso A informações. NÃO
CONHECIMENTO. CIÊNCIA AO INTERESSADO. ARQUIVAR.
VOTO
Ante todo o exposto, observados os trâmites legais, acompanhando
integralmente o entendimento exarado pela Área Técnica e pelo
Ministério Público Especial de Contas, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da solicitação de auditoria, por não ser de competência
deste Tribunal de Contas a análise dos requerimentos apresentados junto à Prefeitura Municipal de João Neiva.
Dê-se ciência ao interessado.
Após transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
É como VOTO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5874/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quinze de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, não
conhecer a presente solicitação de auditoria, por não ser de competência deste Tribunal de Contas a análise dos requerimentos apresentados junto à Prefeitura Municipal de João Neiva, arquivando-se os
presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, Relator e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-930/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4458/2013
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS
ASSUNTO - FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
RESPONSÁVEL - JOSELITO LOURENÇO DA SILVA
EMENTA: FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES - 1) RECEBER
COMO REPRESENTAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - 2) DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Trata-se de Fornecimento de Informações pelo Presidente da Câmara
Municipal de Pancas, no exercício de 20132, sob a responsabilidade
do Sr. Joselito Lourenço da Silva.
Foram Protocolados a esta Corte de Contas os expedientes em 01 de
Março de 2013 e 08 de Maio de 2013, respectivamente, sob os números 2382 e 5724 em nome de Joselito Lourenço da Silva informando
os dados do responsável pelo controle interno no âmbito do legislativo municipal, encaminhando ainda cópia do contrato de trabalho por
tempo determinado firmado para a contratação do responsável em
comento fls. 51/53.
Ao examinar a referida documentação a equipe técnica da 6ª SCE
constatou que a Auditora de Controle Interno da Câmara Municipal
de Pancas foi contratada sem concurso público, em caráter temporário, não se tratando, portanto, de servidor investido em cargo de
provimento efetivo, como recomenta a Resolução TC 227/2011. Solicitando ao responsável que apresentasse a motivação, a autorização
legal, a natureza do cargo provido e a nomeação da servidora em
questão fls. 3/7.
O Responsável apresentou, através do protocolo 5.724 de 08/05/2014
a documentação fls 13/53, justificando que em dezembro de 2012
foram reduzidos os cargos comissionados da Câmara Municipal de
Pancas e criados novos cargos efetivos; a Casa Legislativa possuía
apenas 05 servidores efetivos; autorizou a realização de processo
seletivo simplificado para a contratação de seu Auditor de Controle
Interno porque não havia dotação orçamentária para a contratação
de empresa para realização de concurso público; a Casa de Leis anseia realizar o concurso público no exercício 2014 (fls. 13 – Oficio
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CMP nº 112/13). Apresentou ainda, documentos que comprovassem
suas alegações.
Em nova manifestação a 6ª SCE reiterou seu entendimento no sentido da realização do concurso público para investidura no Cargo de
Auditor de Controle Interno, bem como entendeu que o responsável
não prestou as informações solicitadas quanto à contratação, à motivação, à autorização legal, à natureza do cargo provido e a nomeação
da servidora em questão fls. 55/56.
Acompanhando a manifestação da 6ª SCE, o Senhor Conselheiro Relator proferiu a DECM 793/2013 determinando a notificação o responsável, Sr. Joselito Lourenço da Silva a fim de prestar as informações solicitadas pela área técnica fls 60/61.
Nesse sentido, atendendo o Termo de Notificação nº 1511/2013 fl.
13, foi protocolado sob nº 014494/2013, fls. 65/67, resposta tempestiva fls. 244/245 pelo responsável, onde esclareceu melhor os
argumentos trazidos anteriormente no Ofício CMP nº 112/13 e juntou
cópias de novos documentos fls.65/242.
Na Manifestação Técnica Preliminar – MTP 502/2013, a 6ª SCE concluiu pela irregularidade das contratações por prazo determinado
para investidura nos cargos de Auditor de Controle Interno, de Contador Legislativo, de Oficial Administrativo e Legislativo, de Agente
de Serviços Administrativos e Legislativo e de Auxiliar de Serviços
Gerais, sugerindo que esta Corte assinasse prazo para o Presidente
da Câmara Municipal de Pancas reformar a Resolução 175/2012, vedando a designação de servidores não efetivos para auxiliar o Coordenador da Unidade de Controle Interno, e para realizar concurso
público efetivo dos referidos cargos fls. 248/257.
Ato contínuo, foi apresentado a ITI 849/2013 sugerindo a Citação do
responsável para apresentar as justificativas fls. 258/261. Acompanhando a Área Técnica o Senhor Conselheiro Relator proferiu DECM
946/2013, determinando a citação do Sr. Joselito Lourenço da Silva
fls. 263/264.
O Sr. Joselito Lourenço da Silva atende ao Termo de Citação nº
2231/20132 encaminhando documentos anteriormente já apresentados fls. 269/358.
Outrossim, ao analisar as informações prestadas pelo responsável,
em cumprimento ao artigo 10 da Resolução TC 227/2011 a Área Técnica da 6ª SCE constatou a ilegalidade consistente no “Provimento
Irregular de Cargos Públicos”.
Assim, percebe-se, na forma do artigo 99 da Lei Complementar nº
621/2012, o presente processo tem natureza de Representação, prevista no artigo 50 inciso II, “c”. O artigo 99 estatui:
Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como Representação os documentos encaminhados por agente públicos comunicando a ocorrência
de ilegalidade ou irregularidades de que tenham conhecimento em
virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa forma, por
força de lei especifica.
Sendo assim, estão preenchidos os requisitos do artigo 94 c/c artigo
99 § 2º, que autorizam a admissibilidade da representação.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elabora
Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 6971/2014, fls. 361/374 e sugere à Câmara desta Corte de Contas, com fundamento no artigo 99
da LCE 621/2012; artigos 329 §3º, 182 parágrafo único, c/c artigo
176 §3ª, inciso II e com o artigo 178, inciso I e no artigo 38 inciso II, todos da Resolução TC nº 2612013, que conheça o presente
processo como Representação e, após vista do Ministério Público de
Contas, julgue-a improcedência, com o consequente arquivamento
dos autos, e determine à atual administração da Câmara Municipal de
Pancas a apresentação de documentos que comprovem a conclusão
do concurso público para o provimento efetivo dos cargos de Auditor
de Controle Interno, de Contador Legislativo, de Oficial Administrativo e Legislativo, de Agente de Serviços Administrativos e Legislativos e de Auxiliar de Serviços Gerais, bem como nomeação, posse e
exercício dos respectivos aprovados e a consequente exoneração dos
temporários, dentro do prazo máximo de 02 anos (a contar da contratação temporária), na forma do § 1º do artigo 4º da Lei Municipal
885/2005, sem prejuízo do monitoramento da determinação.
O Ministério Público de Contas, através de Parecer, fls. 377/382, da
lavra do Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, pugna pelo seguinte:
1 – Pelo conhecimento da representação, na forma dos artigos 94 e
99 §1º, VII, e § 2º da LC nº 621/2012, com a consequente determinação para retificação da autuação;
2 – Pela Parcial procedência da representação, nos termos do artigo
95, II da LC nº 621/2012;
3 - Pela expedição de determinação e monitoramento, conforme sugestão da Unidade Técnica às fls. 373.
Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
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Cumpri destacar, que essa Corte de Cortas no artigo 2º da Resolução
257/2013, prevê a obrigatoriedade dos Municípios em implantar o
sistema de controle interno, senão vejamos:
Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e dos Municípios do Espírito Santo, que ainda não tenham implantado sistema de
controle interno, que o façam até o mês de agosto/2013, mediante
lei específica, observando as recomendações apresentadas no Guia
mencionado no artigo anterior.
