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DECISÃO – PLENÁRIO 02782/2016
PROCESSO TC-04733/2016-4
Responsável: Paulo César Hartung Gomes
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - ACOMPANHAMENTO
(JANEIRO A JUNHO DE 2016) – JURISDICIONADO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ALERTAR – ENCAMINHAR AO MPEC
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
Tratam os presentes autos do Relatório de Acompanhamento da
Gestão Fiscal do Governo do Estado do Espírito Santo, relativo
ao período de janeiro a junho de 2016, sob a responsabilidade
de: PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES, Governador, período de
01/01/2016 a 30/06/2016; ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI, Secretária de Estado da Fazenda, período de 01/01/2016
a 02/06/2016 (Decreto de Exoneração Nº 741-S, de 02.06.2016,
publicado em 03/06/2016 – DOE); CRISTIANE MENDONÇA, Secretária de Estado da Fazenda, período de 03/06/2016 (Decreto de
Nomeação: Nº 742-S, de 02.06.201,6 publicado em 03/06/2016
– DOE) a 30/06/2016 e, REGIS MATTOS TEIXEIRA, Secretário
de Estado de Economia e Planejamento, período de 01/01/2016 a
30/06/2016.
A Secretaria de Controle Externo de Macroavaliação Governamental (SecexGoverno), através do Relatório de Acompanhamento
nº 00001/2016-2, analisou: aspectos gerais relacionados à
responsabilidade da gestão fiscal: publicação, assinaturas,
remessa ao TCEES e disponibilização no siconfi; planejamento, orçamento e parâmetros fiscais; acompanhamento
da gestão orçamentária e o monitoramento de decisões anteriores, no período de janeiro a junho de 2016, manifestando ao
final com proposições, recomendações e determinações.
Na sequência, a Manifestação Técnica nº 0751/2016-1 emitida
pela Secretaria de Controle Externo de Macroavaliação Governamental, por meio do Secretário de Controle Externo acompanhou
os mesmos fundamentos, recomendações e determinações do Relatório de Acompanhamento nº 00001/2016-2.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos compreende o período de janeiro a junho de
2016 e constam das informações dos autos do processo de PPA
(Processo TC 879/2016), LDO (Proc.TC 880/2016), LOA (Processo
TC 878/2016), RREOs do 1º, 2º e 3º bimestres de 2016 (Processos
TC 2211/2016, 3949/2016 e 5245/2016) e RGF do 1º quadrimestre de 2016 (Processo TC 3948/2016).

Neste primeiro momento me restringirei à análise apenas da despesa total com pessoal do Poder Executivo Estadual para fins de
apuração do limite da LRF - RGF do 1º quadrimestre de 2016
(Processo TC 3948/2016), ficando as demais análises à apreciação em sessão plenária futura.
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, § 1º,
inciso II, que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, devendo emitir alerta aos Poderes ou órgãos públicos
quando constatarem que o montante da despesa total com pessoal
ultrapassou 90% do limite:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e
do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta
Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;
§ 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos
dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão
referido no art. 20
Também o art. 220, inciso I da Resolução nº 261/2013 do TCEES,
Regimento Interno, dispõe que no presente caso o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas relativas à responsabilidade na gestão fiscal estabelecidas na Lei Complementar Federal
nº 101/2000.
A Secretaria de Controle Externo de Macroavaliação Governamental (SecexGoverno), identificou que a despesa total com pessoal do
Poder Executivo Estadual para fins de apuração do limite da LRF
está acima do “limite” de Alerta (44,10%), correspondente a 90%
(noventa por cento) do limite legal estabelecido.
São os fundamentos, decido:
DECISÃO
Ante o exposto, corroboro com a manifestação exarada pela Área
Técnica e VOTO para que este Egrégio Plenário emita com fundamento no inciso II do § 1º do art. 59 da Lei Complementar 101/00,
ALERTA ao Poder Executivo Estadual de que o percentual da despesa total com pessoal para fins de apuração do limite, apurado
pelo TCEES em 45,09% no 1º quadrimestre de 2016, encontra-se acima do “limite” de Alerta (44,10%), correspondente a 90%
(noventa por cento) do limite legal estabelecido na LRF.
Por fim, determino remessa dos presentes autos ao MPEC para
emissão de parecer ao Relatório de Acompanhamento nº
00001/2016-2, (fls. 06/140) que tratam sobre o PPA (Processo TC 879/2016), LDO (Proc.TC 880/2016), LOA (Processo TC
878/2016), RREOs do 1º, 2º e 3º bimestres de 2016 (Processos TC
2211/2016, 3949/2016 e 5245/2016), bem como das recomendações e determinações sugeridas pela SecexGoverno.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-4733/20164, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, na 34ª sessão ordinária do
Plenário, realizada no dia vinte e sete de setembro de dois mil e
dezesseis, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos
Augusto Taufner:
Emitir PARECER DE ALERTA ao Poder Executivo Estadual de que
o percentual da despesa total com pessoal para fins de apuração
do limite, apurado pelo TCEES em 45,09% no 1º quadrimestre de 2016, encontra-se acima do “limite” de Alerta (44,10%),
correspondente a 90% (noventa por cento) do limite legal estabe-
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lecido na LRF.
Por fim, seja remetidos os presentes autos ao MPEC para emissão
de parecer.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO – PLENÁRIO 02725/2016-1
PROCESSO TC-05501/2016-1
Responsáveis: Kátia Cilene dos Santos Felix e Edval Antônio
Sant’Ana
Procuradores: Rogério Pereira Scarpari, Giulia Vieira Giannini,
Paulo Roberto Piccolo, Tatiane Merlos Kulaif, Valter Merlos Júnior,
Wilson Roberto Picco e Vagner Elias Henriques
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– REPRESENTANTE: PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE
OBRA LTDA. – JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL
DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE LINHARES –
RATIFICAR DECM 01259/2016-4.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
1. RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÂO
Tratam os autos de Representação formulada por Projac Terceirização de Mão de Obra Ltda. em face da Prefeitura Municipal
de Linhares – Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Defesa Social - SECISE, relativamente a supostas ilegalidades
veiculadas na Concorrência Pública nº 006/2016 – Processo
Administrativo nº 7815/2015 em razão da adoção do tipo
“maior oferta e melhor técnica” e da vedação a participação
de empresas em consórcio, itens 1/sub item 1.1.1 e item 3/
sub item 3.5, respectivamente, ambos do edital, objetivando a
contratação de empresa especializada para concessão dos serviços
de exploração de estacionamento rotativo pago de veículos em áreas, vias e logradouros públicos, com implantação e manutenção dos
equipamentos de controle e operação no município de Linhares”,
com pedido de concessão de medida cautelar, visando a suspensão
da homologação e adjudicação do certame licitatório e do próprio
contrato dele oriundo requerendo, afinal, a procedência da representação para fins de anulação da Concorrência Pública.
Editada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1130/2016
(fls. 233/235), veio esta Relatoria notificar os responsáveis acerca
da medida de urgência requerida, com juntada de informações dos
responsáveis de fls. 245/250 e 252/256, sendo que após analisadas
pela Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações por meio da Manifestação Técnica 841/2016 opinou pela
concessão da medida cautelar ante a presença dos dois requisitos
necessários àquela medida nos termos do artigo 376 da Resolução
261/2013, a saber: fumos boni iuris e o periculum in mora.
Do relatado e da leitura dos argumentos expendidos pelo Sr. Rodrigo Lamari da Costa Pereira – Auditor de Controle Externo, ao analisar os dois pontos focados na representação para fins de concessão
(ou não) da cautelar pleiteada pela sociedade empresária Provac
Terceirização de Mão de Obra Ltda. o Conselheiro Relator concordou com a manifestação técnica de que os mesmos se revestem de
fundamentação plausível e convincente à concessão da medida em
face de que ao analisar o edital 006/2015, acerca da não admissão de empresas em consórcio, observou que a prestação de
serviços pretendida pela Administração Municipal se apresenta de
grande vulto (item 1.2.15) e de longa duração (10 anos) e que não
há justificativa técnica e econômica no Termo de Referência – Anexo
I que abone aquela conduta, nos termos do Acórdão 2.831/2012
do Tribunal de Contas da União, vindo aqueles responsáveis em
suas justificativas afirmarem que se trata de poder discricionário,
cuja alegação não pactuava a Relatoria dos autos, concluindo pela
presença da fumaça do bom direito.
Somando, ainda, o periculum in mora, consubstanciado, no fato
da possiblidade de contratação àquele título vir a ser efetivada e
o risco de ineficácia da decisão de mérito que venha ser proferida
nestes autos, deu pela suspensão do procedimento impedindo a
perpetração da irregularidade, não sendo o serviço de cunho essencial, não sendo evidenciando perigo reverso, o que impedirá prejuízo à municipalidade vindo finalizar que incide urgência na medida,
fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio ou
de risco de ineficácia da decisão definitiva, cujas premissas
acobertam a concessão de cautelar.
Do arguido veio o Conselheiro Relator assim decidir:
CONCEDER a medida cautelar, eis que presentes seus requisitos
autorizadores consubstanciados no fumus boni iuris e periculum in
mora, conforme disposto no artigo 124 da Lei Complementar nº
621/2012; determinando aos representados Sra. KÁTIA CILEDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
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NE DOS SANTOS FÉLIX – Presidente da Comissão Permanente de
Licitações – Departamento de Licitações e Compras/Secretaria de
Gestão Patrimonial e Sr. EDVAL ANTÔNIO DE SANT´ANA – Secretário Municipal de Segurança e Defesa Social, que assim proceda, em face da concessão da presente medida:
a) Dê publicidade à medida de suspensão da execução do
procedimento em tela da mesma forma em que o divulgou, comunicando a este Egrégio Tribunal de Contas, no prazo de 05 (dias).
2. Pela NOTIFICAÇÃO dos Representados Sra. KÁTIA CILENE
DOS SANTOS FÉLIX – Presidente da Comissão Permanente de
Licitações – Departamento de Licitações e Compras/Secretaria de
Gestão Patrimonial e Sr. EDVAL ANTÔNIO DE SANT´ANA – Secretário Municipal de Segurança e Defesa Social, para que, nos moldes do art. 125, § 4º, da Lei 621/2012 e art. 307, § 3º do RITCEES,
preste informações quanto aos itens questionados na Representação, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias;
3. Ciência a sociedade empresária PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE
MÃO DE OBRA LTDA., na pessoa da Sra. GIULIA VIEIRA GIANNINI acerca dos termos desta decisão, nos termos do artigo 307,
§ 7º da Resolução nº TC 261/2013.
4. À Secretaria Geral das Sessões para comunicação, em face
de possível dano ao erário, promovendo-se todos os demais impulsos necessários.
5. Prestadas as informações, sejam os autos remetidos a área técnica, para instrução.
III. DISPOSTIVO
Face ao exposto, e considerando que estão presentes todos os
requisitos necessários ao deferimento da medida cautelar, VOTO
pela ratificação do deferimento da medida cautelar constante da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1259/2016 pelos
seus próprios termos, frente ao estabelecido no do art. 124 § único
da LC 621/2012 na forma do art. 376, § único do RITCEES.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-05501/20127, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na 33ª sessão ordinária do Plenário, realizada no