Desse modo, para que haja funcionamento/manutenção ao Sistema
de Controle deverá ser criado o Cargo de Controlador Interno/ Auditor de Controle Interno para que a determinação dessa Corte de
Contas seja atendida.
No que concerne à existência de entendimentos sobre a contratação
temporária por excepcional interesse público de servidores em funções burocráticas ordinárias e permanentes, o entendimento majoritário do STF admite á contratação sem realização de concurso público, desde que configurada a necessidade temporária de excepcional
interesse público, vejamos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.843/04.
SERVIÇO PÚBLICO. AUTARQUIA. CADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
TÉCNICO POR TEMPO DETERMINADO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ESTATAL. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, IX,
DA CB/88. 1. O art. 37, IX, da Constituição do Brasil autoriza contratações, sem concurso público, desde que indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público,
quer para o desempenho das atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, quer para o desempenho das atividades de
caráter regular e permanente. 2. A alegada inércia da Administração
não pode ser punida em detrimento do interesse público, que ocorre
quando colocado em risco o princípio da continuidade da atividade
estatal. 3. Ação direta julgada improcedente.
(STF - ADI: 3068 DF , Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 25/08/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 23-09-2005
PP-00006 EMENT VOL-02206-1 PP-00132 REPUBLICAÇÃO DJ 24-022006 PP-00007).
Nesse sentido o artigo 37 inciso IX da Constituição Federal de 1988,
prevê contratações sem concurso público, desde que indispensáveis
ao atendimento de necessidade temporário de excepcional interesse
público, in verbis:
Art. 37 (...)
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público;
Por fim, resta comprovado que as contratações por prazo determinado para investidura nos cargos de Auditor de Controle Interno,
Contador Legislativo, Oficial Administrativo e Legislativo, Agente de
Serviços Administrativos e Legislativo e Auxiliar de Serviços Gerais,
através de Processo Seletivo Simplificado 001/2013, da Câmara Municipal de Pancas/ES, estão elencadas no artigo 37 inciso IX da Constituição Federal.
Nesse sentido, se o cargo de Auditor de Controle Interno tiver que ser
ocupado somente por servidor público efetivo, investido em concurso
público, é possível, após a criação de Sistema de Controle Interno,
que o mencionado cargo, seja ocupado por pessoa contratada por
tempo determinado, por excepcional interesse público, até que seja
concluído o concurso público para provimento do cardo de Auditor de
Controle Interno.
O Ministério Público de Contas, através Procurador de Contas, Dr.
Luciano Vieira se manifesta nos seguintes termos: “não se pode dizer que existia urgência e emergência no seu provimento apenas
em decorrência da orientação contida na Res. TC n. 227/2011, pois
a omissão na sua criação permanece há quase 26 anos, havendo a
Câmara Municipal nesse período desempenhado regularmente suas
atribuições”.
Ocorre que, de acordo com o artigo 2º § 2º da Resolução 257/2013
do TCEES, “a falta da instituição e manutenção de controle interno
poderá ensejar à irregularidade das contas e/ou a emissão de parecer prévio contrário à sua aprovação, sem prejuízo das penalidades
previstas em lei ao respectivo responsável, por omissão no seu dever
legal”.
No entanto, fica evidentemente configurada a urgência e a necessidade de contratação temporária, a fim de garantir o bom funcionamento da Câmara Municipal, pois conforme esclarecimento do Sr.
Joselito Lourenço da Silva, fls. 13/53, a Câmara possuía apenas 05
(cinco) servidores efetivos, não havendo no quadro, um funcionário
apto para desenvolver tal função.
VOTO
Ante todo o exposto, obedecidos os trâmites legais e processuais,
concordando integralmente com o entendimento exarado pela
Área Técnica, VOTO nos seguintes termos:
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a) Por receber o presente por REPRESENTAÇÃO, para no mérito, considerá-la IMPROCEDENTE;
b) Após os trâmites de estilo, os autos deverão ser ARQUIVADOS;
c) Encaminhe-se determinação a atual administração da Câmara Municipal de Pancas para que apresente documentos que comprovem do
concurso público para provimento efetivo dos cargos de Auditor de
Controle Interno, de Contador Legislativo, de Oficial Administrativo
e Legislativo, de Agente de Serviços Administrativos e Legislativos
e de Auxiliar de Serviços Gerais, bem como a nomeação, posse e
exercício dos respectivos aprovados e a consequente exoneração dos
temporários, dentro do prazo máximo de 02 (dois) anos (a contar
da contratação temporária), na forma do § 1º, do artigo 4º, da lei
Municipal 885/2005.
d) Fica a Área Técnica ciente da necessidade de monitoramento da
determinação.
Dê-se ciência aos interessados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4458/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e nove de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Receber o presente como Representação, para no mérito,
considerá-la improcedente;
2. Determinar a atual administração da Câmara Municipal de Pancas
para que apresente documentos que comprovem do concurso público
para provimento efetivo dos cargos de Auditor de Controle Interno,
de Contador Legislativo, de Oficial Administrativo e Legislativo, de
Agente de Serviços Administrativos e Legislativos e de Auxiliar de
Serviços Gerais, bem como a nomeação, posse e exercício dos respectivos aprovados e a consequente exoneração dos temporários,
dentro do prazo máximo de 02 (dois) anos (a contar da contratação
temporária), na forma do § 1º, do artigo 4º, da Lei Municipal nº
885/2005;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para a deliberação os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Relator, e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-786/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2882/2013
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ASSUNTO- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - 1) REGULAR - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÃO - 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do IPASNOSUL – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio
Novo do Sul, referente ao exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Alexandre da Silva Peçanha, Diretor Presidente.
A 3ª Secretaria de Controle Externo, através de sua Instrução Técnica Inicial ITI 268/2014, fl. 117, diante ao que foi apontado no
Relatório Técnico Contábil RTC 115/2014, fls. 89/96, sugeriu a
citação do responsável para apresentar os esclarecimentos necessários em razão da suposta irregularidade levantada.
Conforme o Termo de Citação Nº 943/2014, fl. 120, foi citado o
Sr. Alexandre da Silva Peçanha, que compareceu aos autos apresentando suas justificativas e documentação, juntadas às fls. 123/152.
Novamente, o feito foi remetido a 3ª Secretaria de Controle Externo,
que analisando a defesa apresentada, elaborou a Instrução Contá-
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bil Conclusiva ICC 133/2014, fls. 156/163, onde considerou saneado o indicativo de irregularidade inicialmente apontado, opinando,
assim, pela regularidade das contas do exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Alexandre da Silva Peçanha, e, por conseguinte,
dando-lhe plena quitação. Ao final, sugere recomendações ao atual
gestor, relacionadas à área contábil.
Os autos foram, então, encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC, que por meio da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 6633/2014, fls. 165/166, manifestou-se, finalmente, nos seguintes termos:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no ICC 133/2014 e
diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res.
TC nº 261/2013, conclui-se opinando por Julgar REGULARES as
contas do senhor Alexandre da Silva Peçanha – Diretor Presidente, frente ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Rio Novo Sul, no exercício de 2012, na forma do inciso I do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Por oportuno, sugere-se RECOMENDAR, ao atual gestor do Instituto
de Previdência dos Servidores do Município de Rio Novo Sul, que:
- Evidencie no Demonstrativo da Dívida Fundada as contas redutoras com seus valores negativos a fim de evitar discrepâncias entre
os demonstrativos contábeis e representem de forma fidedigna os
saldos reais das contas, em conformidade com o item 3.3.1 do RTC
115/2014;
- Realize o ajuste da divergência apurada no item 2.1 da instrução
contábil conclusiva ICC 133/2014, oportunamente, para fins de adequação do Balanço Patrimonial ao Demonstrativo de Resultados da
Avaliação Atuarial.