dia vinte de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
ratificar o deferimento da medida cautelar constante da Decisão
Monocrática 01259/2016-4 pelos seus próprios termos, frente ao
estabelecido no artigo 124, parágrafo único, da Lei Complementar
nº 621/2012, na forma do artigo 376, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO – PLENÁRIO 02883/2016-6
PROCESSO TC-05715/2007-9
Recorrente: Aluízio Carlos Correa
Procuradores: Talytta Daher Rangel Forattini Pedra, Bruna Fontana Zanoni e Anderson Sant’ana Pedra
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC0235/2007 – NOTIFICAR – PRAZO: 5 DIAS.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO interposto em face do
ACÓRDÃO TC-235/2007 – PROCESSO TC 2963/2006, que julgou
irregulares os atos praticados pelo Sr. ALUÍZIO CARLOS CORREA,
Prefeito Municipal de Presidente Kennedy, EXERCÍCIO 2005, onde
aquele gestor foi apenado com multa bem como condenado ao ressarcimento no valor equivalente a 110.419,79 VRTE.
Após os trâmites normais do Recurso de Reconsideração – TC
5715/2007, foi proferido o ACÓRDÃO TC-846/2015 - PLENÁRIO, dando PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, mantendose a aplicação da multa de 3.000 VRTE, bem como a imputação de
ressarcimento no montante de 110.419,79 VRTE, sendo mantidas
as seguintes irregularidades:
1. aquisição de veículo para gabinete do prefeito – Tomada de Preços nº 002/2005;
2. contratação de serviços de transporte escolar e de shows artísticos – Contratos 017/2005, 025/2005 e 064/2005;
3. contratação de shows artísticos – Contratos 12/2005 e 13/2005;
4. contratação de cantor gospel – Contrato 140/2005;
5. subvenção a culto religioso – Processo 6138/2005 – Contrato
140/2005;
6. contratação temporária de servidor – Contrato 109/2005;
7. remuneração de Servidores Municipais –Leis Municipais 307/1991
e 625/2005 e,
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8. fixação das remunerações do prefeito municipal e do vice prefeito para o período de 2005/2008.
Às 258/259 vem o Sr. Aluízio Carlos Corrêa, requer anulação de
atos processuais praticados a partir das fls. 170, o que inclui a
anulação do julgamento colegiado realizado nos termos do voto e
ACÓRDÃO TC-846/2015-PLENÁRIO, ao argumento de não ter havido intimação do patrono, Dr. Anderson Sant’Ana Pedra, na qualidade de um dos representantes da parte, em publicações efetivadas
por esta Corte de Contas, nos dias 11/06/2015 (data de sessão de
julgamento) e 09/09/2015 (publicação do Acórdão).
Requer, afinal, ante o vício apontado a (I) suspensão dos processos
de cobrança, oficiando-se ao município de Presidente Kennedy, imediatamente; (II) anulação do julgamento ocorrido em face da intimação viciada datada de 11/06/2016; (III) seja tornado sem efeito
a publicação do Acórdão TC 846/2015 ocorrida em 09/0/2016, em
face do vício apontado; (IV) promova novo julgamento com correta
intimação (publicação) e, (V) doravante seja efetivada intimação de
todos os advogados designados pela parte, conforme requerimento
de fls. 60 dos autos.
Encaminhado os autos a área técnica, veio a Secex Recursos admitir
o requerimento de fls. 258/259 como àquele de que trata o artigo
5º, XXXIV da CF – Direito de Petição, deixando de apreciá-lo sob o
manto do artigo 47 I, da Resolução TC nº 261/2013 (fls. 266/267).
Instado a se posicionar veio o Ministério Público Especial de Contas,
opinar por seu recebimento e conhecimento como Recurso de Revisão, tendo por base o artigo 171 da Lei Complementar nº 621/2012
e artigo 421 § 4º, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013, preenchidos os requisitos de admissibilidade descritos no artigo 423 da
Resolução nº 261/2013.
Quanto ao mérito, conclui pela inobservância do artigo 359, § 9º da
Resolução 261/2013 e, consequentemente, pela nulidade do julgamento ocorrido, uma vez viciada a intimação datada de 11/06/2016.
É o Relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
Observado no Diário Oficial Eletrônico do dia 11/06/2015 em suas
páginas 1 e 2, quando da PUBLICIDADE DO JULGAMENTO a ser
realizado dos Autos do TC nº 5715/2007, a seguinte disposição:
“PAUTA DO PLENÁRIO – 19ª SESSÃO ORDINÁRIA – 16/06/2015
ÀS 14H
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e
julgamento pelo Plenário, em Sessão Ordinária, nos termos dos
artigos 60, 61, 67, 101, 102, 327 e 328 do Regimento Interno
(Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa sessão ou
em sessões subsequente, proceder-se ao julgamento de processos
adiados ou constantes de pautas já publicadas
(...)
Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
Interessado(s): ALUIZIO CARLOS CORREA (PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY – EXERCÍCIO/2005)
Advogado(s); ALESSANDRO DANTAS COUTINHO E BRUNA
FONTANA ZANONI”
Relativamente a PUBLICIDADE DO ACÓRDÃO TC-846/2015, sua
ementa, seguindo-se a íntegra do conteúdo daquele julgado, assim
publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 09/09/2015, página 10,
senão vejamos:
“ACÓRDÃO TC-846/2015- PLENÁRIO
PROCESSO - TC 5715/2007 (APENSO: TC-2963/2006)
JURISDICIONADO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
KENNEDY
ASSUNTO – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE – ALUÍZIO CARLOS CORRÊA
ADVOGADOS – ALESSANDRO DANTAS COUTINHO 9OAB/ES Nº
11.188), BRUNA FONTANA ZANONI (OAB/ES Nº 11.438)
EMENTA – RELATÓRIO DE AUDITORIA – EXERCÍCIO 2005 –
PREFEITO; ALUÍZIO CARLOS CORREA – A- DAR PROVIMENTO OARCIAL – AFASTAR IRREGULARIDADES – 2 MANTER
RESSARCIMENTO E MULTA – 3) ARQUIVARTOS IRREGULARES – RESSARCIMENTO – MULTA – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – 1) CONHECER
Constato que da procuração datada de 14/04/2008 e juntada às fls.
61 dos autos, a constituição dos poderes outorgados ao nobre causídico, Dr. Anderson Sant’Ana Pedra, deu-se por substabelecimento,
SEM RESERVA DE PODERES do Dr. Alessandro Dantas Coutinho,
vindo aquele causídico em seu petitório de fls. 60, assim requer:
“Requer que todas AS INTIMAÇÕES REFERENTES AO PRESENTE
FEITO SEJAM EXPEDIDAS EM NOME DOS PATRONOS ORA CONSTITUÍDOS (PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO), bem como que
sejam encaminhadas para o endereço do escritório registrado no
rodapé desta petição”
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Do fato temos que, efetivamente, da data da procuração juntada
às fls. 61 outorgada em 21/01/2008, com substabelecimento datado de 14/04/2008 e constante às fls. 62 até o dia 02/11/2015,
se constituem patronos do jurisdicionado os Drs. BRUNA FONTANA
ZANONI e ANDERSON SANT’ANA PEDRA, cujo atuação de ambos
dá-se sob o patrocínio do Escritório Dantas Coutinho, Sant’Ana Pedra & Associados – Escritório de Advocacia, estabelecido na Avenida
Nossa Senhora da Penha, nº 699, Ed. Century Towers, sala 1005,
Torre B, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29055-131.
A partir de 03/11/2015 (quando do presente requerimento que se
pretende seja conhecido como Recurso de Revisão), o rol de advogados que patrocinam a causa, fica acrescido da Dra. TALYTTA
DAHER RANGEL FORATINI PEDRA (fls. 260), que recebeu poderes
do Sr. Anderson Sant’Anna Pedra, com reservas de iguais poderes.
Disto, temos que nas publicações efetivadas nos dias 11/06/2015
e 09/09/2015, designação data de julgamento dos autos TC nº
5715/2005 e publicação do Acordão nº TC-846/2015 – Plenário,
respectivamente, ocorreram com ausência do nome do advogado
Anderson Sant’Anna Pedra, fato que agride o artigo 359 da Resolução TC nº 261/2013, in verbis:
“ A citação, a comunicação de diligência ou a notificação, observado
o disposto neste Regimento, far-se-á:
(...)
§ 9º Havendo mais de um advogado constituído no processo, a
comunicação dos atos processuais poderá ser realizada em nome
de qualquer um dos advogados constituídos no processo, quando
não houver requerimento prévio e expresso para a realização de
publicações em nome de determinado profissional.
Do alegado, difícil não concordar com o Ministério Público Especial
de Contas quando à fls. 271 dos autos afirma que: “Assim, o equívoco cometido por essa Corte impediu a notificação de um dos patronos, causando prejuízo à defesa – mormente se as notificações
eram apenas e tão somente acompanhadas pelo seu nome – e a
nulidade nos autos, pela violação do artigo 359, § 9º, in fine, do
RITCEES”.
Do fato, temos que admitir, a bem da segurança jurídica que deve
nortear os julgados desta Corte de Contas, que a inobservância do
dispositivo regimental citado viola os princípios da legalidade, do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência e doutrina trazidas aos autos ( fls. 269/278).
Disso, de fácil constatação a admissão que NULO O JULGAMENTO OCORRIDO EM 09/09/2015 – ACÓRDÃO TC-846/2015 PLENÁRIO, efetivado mediante a NOTIFICAÇÃO VICIADA publicada em
11/06/2015, relativa a “PAUTA DO PLENÁRIO – 19ª SESSÃO ORDINÁRIA – 16/06/2015.
DO ENQUADRAMENTO LEGAL DO PLEITO
Estabelece o artigo 421, da Resolução TC nº 261/2013:
“Art. 421. Da decisão definitiva em processo de prestação de contas
ou tomada de contas, caberá pedido de revisão, de natureza jurídica similar à da ação rescisória.
§ 4º O pedido de revisão fundar-se-á em:
(...)
II - evidente violação literal de lei;”
(...)
§ 10 A apresentação do pedido de revisão não impede o cumprimento da decisão rescindenda e nem a geração de seus efeitos”.
A mesma disposição constante na Lei Complementar nº 621/2012
– Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, em seu artigo 171, inciso
II, senão vejamos:
“Art. 171. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, cabe pedido de revisão ao Plenário, de natureza
jurídica similar à da ação rescisória, sem efeito suspensivo, apresentado uma só vez e por escrito pelo responsável, pelo interessado, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas, dentro do prazo de dois anos, contados do trânsito em
julgado, e fundado:
(...)
II – em evidente violação literal de lei;”
Por outro lado, tenho como preenchidos os requisitos de admissibilidade descritos no artigo 423 da Resolução nº 261/2013.
Disso, recebo e conheço como PEDIDO DE REVISÃO o pleito formulado pelo Sr. ALUIZIO CARLOS CORRÊA datado de 04/11/2015,
contido nos autos às fls. 258/259, garantindo, assim, o devido processo legal, bem como seus preceitos correlatos.
DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
Ainda que o artigo 171, inciso II, da Lei Orgânica deste Tribunal
de Contas – LC 621/2012 bem como a Resolução 261/2013 venha
estabelecer que do Pedido de Revisão, não caiba efeito suspensivo
merece destaque o fato de que este Tribunal de Contas, em respeito
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aos artigos 306 a 312 da Resolução 261/2013, VEIO CONCEDER
ÀQUELE EFEITO NO TC 4628/2016 – DECISÃO 1633/2016 PLENÁRIO, ante as evidências de enorme prejuízo ao então requerente,
em face da possibilidade de seu nome constar indevidamente na
lista de gestores públicos que tiveram contas rejeitadas por essa
Corte de Contas.
Tal fato também se verifica nos presentes autos, conforme noticiado pelo Ministério Público Especial de Contas acerca da inserção do
nome do requerente na lista de responsáveis enviada ao Ministério
Público Eleitoral para os fins constantes na Lei Complementar Federal nº 64/1990, fato que poderá tornar o requerente inelegível.
Assim, entendo pela CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO PEDIDO DE REVISÃO uma vez evidenciada a PROBABILIDADE DO DIREITO, consubstanciado na NULIDADE DO JULGAMENTO OCORRIDO MEDIANTE A NOTIFICAÇÃO VICIADA DATADA DE 11/06/2015,
respaldado no artigo 969 c/c artigo 294 do Código de Processo Civil
que impede o cumprimento da decisão rescindenda uma vez concedida tutela provisória de urgência e o estabelecido no artigo 300
daquele mesmo Codex, uma vez evidenciado a probabilidade do
direito e o perigo de dano e, ainda, com fulcro no artigo 151 da Lei
Complementar nº 621/2012 que ressalta que o efeito suspensivo
cuja admissibilidade tenha sido reconhecida, inibe a aplicação da LC
64/1990, quanto a remessa ao Ministério Público Eleitoral, do nome
do gestor cujas contas tenham sido julgadas irregulares.
Do ponderado, plenamente justificado a adoção do efeito suspensivo para o presente caso, medida que adoto.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais, discordando da área técnica e anuído integralmente o opinamento do Ministério Público Especial de Contas em parecer da lavra do Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, submeto a matéria à apreciação deste
Egrégio Plenário, propugnando o seguinte VOTO:
1 - pela nulidade do julgamento objeto do Acórdão TC
846/2015 – Plenário, uma vez viciada a intimação datada de
11/06/2016.
2 – Pelo DESENTRANHAMENTO os documentos de fls. 257 e
seguintes, sendo os mesmos autuados como Pedido de Revisão.
3 – Pelo recebimento e CONHECIMENTO do Pedido de Revisão, nos termos dos artigos 421 e 423 da Resolução nº 261/2013.
4 – Pela concessão, em caráter excepcional, de EFEITO SUSPENSIVO ao pedido e, por conseguinte, seja EXCLUÍDO o nome
do Sr. Aloísio Carlos Corrêa da relação encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins da Lei Complementar Federal nº 64/1990, como responsável cujas contas foram julgadas
irregulares, por decisão irrecorrível.
5 – Seja dado CIÊNCIA ao Sr. ALUÍZIO CARLOS CORRÊA, na
pessoa dos Drs. BRUNA FONTANA ZANONI – OAB/ES nº 11.438,
ANDERSON SANT’ANA PEDRA – OAB/ES nº 9712 e TALYTTA
DAHER RANGEL FORATINI PEDRA – OAB-ES nº 16.120, da decisão que venha ser adotada, na forma do artigo 358, inciso III da
Resolução TC n◦ 261/2013;
6 – Após, seja os autos remetidos à SECRETARIA GERAL DE
CONTROLE EXTERNO – SEGEX para instrução, na forma regimental.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
VOTO VISTA
1 RELATÓRIO
Trata-se de Petição juntada às fls. 258-259 pelo senhor Aluízio
Carlos Correa objetivando a anulação de julgamento em razão da
existência de vício consubstanciado na ausência de intimação do
advogado (Procurador do Estado) Anderson Sant’Ana Pedra .
O feito tem origem no Recurso de Reconsideração interposto
em face do Acórdão TC 235/2007 (Processo TC 2963/2006), que
julgou irregulares os atos praticados pelo senhor Aluízio Carlos Correa, Prefeito Municipal de Presidente Kennedy no exercício de 2005,
apenando-o com multa e condenando-o ao ressarcimento no valor equivalente a 110.419,79 VRTE.
Após os trâmites normais do Recurso de Reconsideração, foi proferido o Acórdão TC846/2015 - Plenário, dando Provimento Parcial ao Recurso, mantendo-se a aplicação da multa de
3.000 VRTE, bem como a imputação de ressarcimento no valor de
110.419,79 VRTE (fls. 196-221).
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para
acompanhamento e monitoramento da cobrança do débito e multa
(fls. 229-250).
Em seguida (fls.258-259) o senhor Aluízio Carlos Corrêa interpõe
Petição requerendo a anulação do Acórdão TC846/2015, ao argumento de não ter havido intimação do patrono, Dr. Anderson
Sant’Ana Pedra (Procurador do Estado), na qualidade de um dos
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representantes da parte, em publicações efetivadas por esta Corte
de Contas, nos dias 11/06/2015 (data de sessão de julgamento) e
09/09/2015 (publicação do Acórdão).
Encaminhados os autos à Área Técnica, a Secex Recursos admite o
requerimento de fls. 258-259 como Direito de Petição, nos termos do artigo 5º, XXXIV da CF, por tratar-se de nulidade absoluta,
deixando de apreciá-lo por ausência de competência regimental
(art. 47, II da Resolução TC nº 261/2013 - fls. 266-267).
Instado a se posicionar, o Ministério Público Especial de Contas
opina pelo recebimento e conhecimento do pleito como Recurso
de Revisão, tendo por base o artigo 171 da Lei Complementar nº
621/2012 e artigo 421 § 4º, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013,
preenchidos os requisitos de admissibilidade descritos no artigo 423
da Resolução nº 261/2013.
Quanto ao mérito, conclui pela inobservância do artigo 359, § 9º da
Resolução 261/2013 e, consequentemente, pela nulidade do julgamento ocorrido, uma vez viciada a intimação datada de 11/06/2016.
Às fls. 282-283, o senhor Aluízio Carlos Corrêa aponta a indevida
inclusão do requerente na lista encaminhada à Justiça Eleitoral e requer que se oficie a Justiça Eleitoral para que desconsidere o nome
do requerente, pleiteando ainda que esta Corte manifeste-se sobre
os demais pedidos anteriormente apresentados.
O Conselheiro Relator, no voto de fls. 290-297, discorda da área
técnica e anui integralmente o opinamento do Ministério Público de
Contas, votando pelo recebimento do feito como Recurso de Revisão e no mérito pela nulidade do julgamento objeto do Acórdão TC
846/2015.
É o Relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Da admissibilidade
Quanto à admissibilidade, peço vênia para discordar do Conselheiro
Relator por entender que não se trata de Pedido de Revisão, e sim
de Direito de Petição, em razão de tratar-se de arguição de nulidade
absoluta, nos termos do art. 5º XXXIV da Constituição Federal, que
envolve questão de ordem pública, independendo de provocação da
parte e devendo ser reconhecida de ofício por esta Corte de Contas
a qualquer tempo (art. 367 da Resolução nº 621/2013).
Quanto a este aspecto acolho o posicionamento da SecexRecursos,
exarado às fls. 266-267.
Da preliminar de impedimento ou incompatibilidade do Excelentíssimo Advogado (Procurador do Estado) Anderson
Sant’Ana Pedra para atuar no feito
Observa-se a existência de Procuração outorgada ao Excelentíssimo
Advogado Alessandro Dantas Coutinho às fls. 61, que em seguida
substabeleceu, sem reservas, os poderes que lhe foram conferidos
ao Excelentíssimo Advogado Anderson Sant’Ana Pedra (Procurador
do Estado) (fls. 62).
Assim, verifica-se que as publicações efetivadas nos dias 11/06/2015
e 09/09/2015, designação data de julgamento dos autos TC nº
5715/2005 e publicação do Acordão nº TC-846/2015 – Plenário,
respectivamente, ocorreram com ausência do nome do advogado
Anderson Sant’Anna Pedra (Procurador do Estado).
Entretanto, a meu sentir, não resta configurada nulidade do julgamento objeto do Acórdão TC 846/2015 – Plenário, tendo em vista a
inexistência de vício na intimação datada de 11/06/2013, pelo fato
de o Excelentíssimo Advogado (Procurador do Estado) Anderson
Sant’Anna Pedra estar impedido de atuar no presente feito, pelas
razões que passo a expor.
A fundamentação do meu posicionamento encontra-se exarada nos
autos do TC 2170/2008, cujo jurisdicionado e responsável são os
mesmos do presente feito:
“(...) Não posso proceder ao exame dos demais pedidos, sem antes, porém, tecer algumas considerações sobre a possibilidade de
atuação do ilustre advogado Anderson Sant’ana Pedra, que,
como é de sabença comum, é servidor público, titular do cargo
de Procurador do Estado, nos procedimentos deflagrados por este
Tribunal de Contas Estadual, nos quais são debatidas questões que,
mesmo em processos cujos interessados sejam agentes públicos da
administração municipal, podem ensejar decisões com repercussão
de interesse do Estado do Espírito Santo.