Nos termos regimentais, à fl. 168 manifesta-se o Ministério Público
de Contas através do Procurador Luciano Vieira, acompanhando o
entendimento do corpo técnico, no sentido de julgar a presente prestação de contas regulares, inclusive, subscrevendo a recomendação
sugerida à fl. 166.
Em síntese, é o relatório.
VOTO
TC – 2882/2013
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do IPASNOSUL – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio
Novo do Sul, referente ao exercício de 2012, que foram encaminhadas tempestivamente, cumprindo, portanto, o prazo estipulado pela
Resolução nº 182/02 TCEES, vigente à época. Figurando como responsável o Sr. Alexandre da Silva Peçanha, Diretor Presidente.
Cumpre ressaltar que, inicialmente foi detectado indício de irregularidade quando da elaboração do Relatório Técnico Contábil RTC
115/2014, ensejando a citação do responsável, referente ao item
3.3.2. Divergência na contabilização da provisão matemática previdenciária.
A 3ª Secretaria de Controle Externo, através da Instrução Contábil
Conclusiva ICC 133/2014, e o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, em sua Instrução Técnica Conclusiva ITC
6633/2014, sugeriram a regularidade das contas em análise, com a
devida quitação ao responsável, tendo em vista que a defesa apresentada pelo responsável regularizou e saneou o apontamento anteriormente indicado como irregular. Entretanto, faz recomendações ao
atual gestor do Instituto, relacionadas à área contábil.
O Ministério Público Especial de Contas, que se manifestou através da lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhou o entendimento do corpo técnico, subscrevendo, inclusive, as recomendações
feitas.
Assim, sem mais o que acrescentar, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico e Ministerial desta Corte de
Contas, tornando-os parte integrante do presente voto.
Pelo exposto, VOTO pela REGULARIDADE da Prestação de Contas
do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio
Novo do Sul, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade
do Sr. Alexandre da Silva Peçanha, dando-lhe a devida QUITAÇÃO, nos termos do artigo 84, inciso I, c/c o artigo 85, da Lei Complementar nº 621/2012.
VOTO, ainda, para se RECOMENDAR ao atual gestor do IPASNOSUL
que:
evidencie no Demonstrativo da Dívida Fundada as contas redutoras com seus valores negativos a fim de evitar discrepâncias entre
os demonstrativos contábeis e representem de forma fidedigna os
saldos reais das contas, em conformidade com o item 3.3.1 do RTC
115/2014;
realize o ajuste da divergência apurada no item 2.1 desta instrução contábil conclusiva, oportunamente, para fins de adequação do
Balanço Patrimonial ao Demonstrativo de Resultados da Avaliação
Atuarial.

Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 88
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2882/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e quatro de setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Novo do Sul - IPASNOSUL, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do
Sr. Alexandre da Silva Peçanha, dando-lhe a devida quitação, nos
termos do artigo 84, inciso I, c/c o artigo 85, da Lei Complementar
nº 621/2012;
2. Recomendar ao atual gestor do IPASNOSUL que:
1.
Evidencie no Demonstrativo da Dívida Fundada as contas redutoras com seus valores negativos a fim de evitar discrepâncias
entre os demonstrativos contábeis e representem de forma fidedigna
os saldos reais das contas, em conformidade com o item 3.3.1 do
RTC 115/2014;
2.
Realize o ajuste da divergência apurada no item 2.1 da Instrução Contábil Conclusiva, oportunamente, para fins de adequação
do Balanço Patrimonial ao Demonstrativo de Resultados da Avaliação
Atuarial;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges, e o Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-787/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2009/2012
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS
MARTINS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO/2011
RESPONSÁVEL - GERTRAUDE REGINA KOEHLER
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2011 REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Domingos Martins, referente ao exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade da Sra. Gertraude Regina Koehler.
A 6ª Controladoria Técnica, através do Relatório Técnico Contábil
RTC 272/2014 (fls. 221/224), no que tange ao aspecto técnico-contábil opinou pela regularidade da presente Prestação de Contas,
e da mesma forma entendeu o NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas, em sua Instrução Técnica Conclusiva ITC
6280/2014 (fls.226/227), manifestando-se conclusivamente nos
seguintes termos:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 272/2014
e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da
Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por Julgar REGULARES
as contas da senhora Gertraude Regina Koehler – Secretária Municipal de Saúde, frente ao Fundo Municipal de Saúde de Domingos
Martins, no exercício de 2011, na forma do inciso I do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
O Ministério Público Especial de Contas, à fl. 230, através da
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifesta-se de
acordo com a proposição do NEC, pugnando pela regularidade das
contas ora apresentadas, dando quitação à responsável.
Em síntese, é o relatório.
VOTO
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TC-2009/2012
No compulsar dos autos, observa-se que a presente Prestação de
Contas está composta pelas demonstrações contábeis e demais documentos exigidos pela legislação vigente à época do seu encaminhamento a este Tribunal, o qual fora tempestivo, datado de 27/03/2012.
Ressalte-se que, as contas foram consideradas regulares pelos técnicos deste sodalício, não se vislumbrando subsistência de quaisquer
ocorrências que pudessem comprometer a sua regularidade, bem
como não foram identificados quaisquer processos que possam refletir no julgamento das presentes contas, portanto, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo
técnico e Ministerial desta Corte de Contas, tornando-os parte integrante do presente voto.
Pelo exposto, VOTO pela REGULARIDADE da Prestação de Contas
do Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins, relativas
ao exercício de 2011, dando-se a devida QUITAÇÃO à responsável,
Sra. Gertraude Regina Koehler, nos termos do artigo 84, inciso I,
c/c o artigo 85, da Lei Complementar nº 621/2012.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2009/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e quatro de setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar
regular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde
de Domingos Martins, referente ao exercício de 2011, quanto ao aspecto técnico-contábil, sob a responsabilidade da Sra. Gertraude Regina Koehler, dando-lhe a devida quitação, nos termos do artigo 84
c/c o artigo 85, da Lei Complementar nº 621/2012, arquivando-se
os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges, e o Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-788/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-6446/2008
INTERESSADO - COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE - CONHECER
- RECONHECER PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR.CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
RELATÓRIO:
Tratam os autos de documentação encaminhada pelo Juizado de Direito da Comarca de Bom Jesus do Norte em 07/10/2008 noticiando
que o Ministério Público Estadual moveu Ação de Improbidade Administrativa em desfavor de Maria de Fátima Boechart Bazani – Secretária Municipal de Ação Social no exercício de 2008, encaminhando
cópia da inicial e decisão liminar que determinou o afastamento da
então Secretária.
O Poder Judiciário de Bom Jesus do Norte através do Of. Nº 176/2012
datado de 25 de abril e 2012, solicitou informações acerca da possível
existência de fiscalização por parte desta Corte de Contas referente
aos documentos encaminhados, onde tomei conhecimento dos fatos.
Verificando que os autos foram arquivados “de ordem” da Presidência
desta Casa no exercício de 2009 sem que houvesse sido realizado
qualquer procedimento, dei ciência à Presidência dos fatos e determinei a instrução dos autos.
Por meio de Relatório de Solicitação de Informações de fls. 52/54, a
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4ª SCE analisando os documentos sugeriu a autuação do processo
como Representação; realização de auditoria e ciência à Corregedoria
desta Casa visando a apuração da conduta do servidor que promoveu
o arquivamento.
Acolhi a manifestação sugerida e determinei a instrução do feito na
forma regimental (fl. 57).
Instada a se manifestar a 4ª SCE visualizando a necessidade de se
realizar um procedimento de fiscalização no local sugeriu que a modalidade “Inspeção” consoante determina o inciso IX do art. 29 do
RITCEES, que acolhi gerando a Decisão Plenária TC 3397/2013 de
fls. 82/83.
A 4ª SCE, através do Relatório de Fiscalização nº 16/2014 de fls.
112/146, sugeriu a citação dos responsáveis e ciência ao MPE dos
indicativos e irregularidade.
Ao ser elaborada a Instrução Técnica Inicial nº 1330/2014 de fls.
1013/1017, a 4ª SCE analisando as irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização acima mencionado, observando que ocorreram
durante o exercício de 2008 ultrapassando, portanto, 05 (cinco) anos
e com base no artigo 71 da LC 621/2012 e ante a ausência de causas
de interrupção ou suspensão da prescrição, entendeu estar prescrita
a pretensão punitiva deste Tribunal sugerindo sua decretação e extinção do processo por ausência de justa causa, nos moldes do artigo
375, caput do Regimento Interno.
Nos termos regimentais o MPC através do Parecer nº 3213/2014 de
fls. 1020/1022, manifestou-se de acordo com a sugestão da unidade
técnica.
É o relatório.
VOTO
TC 6446/2008
FUNDAMENTAÇÃO:
PRESCRIÇÃO:
O instituto da prescrição consiste na extinção da pretensão em razão
da inércia do titular durante razoável espaço de tempo. Muitas vezes,
o tempo atua como fato de grande influência nas relações jurídica
acarretando a manutenção de situações já consolidadas. Tal instituto
busca, na realidade, preservar a paz social, a ordem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a segurança jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na função de controle a doutrina e jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade
de incidência em razão do direito à segurança jurídica prevista no
artigo 5º da Constituição Federal, vez que se encontra fortemente
relacionada ao Estado Democrático de Direito, merece relevo registrar que esse direito está mais conectado os direitos fundamentais,
mais especificamente ao princípio do devido processo legal, do direito
adquirido e da razoável duração do processo.
Nesse caminhar, este Tribunal de Contas atento às mudanças e aplicador dos direitos fundamentais, observando que as relações jurídicas não fiquem à mercê de uma perene instabilidade, expressamente previu a prescrição no Capítulo II da novel Lei Complementar nº
621/2012 e Resolução 261/13.
O Artigo 71 e o art. 373 dos citados diplomas legais, respectivamente, estabelecem o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição da
pretensão punitiva do Tribunal de Contas. Nos §§ 2º rezam o início da
contagem do prazo prescricional.
Em consonância com a Constituição Federal, preceituam os §§5º dos
artigos suso mencionados que a prescrição da pretensão punitiva
deste Tribunal não impede a atuação fiscalizadora quando ocorrer
dano ao erário, nem obsta a adoção de medidas corretivas.
Pois bem, aplicando o artigo 71,§2º, II c/c art. 373,§2º, II do Regimento Interno, o prazo prescricional se inicia na data da ocorrência
do fato, em se tratando os presentes autos de fiscalização.
Consoante informações constantes dos autos, as irregularidades
ocorreram no exercício de 2008 não ocorrendo quaisquer causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.
III – CONCLUSÃO:
Ante a todo exposto, VOTO com base no artigo 71 e seguintes da Lei
Orgânica do TCEES para reconhecer a PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva desta Corte de Contas, extinguindo-se os autos com base no
artigo 375 caput do Regimento Interno desta Casa de Contas, ante a
ausência de justa causa.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Dê ciência ao Juizado de Direito da Comarca de Bom Jesus do Norte,
encaminhando-se cópia da ITI nº 1330/2014, Parecer Ministerial nº
3213/2014 e do presente Voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6446/2008,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e quatro de setembro de dois mil e catorze, à unanimidade, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas,
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com base no artigo 71 e seguintes da Lei Orgânica do TCE-ES, extinguindo-se o processo, nos termos do artigo 375 caput do Regimento Interno dessa Casa de Contas, ante a ausência de justa causa,
arquivando-se os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio Manoel
Nader Borges e o Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti.
Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas
em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-884/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2598/2014
JURISDICIONADO - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO À
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNCAD
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL - RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - 1) REGULAR - QUITAÇÃO - 2) DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo de
Modernização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e Reestruturação Administrativa da Procuradoria Geral do Estado - FUNCAD, referente ao exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade do Sr.
Rodrigo Marques de Abreu Júdice, Procurador Geral do Estado.
Encaminhados os documentos via mídia eletrônica, foi elaborada
Análise Inicial de Conformidade AIC 163/2014 (fls. 07/09), na
qual foi constatada a conformidade formal dos documentos encaminhados.
A 2ª Controladoria Técnica, através do Relatório Técnico Contábil RTC 314/2014 (fls. 13/23), no que tange ao aspecto técnico-contábil opinou pela regularidade da presente Prestação de Contas,
e da mesma forma entendeu o NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas, em sua Instrução Técnica Conclusiva ITC
7542/2014 (fls.25/26), manifestando-se conclusivamente nos seguintes termos:
“Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 314/2014
e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da
Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por julgar REGULARES
as contas do senhor Rodrigo Marques de Abreu Júdice – Procurador Geral do Estado, frente ao Fundo de Modernização e Incentivo
à Cobrança da Dívida Ativa e Reestruturação Administrativa da Procuradoria Geral do Estado - FUNCAD, no exercício de 2013, nos termos
do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar nº 621/2012, dando
plena quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal.
Por fim, sugere-se DETERMINAR ao atual gestor do FUNCAD, para
que se:
- seja enviado junto às futuras Prestações de Contas Anuais do FUNCAD, em arquivo assinado com certificação digital conforme art. 12,
caput e parágrafo único, da Instrução Normativa TC nº28/2013, o
Termo de Verificação da Conta única, ainda que o saldo no encerramento do exercício financeiro seja igual a R$ 0,00.”
O Ministério Público Especial de Contas, às fls. 28, através da
lavra do Procurador Luciano Vieira, manifesta-se de acordo com a
proposição da 2ª Controladoria Técnica e do NEC – Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas, pugnando pela regularidade das
contas ora apresentadas, dando quitação ao responsável, sem prejuízo de que seja expedida a determinação sugerida pelo NEC à fl. 26.
Em síntese, é o relatório.
VOTO
TC-2598/14
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No compulsar dos autos, observa-se que a presente Prestação de
Contas fora considerada regular pelos técnicos deste sodalício, não
se vislumbrando subsistência de quaisquer ocorrências que pudessem comprometer a sua regularidade. As informações apresentadas
demonstram adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os
resultados da execução orçamentária e financeira, de acordo com os
Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com a
legislação vigente.
Assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo setor
técnico e pelo Corpo Ministerial desta Corte de Contas, tornando-os
parte integrante do presente voto.
Pelo exposto, VOTO pela REGULARIDADE das contas do Fundo de
Modernização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e Reestruturação Administrativa da Procuradoria Geral do Estado FUNCAD, relativas ao exercício de 2013, dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, Sr. Rodrigo Marques de Abreu Júdice, nos
termos do artigo 84, inciso I, c/c o artigo 85, da Lei Complementar
nº 621/2012.