Da possibilidade de impedimento ou incompatibilidade
A advocacia pública, inserida que está no capítulo das funções essenciais à justiça do texto constitucional, não cabe somente a função típica do Poder Judiciário, mas também a justiça em sentido
mais largo, da equidade, da legitimidade, da moralidade.
Nessa linha de pensamento, a referida função constitui um dever de
sustentação e aperfeiçoamento da ordem jurídica, que se aplicando
à advocacia de Estado consiste na atividade de orientação, fiscalização, promoção e representação judicial e administrativa.
As primeiras atividades possuem um caráter essencialmente pre-
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ventivo, no sentido de que tem por missão orientar a atuação da
Administração Pública, de forma a evitar o cometimento de injuridicidades.
Às demais, cumpre demandar junto ao Poder Judiciário e às instâncias administrativas, sempre na defesa dos interesses postos à
cura do Estado.
No exercício dessas atribuições, na condição de órgão essencial ao
funcionamento do aparelho estatal, deve buscar uma atuação pautada no interesse público primário ou até o secundário, desde que
este não colida com aquele.
Sobre esse balizamento legal, a Lei Complementar Estadual nº
88/96, no capítulo dos deveres do Procurador do Estado, art. 57 e
seu inciso II, assevera:
Art. 57 – São deveres fundamentais do Procurador do Estado, além
de outros a serem definidos em regulamento:
(...)
II – exercer suas atividades com dedicação ao interesse público e à
defesa do patrimônio do Estado;
Ainda no âmbito da Lei Orgânica da PGE, também é possível observar que o legislador estadual dentre as inúmeras atribuições que
cometeu ao Procurador do Estado incluiu competências específicas,
quando instituiu a Procuradoria da Fazenda Estadual, composta das
Subprocuradorias Tributária e Fiscal.
Dentre essas tarefas especiais, vale destacar aqui aquela inscrita no
inciso VI do art. 24, que descreve ser competência do Procurador
do Estado o seguinte:
VI – opinar em matérias tributária e fiscal de interesse da Fazenda
Estadual;
[Atualmente a competência da Procuradoria Fiscal encontra-se destacada no art. 26, I: “A cobrança judicial e amigável da dívida ativa
do Estado, suas autarquias e fundações”; Redação dada pela Lei
Complementar n.º 666/2012]
O que se nota nesses dispositivos transpostos é que, ao mesmo
tempo em que se cuidou das atribuições e deveres dos advogados públicos do Estado, também se restringiu a possibilidade de
atuação desses mesmos agentes públicos no âmbito da advocacia
privada.
Foi desse modo que o legislador estadual traçou normas que tem a
ver com os institutos do impedimento e da incompatibilidade, que
são mais detidamente regrados no texto da Lei Federal nº 8.906/94.
Esse diploma legal – conhecido como o Estatuto da OAB – impõe
restrições ao exercício da advocacia privada em diversas hipóteses,
classificando a incompatibilidade como a proibição total e o impedimento como a vedação parcial (art. 27).
Desses institutos, a meu sentir, deve ser tomada para o exame do
caso em tela a hipótese de impedimento encerrada no art. 30 e seu
inciso I, da Lei da Advocacia, em que o legislador assim dispôs:
Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia:
I - os servidores da administração direta, indireta e fundacional,
contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada
a entidade empregadora;
Ora, fica evidente que nesse dispositivo o legislador estabeleceu
expressamente a vedação ao exercício da advocacia privada em
processos, sejam eles de instância judicial ou administrativa, nos
quais se verifique a existência de conflito de interesses, desde que
sejam, de um lado aqueles do profissional e de seu cliente, e de
outro os que afetam a Fazenda Pública ou entidade empregadora.
Fazenda Pública nesse contexto deve ser entendida como a soma
de interesse de ordem tributária, fiscal e patrimonial do Estado.
Nos procedimentos deflagrados por este Tribunal de Contas, extrai-se que os gestores estão potencialmente sujeitos, no caso de
cometimento de irregularidade ou de descumprimento de decisão
plenária, a aplicação de multa, mesmo em situações em que a decisão não incluir ressarcimento (artigos 95 e 96 da Lei Complementar
Estadual nº 32/93).
[Atualmente art. 135 da Lei Complementar nº 621/2012]
Não posso deixar de lembrar a possibilidade de o Tribunal de Contas
decidir pela aplicação de multa em decorrência de infração administrativa contra as leis de finanças públicas, consoante o que dispõe o
art. 5º e seus §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 10.028/2000.
Não é demais lembrar que a multa, segundo o que dispõe o art.
169 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas (Resolução nº
182/2003), será recolhida aos cofres estaduais, inclusive aquela
cominada aos agentes públicos dos órgãos e entidades municipais.
[Atualmente sem correspondência exata na Resolução nº 261/201]
Também prevê a lei orgânica desta Corte de Contas, em seu art.
98, in verbis:
Art. 98 - O Tribunal de Contas poderá, por intermédio do Ministério Público junto ao Tribunal, solicitar à Procuradoria Geral do
Estado, ou, conforme o caso, aos dirigentes das entidades que
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lhe sejam jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto dos
bens dos responsáveis julgados em débito, devendo ser ouvido o
Tribunal de Contas quanto à liberação dos bens arrestados e sua
respectiva devolução.
[Atualmente art. 125, § 2º da Lei Complementar nº 621/2012]
Portanto, o que se percebe é que, nas duas hipóteses, exsurge, de
forma evidente, interesses, inclusive com desdobramentos financeiros, cuja defesa compete à Procuradoria Geral do Estado.
Dito isso, deve-se destacar: para haver interesse da Fazenda Pública basta que exista no procedimento administrativo em questão a
possibilidade de interesse ou conseqüências financeiras que alcancem o erário estadual.
Ainda sobre a matéria, considero oportuno trazer a lume os ensinamentos do jurista Paulo Luiz Netto Lôbo, que em sua reconhecida
obra Comentários ao Estatuto da advocacia assinalou:
O advogado que mantenha vínculo funcional com qualquer entidade
da Administração Pública direta ou indireta fica impedido de advogar contra não apenas o órgão ou entidade, mas contra a respectiva
Fazenda Pública, porque esta é comum.
Da doutrina desse renomado jurista, ainda colhi o seguinte:
Nota-se que o interesse patrocinado terá de ser contrário ao da
Fazenda do ente político, ou seja, que possa haver conseqüência
condenatória de caráter financeiro (...).
Ainda no âmbito dos processos que tramitam neste órgão de controle externo, cumpre lembrar que o Procurador do Estado que
assumir a defesa de gestor estadual ou municipal, até por dever
profissional, atuará em defesa dos interesses do particular, o que
se contrapõe ao seu compromisso de defender a Fazenda Estadual.
Assim, diante de tudo aqui exposto, levando em conta as normas
contidas na Lei Complementar Estadual nº 88/96 (PGE) e na Lei
Complementar Estadual que regula os procedimentos deste Tribunal de Contas (LC 32/93) e consoante o que dispõe o Estatuto dos
Advogados, concluo que a atuação do Procurador do Estado em
processos deflagrados por esta Corte de Contas encontra obstáculo
na regra “impedimento” contida no inciso I do art. 30 da Lei Federal
nº 8.906/94. (...)
Cumpre ressaltar que no julgamento do Processo TC 2170/2008,
restou acordado pelo Plenário, conforme consta da Ata da Vigésima
Sessão Ordinária de Dois Mil e Nove, a possibilidade de atuação
do Procurador do Estado perante esta Corte de Contas somente
nos processos de prestações de contas anual dos executivos municipais, que não ensejam a incidência de multa ou ressarcimento,
mas tão somente a recomendação pela aprovação ou rejeição das
contas.
Desta forma, entendo não restar configurada nulidade do julgamento objeto do Acórdão TC 846/2015 – Plenário, tendo em vista a
inexistência de vício na intimação datada de 11/06/2013, pelo fato
de o Excelentíssimo (Procurador do Estado) Advogado Anderson
Sant’Anna Pedra estar impedido de atuar no presente feito.
Desta forma, restam prejudicados os demais requerimentos apresentados às fls. 258 -259 e 282 – 285.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, VOTO:
3.1 pelo conhecimento do feito como Direito de Petição, em razão de tratar-se de arguição de nulidade absoluta, nos termos do
art. 5º XXXIV da Constituição Federal, nos termos exarados pela
SecexRecursos às fls. 266-267;
3.2 preliminarmente, pela inexistência de nulidade do julgamento objeto do Acórdão TC 846/2015 – Plenário, devendo ser mantido
em todos os seus termos, pelo fato de o Excelentíssimo Advogado
(Procurador do Estado) Anderson Sant’Anna Pedra estar impedido
de atuar no presente feito.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I – RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
interposto pelo Sr. Aluízio Carlos Correa, na qualidade de Prefeito do município de Presidente Kennedy, exercício 2005, tendo por
escopo tornar insubsistente o ACÓRDÃO TC Nº 235/2007 (fls.
714/719 do processo TC n° 2963/2006 - Auditoria Ordinária n°
042/2006), que o condenou a ressarcir ao erário municipal a quantia correspondente a 110.419,79 VRTE’s, e ainda ao pagamento
de multa no valor de 3.000 VRTE’S em virtude de irregularidades
apontadas naqueles autos.
Analisado aquele recurso, por meio do Acórdão TC-846/2015
veio o Plenário dar pelo seu provimento parcial, afastando duas