Acatando a proposição da área técnica, DETERMINO ao atual gestor
que, junto às futuras Prestações de Contas Anuais do FUNCAD, em
arquivo assinado com certificação digital conforme art. 12, caput e
parágrafo único, da Instrução Normativa TC nº28/2013, seja enviado
o Termo de Verificação da Conta única, ainda que o saldo no encerramento do exercício financeiro seja igual a R$ 0,00 (zero).
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2598/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quinze de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar regulares as contas do Fundo de Modernização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e Reestruturação Administrativa da
Procuradoria Geral do Estado - FUNCAD, relativas ao exercício de
2013, dando-se a devida quitação ao responsável, Sr. Rodrigo Marques de Abreu Júdice, nos termos do artigo 84, inciso I, c/c o artigo
85, da Lei Complementar nº 621/2012;
2. Determinar ao atual gestor que, junto às futuras Prestações de
Contas Anuais do FUNCAD, em arquivo assinado com certificação digital conforme art. 12, caput e parágrafo único, da Instrução Normativa TC nº28/2013, envie o Termo de Verificação da Conta única,
ainda que o saldo no encerramento do exercício financeiro seja igual
a R$ 0,00 (zero);
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o
Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-885/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3386/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VALÉRIO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - AURINETE SCHIMIDT MANTOVANELI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 – REGULAR - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Vila Valério, referente ao exercício financeiro
de 2012, sob a responsabilidade da Sra. Aurinete Schimidt Mantovaneli.
A 6ª Controladoria Técnica, através do Relatório Técnico Contábil RTC 322/2014 (fls. 52/55), no que tange ao aspecto técnico-contábil opinou pela regularidade da presente Prestação de Contas.
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O NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, em sua
Instrução Técnica Conclusiva ITC 7441/2014 (fls.57/58), manifestou-se conclusivamente nos seguintes termos:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 322/2014
e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da
Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por Julgar REGULARES
as contas da senhora Aurinete Schimidt Mnatovaneli – Gestora
do Fundo Municipal de Saúde, frente ao Fundo Municipal de Saúde de
Vila Valério, no exercício de 2012, na forma do inciso I do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
O Ministério Público Especial de Contas, às fls. 61/62, através da
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifesta-se de
acordo com a proposição do NEC, pugnando pela regularidade das
contas ora apresentadas, dando quitação à responsável.
Em síntese, é o relatório.
VOTO
TC-3386/2013
No compulsar dos autos, observa-se que a presente Prestação de
Contas está composta pelas demonstrações contábeis e demais documentos exigidos pela legislação, bem como foi encaminhada tempestivamente a este Tribunal.
Ressalte-se que, as contas foram consideradas regulares pelos técnicos deste sodalício, não se vislumbrando subsistência de quaisquer
ocorrências que pudessem comprometer a sua regularidade, bem
como não foram identificados quaisquer processos que possam refletir no seu julgamento, portanto, tornam-se desnecessárias maiores
considerações.
Assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo
técnico e Ministerial desta Corte de Contas, tornando-os parte integrante do presente voto.
Pelo exposto, VOTO pela REGULARIDADE da Prestação de Contas
do Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério, relativas ao exercício de 2012, dando-se a devida QUITAÇÃO à responsável, Sra.
Aurinete Schimidt Mantovaneli, nos termos do artigo 84, inciso I,
c/c o artigo 85, da Lei Complementar nº 621/2012.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3386/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quinze de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, julgar
regulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério,
relativas ao exercício de 2012, dando-se a devida quitação à responsável, Sra. Aurinete Schimidt Mantovaneli, nos termos do artigo 84,
inciso I, c/c o artigo 85, da Lei Complementar nº 621/2012, arquivando os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o
Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-964/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2663/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO
CHAVES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2013
RESPONSÁVEL - GABRIELLE ROVETA MELO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2013 CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde da Alfredo Chaves, referente ao exercício financei-
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ro de 2013, sob a responsabilidade da Sra. Gabrielle Roveta Melo,
Secretária Municipal de Saúde.
A 3ª SCE – Secretaria de Controle Externo, através do Relatório Técnico Contábil RTC 362/2014 (fls. 15/25), no que tange ao aspecto
técnico-contábil opinou pela regularidade da presente Prestação de
Contas, e da mesma forma entendeu o NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, em sua Instrução Técnica Conclusiva
ITC 8176/2014 (fls.27/28), manifestando-se conclusivamente nos
seguintes termos:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 362/2014 e
diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res.
TC nº 261/2013, conclui-se opinando por Julgar REGULARES as
contas da senhora Gabrielle Roveta Melo – Secretária Municipal
de Saúde, frente ao Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, no
exercício de 2013, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos
do art. 85 do mesmo diploma legal.
O Ministério Público Especial de Contas, à fl. 30, através da lavra
do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, subscreve os termos
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 8176/2014.
Em síntese, é o relatório.
VOTO
TC-2663/2014
A presente Prestação de Contas ora em análise, fora protocolizada
neste Tribunal em 31/03/2014, portanto, encaminhada dentro do prazo regimental, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do
TCEES – Resolução TC 261/2013.
No compulsar dos autos, observa-se que os arquivos enviados foram
assinados eletronicamente pela gestora responsável, Sra. Gabrielle
Roveta Melo e pela contabilista responsável, Sra. Guiomar Modolo
Ronfini Rigotti. Observa-se também, que a Prestação de Contas fora
considerada regular pelos técnicos deste sodalício, não se vislumbrando subsistência de quaisquer ocorrências que pudessem comprometer
a sua regularidade.
Assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo
técnico e Ministerial desta Corte de Contas, tornando-os parte integrante do presente voto.
Pelo exposto, VOTO pela REGULARIDADE das contas do Fundo
Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, relativas ao exercício de
2013, dando-se a devida QUITAÇÃO à responsável, Sra. Gabrielle
Roveta Melo, nos termos do artigo 84, inciso I, c/c o artigo 85, da
Lei Complementar nº 621/2012.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2663/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia cinco
de novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regular
a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo
Chaves, referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade da
Sra. Gabrielle Roveta Melo, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 05 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-887/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2605/2014
JURISDICIONADO - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
- ARSI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL - LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ARSI) - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, fls. 2, da Agência
Regulamentadora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do
Estado do Espírito Santo - ARSI, do exercício financeiro de 2013, sob
a responsabilidade do senhor Luiz Paulo de Figueiredo – Diretor
Geral.
Conforme se verifica do Relatório Técnico Contábil RTC 246/2014,
fls. 10/27, elaborado pela 1ª Secretaria de Controle Externo, concluiu-se pela regularidade das contas, nos seguintes termos:
2.8. CONCLUSÃO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do Sr. Luiz Paulo
de Figueiredo, Diretor Geral, no exercício de funções como ordenador
de despesas da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo - ARSI, no exercício de 2013.
A opinião deste relatório limitou-se à análise conjunta de informações orçamentárias, financeiras, econômicas e patrimoniais, nos termos do art. 1º da Resolução TC 261/2013. Não foram realizados
quaisquer procedimentos de verificação física, confirmação com terceiros ou inspeção externa de documentos, bem como a avaliação
do controle interno. Por força do art. 15 da Instrução Normativa
TC 28/2013, alterada pela Instrução Normativa TC 29/2014,
devido à faculdade de o gestor encaminhar os demonstrativos que
se referem os anexos 15 a 22 da IN TC 28/2013, abaixo reproduzidos, bem como a apresentação das demonstrações contábeis com
base nas novas normas de contabilidade aplicada ao setor público,
foram analisados os documentos que integraram a Prestação de Contas Anual dos ordenadores de despesas, para fins de apreciação e
julgamento deste Tribunal de Contas.
ANEXO 15
ANEXO 16
ANEXO 17
ANEXO 18
ANEXO 19
ANEXO 20
ANEXO 21
ANEXO 22

Resumo do inventário de bens móveis
Demonstrativo analítico das entradas e saídas de
bens móveis
Resumo do inventário de bens imóveis
Demonstrativo analítico das entradas e saídas de
bens imóveis
Resumo do inventário do almoxarifado – material
de consumo
Demonstrativo analítico das entradas e saídas do
almoxarifado de materiais de consumo
Resumo do inventário do almoxarifado – material
permanente
Demonstrativo analítico das entradas e saídas do
almoxarifado de materiais permanentes

Sob o aspecto técnico-contábil, visto que a Prestação de Contas
Anual não apresentou indicativos de irregularidades, opina-se pelo
julgamento REGULAR da prestação de contas do Sr. Luiz Paulo de
Figueiredo, na forma do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
Vitória – E.S., 21 de julho de 2014.
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO:
Walternei V. de Andrade – Matrícula 203196/CRC 6.919-O
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, opinou-se, através da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 7812/2014, fls. 29 e 30, pela regularidade das contas do senhor Luiz Paulo de Figueiredo – Diretor Geral, frente à Agência Regulamentadora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária
do Estado do Espírito Santo – ARSI, no exercício de 2013.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, fl. 32.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos
conclusos.
É o relatório.
2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO pela REGULARIDADE das contas apresentadas pelo senhor Luiz Paulo de Figueiredo – Diretor Geral, frente à Agência Regulamentadora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Estado do Espírito Santo
– ARSI, no exercício de 2013, na forma do inciso I do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2605/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar
regulares as contas da Agência Reguladora de Saneamento Básico
e Infraestrura Viária do Estado do Espírito Santo (ARSI), no exercíDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
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cio de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Luiz Paulo de Figueiredo
(Diretor Geral), dando-lhe a devida quitação, na forma do inciso I
do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 85 do mesmo
diploma legal, arquivando-se os presentes autos, após o trânsito
em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio Manoel
Nader Borges, Relator e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-888/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3486/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA - REGULAR - QUITAÇÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, fls. 1/324, do Fundo
Municipal de Saúde de Santa Teresa, do exercício financeiro de 2012,
sob a responsabilidade da senhora Andreia Passamani Barbosa
Corteletti – Secretária Municipal de Saúde.
Conforme se verifica do Relatório Técnico Contábil RTC
241/2014, fls. 327/331, elaborado pela 4ª Controladoria Técnica,
concluiu-se pela regularidade das contas, nos seguintes termos:
4. CONCLUSÃO
Face ao exposto, tendo em vista o aspecto técnico contábil e o disposto na legislação pertinente, opinamos pela Regularidade dos
Demonstrativos Contábeis do Fundo Municipal de Saúde de Santa
Teresa, relativos ao exercício de 2012, sob a responsabilidade da
Senhora Andreia Passamani Barbosa Corteletti, Secretária Municipal
de Saúde.
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 241/2014 e
diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res.
TC nº 261/2013, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises conclusivas – NEC, por meio da ITC 7443/2014, às fls. 333/334, concluiu
opinando por Julgar REGULARES as contas da senhora Andreia
Passamani Barbosa Corteletti – Secretária Municipal de Saúde,
frente ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa, no exercício
de 2012, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do art.
85 do mesmo diploma legal.
Encaminhados os autos ao ilustre representante do Ministério Público
Especial de Contas, o mesmo corroborou in totum os argumentos e
sugestões exarados na ITC 7443/2014, em manifestação às fls.
336.
III- DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que
este Egrégio Tribunal de Contas julgue pela REGULARIDADE das
contas da senhora Andreia Passamani Barbosa Corteletti – Secretária
Municipal de Saúde, frente ao Fundo Municipal de Saúde de Santa
Teresa, no exercício de 2012, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos
ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos termos
do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3486/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar
regulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa,
no exercício de 2012, sob a responsabilidade da Sra. Andreia Passamani Barbosa Corteletti, dando-lhe a devida quitação, na forma
do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 85
do mesmo diploma legal, arquivando-se os presentes autos, após
o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio Manoel
Nader Borges, Relator e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-933/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3087/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - CLÁUDIO LUIZ MOREIRA CHIERICI
REPRESENTADO - EDSON FRANCISCO DE SOUZA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
APIACÁ - NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO
Trata-se de documento protocolizado pelo Presidente da Câmara Municipal de Apiacá, sob o nº 006070/2014, no qual relata que tomou
conhecimento, a partir de informações extraoficiais, de que o Chefe
do Executivo Municipal teria concedido aumento diferenciado aos servidores ocupantes de cargos comissionados, em afronta ao art. 37,
inciso X, da Constituição da República, motivo pelo qual recorreu a
esta Corte de Contas requerendo providências para ilidir tal irregularidade e, se for o caso, deflagrar ação competente para ressarcimento ao erário.
Acompanha o referido expediente, cópias de relatório de folha de
pagamento do prefeito, do vice-prefeito e de alguns servidores, referentes ao mês de dezembro de 2013, bem como Mensagem e Projeto de Lei nº 002/2013 e Mensagem e Projeto de Lei Complementar
003/2013 e anexos.
Após os trâmites internos, o feito foi encaminhado ao Gabinete da
Presidência, ocasião em que foi determinada sua autuação como Representação e posterior direcionamento a este Conselheiro, Relator
do Município de Apiacá para o biênio 2014/2015.
Ato contínuo foi exarado despacho deste Gabinete para a Secretaria
Geral de Controle Externo, remetendo os autos para instrução, na
forma regimental, em 06/05/2014, motivo pelo qual baixaram à 4ª
Secretaria de Controle Externo, que, por meio da Manifestação Técnica Preliminar – MTP 353/2014, opinou pelo não conhecimento da
presente Representação.
O Ministério Público de Contas, por sua vez, à fl. 52, opinou pelo arquivamento dos autos, nos termos do art. 176, § 3°, II, da Res. TC
261/2013.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos
conclusos.
É o relatório.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, ao analisar a Manifestação Técnica Preliminar MTP
353/2014 de fls. 39-49, confeccionada pela 4ª Secretaria de Controle
Externo deste TCEES, pode-se perceber que esta Unidade Técnica
chegou à seguinte conclusão:
No que tange aos requisitos de admissibilidade, em que pese o fato
de ser o representante pessoa legítima para o feito, cumpre esclarecer o que segue:
A Lei Complementar nº 02, de 21 de fevereiro de 2013, dispõe so-
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bre o quadro de servidores comissionados da Prefeitura Municipal de
Apiacá e seus vencimentos, alterando cargos constantes do Plano de
Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município e do Plano de
Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Magistério do Município,
conforme anexo da lei; também promove alterações relacionadas aos
cargos de Encarregado de Empenho e Procurador Municipal;
A Lei nº 857, de 21 de fevereiro de 2013, dispõe sobre os subsídios
dos cargos do Grupo de Direção Superior (status de secretários municipais), fixando o valor em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) reajustáveis anualmente na forma da EC 19/98;
As leis municipais referidas pelo denunciante não tratam de matéria
de aumento salarial, nem tampouco de revisão de vencimentos ou
subsídios, mas sim de readequação nos Planos de Cargos e Salários
dos servidores do Município de Apiacá;
A fixação da remuneração dos cargos ocorreu por meio de instrumento legal adequado, ou seja, por meio de lei complementar e ordinária,
previamente submetidas à análise e aprovação por parte do Poder
Legislativo Municipal, em observância ao pressuposto no inciso X, do
art. 37, da Constituição da República;
Não foram identificados nos fatos oferecidos na denúncia, dados
suficientes, não havendo, assim, circunstâncias e elementos de convicção sobre a existência da suposta irregularidade apontada;
Cabe, ainda, ressaltar que refoge à competência própria desta Corte
de Contas ingerir acerca do exame de conveniência e oportunidade,
pertencente ao jurisdicionado fiscalizado, para fixação da remuneração de seu quadro de pessoal, desde que tenham sido cumpridos os
limites legais e constitucionais relacionados à matéria.