irregularidades (contratação de serviços de manutenção e do provedor de internet – Convênio de 01/06/2005 (item 1 do Acórdão
235/2007) e contratação de empresa de consultoria – contratos
138/2005 e 139/2005 (item 3 do Acórdão 235/2007), mantidas
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as demais irregularidades, com imputação de ressarcimento a ser
recolhido ao Município de Presidente Kennedy e aplicação da multa
a ser recolhida ao erário estadual, conforme Termo de Atualização
nº 186/2015 (fls. 232 dos autos).
Às fls. 258/259, vem o jurisdicionado requer anulação de atos
processuais praticados a partir das fls. 170, o que inclui a
anulação do julgamento colegiado realizado nos termos do voto e
Acórdão TC-846/2015 - Plenário, ao argumento de ausência de
intimação do patrono, Dr. Anderson Sant’Ana Pedra, na qualidade de um dos representantes da parte, em publicações efetivadas por esta Corte de Contas, nos dias 11/06/2015 (data de sessão
de julgamento) e 09/09/2015 (publicação do Acórdão), na forma da
petição juntada às fls. 60 dos autos requerendo, afinal, ante o vício
apontado que: 1. suspensão dos processos de cobrança, oficiandose ao município de Presidente Kennedy; 2. anulação do julgamento
ocorrido; 3. seja tornado sem efeito a publicação do Acórdão TC
846/2015, em face do vício apontado; 4. proceda novo julgamento
com correta intimação (publicação); e, 5. doravante seja efetivada
intimação de todos os advogados designados pela parte.
Recebido aquele documento por esta Relatoria como Recurso de
Revisão, fulcrado no artigo 171 da Lei Complementar nº 621/2012
e, ante a ausência do nome do causídico Anderson Sant`Ana Pedra tanto na notificação para o julgamento dos presentes autos
quanto a notificação do Acórdão TC-846/2015- Plenário, proferido
voto na 30ª sessão ordinária de 2016 do Plenário, realizada no dia
23/08/2016 dando pela nulidade do julgamento ocorrido em
09/09/2016 - Acórdão TC 846/2015 – Plenário com demais
cominações pertinentes, ante a notificação viciada ocorrida no dia
11/06/2016.
Do voto prolatado por essa relatoria, discordando daquele posicionamento, veio o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
editar Voto Vista dando pelo conhecimento do feito como pedido de petição e pela inexistência de nulidade do julgamento
objeto do Acórdão TC 846/2015 – Plenário, pelo fato do advogado Anderson Sant´Ana Pedra estar impedido de atuar neste
processo, pelo fato de ostentar a qualidade de Procurador do Estado
do Espírito Santo.
Do Voto Vista, veio o Sr. Aluizio Carlos Corrêa interpor o documento de fls. 308/312, requerendo, além de cópia daquele documento, a concessão de prazo ao exercício do contraditório, tratando-se
de matéria até então não ventilada nos autos, ante o princípio da não surpresa estatuído no artigo 10 da Lei 13.105, que
trata do Novo Código de Processo Civil.
Ante os fatos relatados e, principalmente, ante a arguição do
princípio da não-surpresa, retornam os autos a essa Relatoria
para ciência e deliberações, cujas razões de decidir, passo a argumentar.
II. FUNDAMENTAÇÃO
A regra da vedação à decisão-surpresa está consagrada no artigo 10 do Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Lei 13.105 de
16/03/2015, nos seguintes termos:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com
base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria
sobre a qual deva decidir de ofício.
O Tribunal Superior do Trabalho – Tribunal Pleno, por meio da
Resolução nº 203, de 15/03/2016, ao editar a Instrução Normativa n° 39, assim defini o que seja “decisão-surpresa”, previsto
pelo legislador:
“ Art. 4° Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do CPC
que regulam o princípio do contraditório, em especial os artigos 9º
e 10, no que vedam a decisão surpresa.
§ 1º Entende-se por “decisão surpresa” a que, no julgamento
final do mérito da causa, em qualquer grau de jurisdição, aplicar
fundamento jurídico ou embasar-se em fato não submetido
à audiência prévia de uma ou de ambas as partes. “
Assim, de fundamental importância este princípio, pois previsto, de
forma taxativa, que o novo processo civil brasileiro terá uma base
dialética e um contraditório EFETIVO, antes de ser tomada qualquer decisão pelo órgão julgador, ainda que seja matéria conhecível
de ofício, ou tudo resumindo: o contraditório deve ser concretizado
em todos os momentos do processo, sempre antes de serem
proferidas quaisquer decisões, colocando todos os sujeitos do
processo em simetria.
A questão da não surpresa das decisões judiciais tem ligação direta
com a garantia constitucional do contraditório e, por isso, já
era reclamada há tempos em sede doutrinária. Vejamos:
“Para que as partes e os advogados não sejam mais surpreendidos
com as decisões surpresas, o art. 10º do NCPC traz a exigência
de previsibilidade e garantia das partes não serem surpre-
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endidas, demonstrando de forma efetiva que para a construção do
Estado Democrático de Direito não é mais cabível a leitura superficial do contraditório como mera bilateralidade e que se
desconsidera o que é dito no processo, com surpresas constantes
nas fundamentações das decisões.
(JUS NAVEGANDI – Artigos – Publicado em 03/2015 – “O art. 10
do Novo Código de Processo Civil: O contraditório como influência e
não surpresa” – Isabella Fonseca Alves e Daniela Moreira de Souza)
Diz LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA:
É preciso observar o contraditório, a fim de evitar um “julgamento
surpresa”. E, para evitar “decisões surpresa”, toda questão submetida a julgamento deve passar antes pelo contraditório.
Quer isso dizer que o juiz tem o dever de provocar, preventivamente, o contraditório das partes, ainda que se trate de uma questão
que possa ser conhecida de ofício, ou de uma presunção simples.
Se a questão não for submetida ao contraditório prévio, as
partes serão surpreendidas com decisão que terá fundamento numa questão que não foi objeto de debate prévio, não
lhes tendo sido dada oportunidade de participar do convencimento
do juiz. A decisão, nesse caso, não será válida, faltando-lhe
legitimidade, haja vista a ausência de participação dos litigantes na sua elaboração.
Daí se impor uma releitura à aplicação da máxima iura novit curia,
segundo a qual constituiria tarefa privativa do juiz a aplicação do
direito independentemente da sua arguição pelas partes, cabendo a
estas últimas apenas a alegação dos fatos. Vale dizer que a máxima
iura novit curia há de ser interpretada conforme o princípio
constitucional do contraditório, concretizando a finalidade
de evitar surpresas de frustrar as expectativas legítimas
causadas às partes.
(http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/o-principiocontraditorio-e-a-cooperacao-no-processo/)
O ilustre professor RONALDO BRÊTAS DE CARVALHO DIAS explica a
importância de se compreender o contraditório como garantia fundamental de participação das partes, nos seguintes termos:
O contraditório, princípio componente do devido processo legal,
na atualidade, não mais pode ser entendido na concepção restritiva de ciência bilateral e contrariedade aos atos e termos
do processo. Seu alcance técnico-cientifico é bem maior, devendo-se compreende-lo como garantia fundamental das partes
de participação e manifestação efetivas em todos os atos
e fases do procedimento, sem exceções de quaisquer espécies, possibilitando-lhes influírem na geração de um pronunciamento decisório favorável aos seus interesses. Somente
assim, ter-se-á decisão gerada democraticamente pela comparticipação dos sujeitos do processo (partes contraditoras e juiz), com
a implementação técnica dos direitos e garantias constitucionais
ostentados pelas partes. (BRÊTAS, 2012, p.175).
Temos, portanto, que a regra insculpida no sobredito artigo impõe
ao juiz que, ao vislumbrar a possibilidade de aplicação, na sentença,
de fundamento jurídico NÃO ALVITRADO POR QUALQUER DAS
PARTES NO PROCESSO, conceda, antes da prolação da sentença,
PRAZO PARA QUE OS LITIGANTES SE MANIFESTEM SOBRE
A MATÉRIA INOVADORA, não sendo possível, do contrário, empregar tal fundamento na motivação do decisium, SOB PENA DE
INVALIDADE DO ATO.
Assim, ante a vedação das decisões-surpresa, por expressa disposição no novo Diploma legal, tenho como compulsória a aplicação
de tal princípio aos presentes autos e, ante a ausência de normatização acerca do contraditório EFETIVO na Lei Complementar nº
621/2012 e Resolução TC nº 261/2013, tenho como razões deste
convencimento o estabelecido na Lei Orgânica deste Tribunal de
Contas - LC 621/2012, que assim dispõe:
“Art. 70. Aplicam-se aos processos no âmbito do Tribunal de Contas, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil.
Igualmente, tenho que constatado FATO SUPERVENIENTE ainda
não examinado nos autos, deve a parte ser intimada para se
manifestar em 05 (cinco) dias úteis, nos exatos termos do artigo
933 do NCPC, em razão da necessidade de transmitir segurança
jurídica aos jurisdicionados, bem assim com escopo de prevenir
nulidades processuais em detrimento de sua desejável celeridade.
III. DISPOSITIVO
Em face das razões acima, VOTO e submeto ao Plenário
1. Pela NOTIFICAÇÃO dos Srs. Advogados, Drs. ANDERSON
SANTA´ANA PEDRA - OAB-ES 9712, TALYTTA RANGEL FORATTINI PEDRA – OAB-ES 16.120 e BRUNA FONTANA ZANONI
– OAB-ES 11.438 da CONCESSÃO DO PRAZO DE 05 (CINCO)
DIAS ÚTEIS para manifestação acerca do impedimento em atuar
junto a este Tribunal de Contas do primeiro causídico, arguido no
Voto-Vista de fls. 298/305 dos autos.