Do fragmento de texto acima colacionado extrai-se o fator levado
em consideração pela Área Técnica que a levou a opinar pelo não conhecimento da Representação: o fato de não terem sido totalmente
atendidos os requisitos de admissibilidade, previstos no art. 94 da Lei
Complementar Estadual n° 621/2012, mais especificamente o inciso
II, abaixo destacado:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria
de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que
os signatários têm habilitação para representá-la.
[...]
Conforme se pode observar, a Área Técnica, fl. 40, constatou que
“[...] não foram identificados nos fatos oferecidos na denúncia, dados suficientes, não havendo, assim, circunstâncias e elementos de
convicção sobre a existência da suposta irregularidade apontada”, o
que demonstra claramente o descumprimento do dispositivo supramencionado.
Nessas situações, de acordo com o art. 99, § 2°, do mesmo diploma
legal, “aplicam-se à representação, no que couber, as normas
relativas à denúncia”.
Dessa forma, tem-se que a ausência do preenchimento do requisito
estampado no inciso II do art. 94 da Lei 621/2012, implicará a aplicação das mesmas regras de conhecimento ou não conhecimento
concernentes à denúncia, regras estas descritas nos §§ 1°, 2° e 3°
do art. 94 da Lei 621/2012:
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os
requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser submetida ao Plenário.
Nesse sentido, averiguada a ausência de elementos de convicção nos
presentes autos, devido é o julgamento pelo não conhecimento desta
Representação.
3 – DECISÃO
Diante de todo o exposto, acolhendo o posicionamento da Área Técnica e divergindo do Ministério Público de Contas, VOTO nos seguintes
termos:
a) Pelo não conhecimento da presente como Representação, com
fulcro no art. 94, §§ 1° e 3º, e art. 99, § 2º, da LC 621/12;
b) Pelo cumprimento das formalidades legais e pelo arquivamento
dos presentes autos, atendidas as demais tramitações estabelecidas
no Regimento Interno desta Corte de Contas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3087/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e nove de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, não co-
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nhecer a presente Representação, com fulcro no artigo 94, § 1º e §
3º e artigo 99, § 2º da Lei Complementar 621/2012, arquivando-se
os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para a deliberação os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges, Relator, e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. Presente,
ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-967/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4053/2013
JURISDICIONADO - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO
SANTO S/A - CEASA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2012
RESPONSÁVEIS - CARMO ROBILOTTA ZEITUNE, GETÚLIO DARCY
CURTY PIRES, JOSÉ PAULO VIÇOSI E LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA
ADVOGADOS - EDER JACOBOSKI VIEGAS (OAB/ES Nº 11.532) E
FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO (OAB/ES Nº 11.630)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2012
- 1) CONTAS REGULARES COM RESSALVA - QUITAÇÃO - 2) DETERMINAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, fls. 1/455, da Central
de Abastecimento do Espírito Santo S/A - CEASA, do exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade dos senhores Carmo Robilotta Zeitune – Diretor Técnico operacional (01/01 a 31/12/2012),
Getúlio Darcy Curty Pires - Diretor Administrativo-financeiro (Interino) (01/01 a 31/12/12), José Paulo Viçosi – Diretor Presidente
(01/11 a 31/12/12), Getúlio Darcy Curty Pires – Diretor Presidente
(Interino) (01/07 a 31/10/12) e Luiz Carlos Prezoti Rocha – Diretor Presidente (01/01 a 30/06/12).
Conforme se verifica da Instrução Contábil conclusiva ICC
143/2014, fls. 552/573, elaborado pela 9ª Secretaria de Controle
Externo, concluiu-se pela regularidade com ressalva das contas,
nos seguintes termos:
4. Da conclusão:
4.1 – Do julgamento das contas:
Após analisar os documentos e justificativas acostadas aos autos,
e com vistas a instruir a elaboração da instrução técnica conclusiva, que caracteriza a fase final do Processo de prestação anual de
contas da CEASA-ES – Centrais de Abastecimento do Espírito Santo,
relativamente aos atos e fatos contábeis encerrados em 31/12/12,
chegou-se a seguinte conclusão:
4.1.1 – Falta do Instrumento normativo que dispõe sobre a
remuneração paga aos diretores da CEASA, conforme prevê o
Regimento Interno (corresponde ao item 3.1 do RTC 262/2013):
Mantida a inconsistência contábil - Pode considerar-se a irregularidade registrada na peça inicial como sendo uma impropriedade
e/ou falta técnico-contábil de natureza formal, não grave e que não
representou injustificado dano ao erário.
4.1.2 – Pagamento a maior de honorários ao Diretor Presidente no período de agosto a outubro de 2012 sem autorização
em AGO/AGE ou Instrumento Normativo (corresponde ao item
3.2 do RTC 262/2013):
saneada a inconsistência contábil
4.1.3 – Contabilização a menor na conta honorários da Diretoria (corresponde ao item 3.3 do RTC 262/2013):
mantida a inconsistência contábil. - Pode considerar-se a irregularidade registrada na peça inicial como sendo uma impropriedade
e/ou falta técnico-contábil de natureza formal, não grave e que não
representou injustificado dano ao erário.
4.1.4 Ausência de extrato e conciliação bancária da conta Caixa Único/Recursos - CEASA/ES CTU – SIAFEM 0271 (corresponde ao item 3.4 do RTC 262/2013):
saneada a inconsistência contábil

Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 94
4.1.5 Edificações não incorporadas ao patrimônio da CEASA
(corresponde ao item 3.5. do RTC 262/2013):
saneada a inconsistência contábil
4.1.6 Falta de atualização monetária do saldo da conta “Consolidação do Passivo Trabalhista” (corresponde ao item 3.6 do
RTC 262/2013):
saneada a inconsistência contábil
Face ao exposto, sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular com ressalva da prestação de contas dos Administradores da Companhia de Abastecimento do Espírito Santo S/A
- CEASA-ES, na forma do artigo 84, inciso II da Lei Complementar
Estadual 621/2012 e ainda, que sejam observadas as seguintes recomendações aos atuais gestores:
4.2 – Da recomendação
4.2.1 - Falta do Instrumento Normativo que dispõe sobre a
remuneração paga aos diretores da CEASA.
Recomendem-se aos administradores responsáveis que faça constar em Ata da Assembleia Geral Ordinária a remuneração dos administradores, não obstante a mesma ter sido definida em instrumento
normativo anterior.
4.2.2 - Divergência entre a remuneração da diretoria informada nos demonstrativos financeiros e contabilizada.
Recomendem-se aos administradores responsáveis adotar medidas
com vistas a determinar ao Setor de contabilidade a proceder aos
registros contábeis das remunerações devidas e pagas à diretoria em
contas apropriadas de modo a evitar que possíveis inconsistências
entre os valores pagos e contabilizados.
4.2.3 - Ausência de extrato e conciliação bancária da conta
Caixa Único/Recursos - CEASA/ES CTU – SIAFEM 0271
Recomendem-se aos administradores responsáveis adotar medidas
com vistas a determinar ao Setor de contabilidade que faça consultas
ao SIGEFES para detalhamento da conta contábil e a sua respectiva conciliação, bem como emissão do Balanço sintético por unidade
gestora.
À vista do posicionamento veiculado na ICC, o Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC acabou por concluir nos seguintes termos:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 143/2014,
que entendeu por manter as irregularidades dispostas nos itens 3.1
- Falta de Instrumento Normativo que dispõe sobre a remuneração
paga aos diretores da CEASA, conforme prevê o regimento Interno e 3.3 - Contabilização a menor na conta Honorários da Diretoria - e
diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res.
TC nº 261/2013, conclui-se opinando por Julgar REGULARES COM
RESSALVA as contas dos senhores Carmo Robilotta Zeitune – Diretor
Técnico Operacional (01/01 a 31/12/2012), Getúlio Darcy Curty Pires - Diretor Administrativo-financeiro (Interino) (01/01 a 31/12/12),
José Paulo Viçosi – Diretor Presidente (01/11 a 31/12/12), Getúlio
Darcy Curty Pires – Diretor Presidente (Interino) (01/07 a 31/10/12)
e Luiz Carlos Prezoti Rocha – Diretor Presidente (01/01 a 30/06/12),
frente a Central de Abastecimento do Espírito Santo S/A - CEASA, no
exercício de 2012, na forma do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos
do art. 86 do mesmo diploma legal.
Por oportuno, sugere-se DETERMINAR aos administradores da
CEASA, que:
- façam constar em Ata da Assembleia Geral Ordinária a remuneração
dos administradores, não obstante a mesma ter sido definida em instrumento normativo anterior (Item 4.1. do RTC 262/2013).
- adotem medidas com vistas a determinar ao Setor de contabilidade
a proceder aos registros contábeis das remunerações devidas e pagas à diretoria em contas apropriadas de modo a evitar que possíveis
inconsistências entre os valores pagos e contabilizados.
- adotem medidas com vistas a determinar ao Setor de contabilidade
que faça consultas ao SIGEFES para detalhamento da conta contábil
e a sua respectiva conciliação, bem como emissão do Balanço sintético por unidade gestora (Item 4.4. do RTC 262/2013).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas, seu
representante, no parecer à fl. 581, manifestou-se conforme segue:
Com efeito, as irregularidades em tela, de per si, não tem o condão de macular as contas apresentas, haja vista que as informações
apresentadas, em seu conjunto, demonstram, adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, os resultados da execução orçamentária e financeira no exercício em análise.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas para que sejam
as contas em exame julgadas REGULARES COM RESSALVA, com
fulcro no art. 84, II, da Lei Complementar nº. 621/2012, expedindo-se quitação ao responsável, bem como as determinações sugeridas
pelo NEC na ITC n. 7547/2014, fls. 577/578.
Assim, por todos os argumentos acima expostos, é de se comungar
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do entendimento veiculado pela área técnica e pelo Ministério Público
Especial de Contas.
III- DECISÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais e por
comungar com a manifestação da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, submeto a matéria à apreciação deste Colegiado,
propugnando o VOTO nos seguintes termos:
Pela REGULARIDADE COM RESSALVAS as contas dos senhores
Carmo Robilotta Zeitune – Diretor Técnico Operacional (01/01 a
31/12/2012), Getúlio Darcy Curty Pires - Diretor Administrativo-financeiro (Interino) (01/01 a 31/12/12), José Paulo Viçosi – Diretor
Presidente (01/11 a 31/12/12), Getúlio Darcy Curty Pires – Diretor Presidente (Interino) (01/07 a 31/10/12) e Luiz Carlos Prezoti
Rocha – Diretor Presidente (01/01 a 30/06/12), frente a Central de
Abastecimento do Espírito Santo S/A - CEASA, no exercício de 2012,
na forma do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação aos responsáveis, nos termos do art. 86 do
mesmo diploma legal;
Pela DETERMINAÇÃO aos administradores da CEASA, que:
- façam constar em Ata da Assembleia Geral Ordinária a remuneração
dos administradores, não obstante a mesma ter sido definida em instrumento normativo anterior (Item 4.1. do RTC 262/2013).
- adotem medidas com vistas a determinar ao Setor de contabilidade a proceder aos registros contábeis das remunerações devidas e
pagas à diretoria em contas apropriadas de modo a evitar que possíveis inconsistências entre os valores pagos e contabilizados.
- adotem medidas com vistas a determinar ao Setor de contabilidade
que faça consultas ao SIGEFES para detalhamento da conta contábil
e a sua respectiva conciliação, bem como emissão do Balanço sintético por unidade gestora (Item 4.4. do RTC 262/2013).
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas
nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4053/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia cinco
de novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Julgar regular com ressalvas a Prestação de Contas da CEASA
- Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade dos Srs. Carmo Robilotta Zeitune, Getúlio Darcy Curty Pires, José Paulo Viçosi e Luiz Carlos Prezoti
Rocha, nos termos do artigo 84, inciso II, da Lei Complementar nº
621/2012, dando-lhes a devida quitação;
2. Determinar aos administradores da CEASA:
2.1. Façam constar em ata da Assembleia Geral Ordinária a remuneração dos administradores, não obstante a mesma ter sido definida
em instrumento normativo anterior;
2.2. Adotem medidas com vistas a determinar ao setor de contabilidade a proceder aos registros contábeis das remunerações devidas e
pagas à diretoria em contas apropriadas de modo a evitar que possíveis inconsistências entre os valores pagos e contabilizados;
2.3. Adotem medidas com vistas a determinar ao setor de contabilidade que faça consultas ao SIGEFES para detalhamento da conta
contábil e a sua respectiva conciliação, bem como emissão do Balanço sintético por unidade gestora;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges, Relator e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. Presente,
ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 05 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
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[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA P 303
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012,
RESOLVE:
Exonerar JOSÉ CARLOS LOPES, matrícula 029.323, do cargo em
comissão de Adjunto Operativo.
Vitória, 27 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
PORTARIA P 304
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012, e por
solicitação do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
RESOLVE:
Exonerar SILVESTRE AZEVEDO, matrícula 202.895, do cargo em
comissão de Adjunto de Gabinete e nomear para exercer o cargo em
comissão de Adjunto Operativo.
Vitória, 27 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
PORTARIA P 305
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012 e por
indicação do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
RESOLVE:
Nomear MATHEUS ARAÚJO MENDONÇA, para exercer, em
comissão, o cargo de Adjunto de Gabinete, que compõe a estrutura
do gabinete do referido Conselheiro.
Vitória, 27 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
PORTARIA P 306
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012,
RESOLVE:
Exonerar, a pedido, WELBERTH RAMOS TEIXEIRA, matrícula
203.488, do cargo em comissão de Consultor de Finanças Públicas,
a contar de 1º/12/2014.
Vitória, 27 de novembro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
PORTARIA P 307
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012,
RESOLVE:
Exonerar TIAGO CASAGRANDE, matrícula 203.495, do cargo em
comissão de Assessor de Controle Externo e nomear para exercer o
cargo em comissão de Consultor de Finanças Públicas.
Vitória, 27 de novembro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
PORTARIA P 308
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012,
RESOLVE:
Exonerar AUGUSTO CORRÊA MELO, matrícula 203.582, do cargo
em comissão de Adjunto de Gabinete e nomear para exercer o cargo
em comissão de Assessor de Controle Externo.
Vitória, 27 de novembro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
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