www.tce.es.gov.br

Página 7

Sexta-feira, 7 de outubro de 2016
2. Pelo DEFERIMENTO DE EXTRAÇÃO DE CÓPIA XEROGRÁFICA DO VOTO-VISTA constante às fls. 298/305 dos autos.
3. Pelo DEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, quando do retorno do processo à pauta para tratar, especificamente, do pretenso
impedimento do causídico, Dr. Anderson Sant´Ana Pedra.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-05715/20079, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na 35ª sessão ordinária do Plenário, realizada no
dia quatro de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
que integra esta Decisão:
Notificar os srs. Advogados, Dr. Anderson Santa´Ana Pedra
(OAB/ES 9712), Dr.ª Talytta Rangel Forattini Pedra (OAB/ES
16.120), e Bruna Fontana Zanoni (OAB/ES 11.438), da concessão do prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação
acerca do impedimento em atuar junto a este Tribunal de Contas
do primeiro causídico, arguido no Voto-Vista de fls. 298/305 dos
presentes autos.
Deferir a extração de cópia xerográfica do voto-vista constante às fls. 298/305 dos autos.
Deferir, ainda, sustentação oral, quando do retorno do processo
à pauta para tratar, especificamente, do pretenso impedimento do
causídico, Dr. Anderson Sant´Ana Pedra.
Sala das Sessões, 04 de outubro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Outras Decisões - 2ª Câmara]
DECISÃO – 2ª CÂMARA 02824/2016-9
PROCESSO TC-04516/2008-4
Responsável: Djalma da Silva Santos
Procuradora: Maria Charpinel Santos
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – DAR QUITAÇÃO – AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Cuidam os presentes autos de Denúncia, formulada pelo Sr. Manoel
Vargas Lucindo, então Vereador da Câmara Municipal de Alegre, em
face de supostas irregularidades ocorridas no mandato do Sr. Djalma da Silva Santos, à época Prefeito Municipal de Alegre, no que se
refere a contratação e gestão de pessoal no período de 2005 a 2008.
Após os trâmites regulares, por meio do ACÓRDÃO TC-863/2015
– PRIMEIRA CÂMARA (fls.1526/1564), o qual foi considerado publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES em 10/09/2015, por
unanimidade, os Conselheiros que compunham a Primeira Câmara
deste Tribunal de Contas, acolheram o voto do Relator, Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, reconhecendo, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, relativamente aos fatos ocorridos anteriormente a dezembro de 2005;
excluir da relação processual o Sr. José Guilherme Gonçalves
Aguilar, Prefeito do Município de Alegre a partir de 26/03/2010; no
mérito, rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Senhor Djalma da Silva Santos, Prefeito Municipal de Alegre à época dos fatos, aplicando-lhe multa individual no valor de 3.000
VRTE, em obediência à legislação vigente à época; bem como
condenar o Município de Alegre a restituir a importância de
R$582.949,00, correspondentes a 338.678,47 VRTE, ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, estabelecendo como
prazo final para cumprimento o exercício seguinte ao trânsito em
julgado dessa decisão; considerar procedente a denúncia, e
converter o feito em Tomada de Contas Especial, com base ao
que dispõe a Lei Complementar 621/2012; dar ciência à Delegacia
da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim e ao Ministério da
Educação da presente decisão, em razão do Protocolo 50543/2015-6
(ref. fls.1471/1483); por fim, arquivar os presentes autos, após o
trânsito em julgado.
Diante da inexistência de interposição de recurso e do recolhimento
espontâneo do valor estipulado pelo Acórdão TC-863/2015, os autos
foram à Secretaria do Ministério Público de Contas para proceder à
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execução judicial da decisão desta Corte de Contas. Sendo assim,
foi solicitado ao Gerente de Arrecadação e Cadastro – SEFAZ, a inscrição em dívida ativa do débito (multa) imputado ao Sr. Djalma da
Silva Santos (fl.1591), sendo anexado aos presentes autos o processo SEP número 72906464 (fls.1601/1602). Assim como, foi também oficiado ao Chefe do Executivo Municipal de Alegre, solicitando
a cobrança do débito (ressarcimento) imputado por esta Corte de
Contas, de responsabilidade do Município de Alegre, no exercício de
2005 a 2008 (fls.1586/1587).
Às fls. 1614/1615, a Secretaria Geral do Ministério Público de Contas
lançou o Termo de Verificação Nº 019/2016, no qual ficou constatado que a quantia consignada pelo Sr. Djalma da Silva Santos
foi recolhida de acordo com o valor constante na Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 293/2016, conforme se comprova pelo DUA nº
2075039318, fl. 1616.
O Ministério Público de Contas pronuncia-se por meio da lavra
do Procurador Luciano Vieira, fl. 1620, e considerando o termo de
verificação expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de
Contas, que certificou o recolhimento do valor exato da multa aplicada ao Sr. Djalma da Silva Santos, pugna seja dada quitação ao
responsável em relação à multa pecuniária; bem como requer
a devolução dos autos àquela Secretaria para acompanhamento da
execução do acórdão, referente à cobrança da imputação de débito
ao Executivo Municipal de Alegre.
Considerando, portanto, que foi cumprida pelo responsável a decisão
proferida pelo Acórdão TC-863/2015 – Primeira Câmara, com
o recolhimento integral do valor constante na CDA nº 293/2016,
VOTO, com fundamento no art. 288, § 4º, c/c o art. 460, caput,
ambos do RITCEES – Res. 261/2013, pela QUITAÇÃO ao Senhor
DJALMA DA SILVA SANTOS, em relação à multa pecuniária referida.
Que os autos retornem à Secretaria-Geral do Ministério Público
de Contas, conforme o requerido, para acompanhamento da execução do acórdão, referente à cobrança da imputação de débito ao
Executivo Municipal de Alegre.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-04516/20084, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na 33ª sessão ordinária da Segunda Câmara, realizada no dia vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis, à
unanimidade, nos termos do voto do vice-presidente, conselheiro
José Antônio Almeida Pimentel:
Dar quitação ao sr. Djalma da Silva Santos, com fundamento no
artigo 288, § 4º, c/c o artigo 460, ambos do RITCEES, em razão do
pagamento da multa imposta pelo Acórdão TC-863/2015 - Primeira
Câmara, com recolhimento integral do valor imposto.
Remeter os autos à Secretaria-Geral do Ministério Público de
Contas, para acompanhamento da execução do acórdão, referente
à cobrança da imputação de débito ao Executivo Municipal de Alegre.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

[ATOS DOS RELATORES]
DECISÃO MONOCRÁTICA N.º 01304/2016-6
PROCESSO TC:
5459/2015
JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO:
2014
RESPONSÁVEL:
ADILSON ALMEIDA MARTINS (DiretorPresidente)
DECIDO, com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei
Complementar n.º 621/2012, CITAR o senhor ADILSON
ALMEIDA MARTINS para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresente as justificativas acerca dos indícios de irregularidade
elencados no Relatório Técnico n.º 00264/2016-3 (fls.
44/56) e na Instrução Técnica Inicial n.º 00867/2016-3
(fls. 57/58), cujas cópias deverão ser enviadas com o Termo de
Citação.
Em 27 de setembro de 2016.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Relatora em substituição
www.tce.es.gov.br
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[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA N nº 66, de 29 de setembro de 2016.
Aprova modelos de Certidões a serem emitidas no âmbito do Tribunal de Contas do Espírito Santo.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO - TCEES, no uso de suas atribuições legais, em
especial o disposto no artigo 13 incisos I, XIX e XX da Lei Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012 e no artigo 20 incisos I, XXI e XXVII do Regimento Interno, aprovado pela Resolução
TC nº 261, de 4 de junho de 2013, e;
Considerando a aprovação e vigência da Instrução Normativa nº
37, de 20 de setembro de 2016, que “Dispõe sobre a emissão de
certidões no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo e dá outras providências”;
Considerando a possibilidade de delegação para emissão das certidões no âmbito do TCEES conforme previsto no artigo 1º da Instrução Normativa nº 37, de 20 de setembro de 2016;
Considerando que compete ao Presidente do TCEES, mediante
ato normativo próprio, aprovar os modelos de certidões a serem
emitidas pelo Tribunal, conforme previsto no artigo 29 da Instrução
Normativa nº 37, de 20 de setembro de 2016;
R E S O L V E:
Art. 1º Aprovar o modelo de certidão de regularidade para transferências voluntárias – CRTV, prevista no Capítulo II da Instrução
Normativa nº 37, de 20 de setembro de 2016, conforme Anexo
Único desta Portaria.
Art. 2º Delegar ao Diretor-Geral de Secretaria a competência para
a emissão de todas as certidões previstas na Instrução Normativa
nº 37, de 20 de setembro de 2016.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo
ANEXO ÚNICO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS CRTV – Nº XXXX/2016
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (TCEES), nos termos do seu Regimento Interno (RITCEES aprovado pela Resolução TC 261/2013) e da Instrução Normativa
37/2016, tendo por base os dados que integram os sistemas informatizados e os processos de prestação de contas, CERTIFICA que
o ente abaixo identificado alcançou os seguintes resultados relacionados às obrigações previstas pela Lei Complementar nº 101/2000
e Constituição Federal:
Ente:
MUNICÍPIO xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: 99.999.999/9999-99
INFORMAÇÕES REFERENTES AO ÚLTIMO EXERCÍCIO APRECIADO PELO PLENÁRIO / CÂMARAS (Art. 14, I a VII da IN
nº 37/2016).
Descrição
Despesa Educação
– MDE
Despesa Educação
– Valorização do Magistério
Despesa Saúde
Despesa Pessoal –
Poder Executivo
Despesa Pessoal –
Poder Legislativo
Despesa Pessoal –
Consolidado (Ente)
Dívida Consolidada
Líquida
Operações de Crédito
Antecipação de Receitas Orçamentárias
(ARO)
Inscrição em Restos
a Pagar
Instituição, Previsão
e efetiva arrecadação de impostos.

Limite Aplicação
25%

Último
ConforExercício midade
Apreciado
Legal

60%
15%
54%
6%
60%
120%
16%
7%
-
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INFORMAÇÕES REFERENTES AO SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE DADOS DO ESPÍRITO SANTO – CIDADES.
(Art. 15, I da IN nº 37/2016).
Exigibilidade para efeitos de emissão da Certidão de Regularidade
para Transferências Voluntárias – CRTV a partir de 01/01/2017,
nos termos do art. 31da IN nº 37/2016.
INFORMAÇÕES REFERENTES AO SISTEMA INFORMATIZADO
DE CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS – GEO-OBRAS. (Art. 15,
II da IN nº 37/2016).
Exigibilidade para efeitos de emissão da Certidão de Regularidade
para Transferências Voluntárias – CRTV a partir de 01/01/2018,
nos termos do art. 31da IN nº 37/2016.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (ÚLTIMO PERÍODO EXIGÍVEL)
(DADOS DECLARATÓRIOS – Fonte: Ente Jurisdicionado)
Descrição

Limite Aplicação

Último
Período
Exigível

Conformidade Legal

Despesa Educação
25%
– MDE
Despesa Educação
60%
– Valorização do Magistério
Despesa Saúde
15%
Despesa Pessoal –
54%
Poder Executivo
Despesa Pessoal –
6%
Poder Legislativo
Despesa Pessoal –
60%
Consolidado (Ente)
Dívida Consolidada 120%
Líquida
Operações de Cré16%
dito
Antecipação de Re- 7%
ceitas Orçamentárias (ARO)
Instituição, previsão e efetiva arrecadação de impostos.
Publicação dos Rela- tórios Resumido de
Execução Orçamentária - RREO
Publicação dos Relatórios de Gestão
Fiscal - RGF
Inscrição em restos a pagar limitada ao
saldo de disponibilidade de caixa
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
(Antes da Inscrição em Restos a Pagar não
Processados do Exercício) - R$
Identificação dos
Recursos
Saúde
Educação
MDE
Educação
FUNDEB 60%
Educação
FUNDEB 40%
RPPS
Outros Vínculos

201X

201X

201X

INSCRIÇÃO
DE RESTOS
A PAGAR
NÃO LIQUIDADOS
201X EM 201X

Não Vinculados
Fonte:
Sistema
LRF-Web /
RGF
Nota I: Informações complementares prestadas com reserva de
www.tce.es.gov.br
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exatidão em face da possibilidade de utilização de dados de natureza declaratória.
Nota II: Havendo descumprimento dos limites de gastos com pessoal, observar os prazos para readequação previstos nos artigos 23
e 66 da LC 101/2011 - LRF.
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua
emissão.
Vitória, xx de ssss de 2016.
Assinatura do responsável
* Republicada por haver incorreção na publicação anterior

PORTARIA 389-P, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621/2012, de 8 de
março de 2012,
RESOLVE:
exonerar ELZIMAR MACHADO DE SOUZA, matrícula 203.122, do
cargo em comissão de assessor de controle externo.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 384-P, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo.
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621/2012, de 8 de
março de 2012,
RESOLVE:
revogar, a Portaria P 200/2013, publicada no Diário Oficial do
Estado do Espírito Santo de 6/6/2013, que designou o servidor
ANTONIO CESAR REGIS LELLIS, matrícula 202.993, ocupante
do cargo efetivo de auditor de controle externo, para exercer
atividade de coordenação técnica FG-3 e, ainda, a Portaria P
204/2016, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES de
2/6/2016, referente ao referido servidor,
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 390-P, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março
de 2012,
RESOLVE:
nomear ALESSANDRA PRADO DIAS, para exercer o cargo em
comissão de assessor de controle externo.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 385-P, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo.
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621/2012, de 8 de
março de 2012,
RESOLVE:
designar a servidora BEATRICE XAVIER BEIRUTH, matrícula
nº 203.597, ocupante do cargo efetivo de analista administrativo,
para exercer atividade de coordenação técnica FG-3, na Secretaria
Administrativa, de acordo com o artigo 20, inciso III da Lei
Complementar nº 660, publicada no Diário Oficial de 21/12/2012.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 386-P, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621/2012, de 8 de
março de 2012,
RESOLVE:
revogar, a Portaria P 37/2016, publicada no Diário Oficial Eletrônico
do TCEES de 8/1/2016, que designou o servidor SÉRGIO DE
CAMPOS, matrícula 202.775, ocupante do cargo efetivo de
assistente técnico, para exercer atividade de coordenação técnica
FG-5, no Núcleo de Controle Interno - NCI.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 387-P, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo.
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621/2012, de 8 de
março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor FÁBIO LUCHI VALIN, matrícula nº 203.601,
ocupante do cargo efetivo de analista administrativo, para exercer
atividade de coordenação técnica FG-5, no Núcleo de Transportes NTR, de acordo com o artigo 20, inciso V da Lei Complementar nº
660, publicada no Diário Oficial de 21/12/2012.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 388-P, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621/2012, de 8 de
março de 2012,
RESOLVE:
nomear LAIO MEDEIROS FRANÇA, para exercer o cargo em
comissão de assessor de controle externo.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
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PORTARIA 391-P, DE 6 DE SETEMBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março
de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor ALEX FAVALESSA DOS SANTOS, matrícula
nº 203.602, ocupante do cargo efetivo de analista administrativo,
para ocupar a função de coordenação técnica FG-1 no Núcleo
de Controle de Documentos - NCD, substituindo o coordenador
DURVAL SENNA DA SILVA, matrícula nº 202.694, afastado da
referida função por motivo de férias, no período de 13/10/2016 a
27/10/2016.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 392-P, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de
2012, e tendo em vista o que consta nos cadernos processuais TC019/2005 e 2407/2013,
RESOLVE:
efetuar a progressão por escolaridade dos servidores ocupantes
do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto nos
artigos 11 a 14 da Lei Complementar Estadual 622/2012, conforme
abaixo:
MATR.
NOME
203167 ANDERSON ULIANA
ROLIM
203522 PEDRO ALBERTO
BUSATTO BROSEGHINI

NÍVEL REF.
III
13

VIGÊNCIA
1/09/2016

I

1/09/2016

03

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 393-P, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março
de 2012,
RESOLVE:
nomear JULIANO DE FARIAS PETRONETTO, para exercer o
cargo em comissão de assessor de controle externo.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 020/2015
Processo TC-10.201/2015
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Vixteam Consultoria & Sistemas S.A.
OBJETO: Alteração quantitativa do objeto, equivalente ao acréscimo
de 24,9147% (vinte e quatro inteiros, nove mil, cento e quarenta
e sete décimos de milésimo por cento) ao valor do Contrato nº
www.tce.es.gov.br

Sexta-feira, 7 de outubro de 2016
020/2015, a prorrogação do prazo de vigência e a alteração da
cláusula de pagamento.
VALOR DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA: R$ 102.150,00
(cento e dois mil, cento e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: Prorrogado por seis meses, a parir de 16
de outubro de 2017.
Vitória, 30 de setembro de 2016.
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
Presidente
Resumo do Contrato nº 024/2016
Processo TC-2715/2016
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
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CONTRATADA: Ausânia Aparecida da Silva Requinte Imóveis - ME.
OBJETO: Aquisição de equipamentos de ar condicionado de janela,
conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I, do
instrumento.
VALOR GLOBAL: R$ 62.581,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e
oitenta e um reais).
VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 1010
Elemento de Despesa: 4.4.90.52
Vitória, 06 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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Sexta-feira, 7 de outubro de 2016
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