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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-147/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7001/2003
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEIS - DENILSON GOMES DA SILVA, GERALDO GOMES, GUARACI CARVALHO POLIDO, JORGE RIVA, JOSÉ CARLOS
NUNES DE MELO, MARCELO MEIRELES MARTINEZ, MARIO ZAN
CARVALHO POLIDO, MAXILENE APARECIDA DO CARMO RIVA BORGES, ROSANGELA MARIA LUCHI BERNARDES E VANDERLUCIO MIRANDA DE FREITAS
ADVOGADOS - JOSÉ INÁCIO FRANCISCO MUNIZ (OAB/MG
53.053), MATEUS DE PAULA MARINHO (OAB/ES 10.884), APARECIDA DE FÁTIMA PIROVANI AMORIM LOPES (OAB/MG 156.563),
THALES BORGES MUNIZ (OAB/ES 156.666), E LIVIA HERINGER PEVIDOR DIAS (OAB/ES 22.269)
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – EXERCÍCIO DE
1988 – CONVÊNIO 197/1998 – RECONHECER PRESCRIÇÃO
– AFASTAR IRREGULARIDADES – EXTINÇÃO DO PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REGULAR COM QUITAÇÃO –
DEVOLVER PROCESSO À SEDU – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de TOMADA DE CONTAS ESPECIAL,
instaurada pela Secretaria de Estado da Educação - SEDU, em virtude de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos pela
Secretaria de Estado da Educação - SEDU, por força do Convênio
197/98, na Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, referente
ao exercício de 1998, sob a responsabilidade dos Senhores Jorge
Riva – Prefeito Municipal, Marcelo Meireles Martinez – Sócio da
Empresa M.C.A. Ltda, Denilson Gomes da Silva – Presidente da
CPL, Maxilene Aparecida do Carmo Riva Borges – Membro da
CPL, José Carlos Nunes de Melo – Membro da CPL, Vanderlúcio
Miranda de Freitas – Advogado da Prefeitura, Geraldo Gomes –

Sócio da Empresa GP Ltda, Mario-Zen Carvalho Polido – Sócio
da Empresa M.C.A. Ltda, Guaraci Carvalho Polido, Rosângela
Maria Luch Bernardes – Secretária de Estado da Educação, Construtora GP Ltda e Construtora M.C.A. Ltda, objetivando a reforma
e ampliação da Escola Unidocente Cerro, localizada em área rural
do município.
Realizadas as diligências necessárias, nos termos das Decisões Monocráticas Preliminares nº 232/2014 (fl. 210) e 1151/2015 (fls.
247-249), o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
emitiu a Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 2786/2016-7 (fls.
335-348), opinando pelo afastamento das irregularidades indicadas
na Instrução Técnica Inicial – ITI nº 390/2012 (fls. 113-135), pela
extinção da punibilidade dos responsáveis, bem como julgar regulares a presente tomada de contas.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer nº
2360/2016-1 (fls. 352-354), da lavra do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com a área técnica pugnou
no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado
de contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do Colegiado do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na
forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas pugnaram pelo afastamento da
irregularidade indicada no item 2.2, pela extinção da punibilidade
dos responsáveis, bem como por julgar regular a presente tomada
de contas.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, conforme
Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 2786/2016-7, verbis:
[...]
3 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as
motivações adotadas nestes autos, que versam sobre Tomada de
Contas Especial instaurada pela Secretaria de Estado da Educação
(SEDU), em virtude de irregularidades na aplicação dos recursos
transferidos pela Secretaria de Estado da Educação - SEDU, por
força do Convênio 197/98, na Prefeitura Municipal de Dores do Rio
Preto conclui-se pelo afastamento da irregularidade constante da ITI 83/2014, conforme fundamentação exposta no
item 2.2. desta ITC Instrução Técnica Conclusiva.
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV,
da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
3.2.1 Seja declarada extinta a punibilidade dos senhores
Jorge Riva – Prefeito Municipal, Marcelo Meireles Martinez
- Sócio da Empresa M.C.A. Ltda, Denilson Gomes Da Silva Presidente da Comissão de Licitação, Maxilene Aparecida Do
Carmo Riva Borges - Membro da Comissão de Licitação, José
Carlos Nunes De Melo - Membro da Comissão de Licitação,
Vanderlúcio Miranda De Freitas - Advogado da Prefeitura,
Geraldo Gomes Sócio da Empresa GP Ltda, Mario-Zen Carvalho Polido Sócio da Empresa M.C.A Ltda, Guaraci Carvalho
Polido, Rosângela Maria Luch Bernardes - Secretária De Estado Da Educação, Construtora Gp Ltda E Construtora M.C.A.
Ltda, promovendo-se a extinção do processo com resolução
de mérito, em razão da prescrição, que provoca a ausência
de justa causa, com base no art. 487,II, CPC , c/c art. 70, LC
621/2012, c/c art. 375, Res. TCE-ES 261/2013.
3.2.2 Julgar regular a presente Tomada de Contas Especial,
em face da inexistência de dano ao erário, com amparo no
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art. 84, inciso I, da LC 621/2012, com quitação aos responsáveis na forma do art. 85 do mesmo diploma legal. (g.n.).
Por seu turno, o douto representante do Parquet Especial de Contas
acompanhou in totum a área técnica, nos termos do Parecer nº
2360/2016-1.
Cabe ressaltar que o Sr. Jorge Rivas foi considerado revel, nos termos do voto da Conselheira em Substituição à época, Dra. Márcia
Jaccoud Freitas (fls. 231-232) e Decisão TC nº 5700/2014 (fl. 234),
pois, embora devidamente citado (fl. 218), não atendeu aos termos
da Decisão Monocrática Preliminar – DECM nº 232/2014 (fl. 210) e
ao Termo de Citação nº 589/2014 (fl. 212).
O caso em tela trata de Tomada de Contas Especial, instaurada pela
Secretaria de Estado da Educação – SEDU, devido à irregularidade
na aplicação dos recursos transferidos pela Secretaria de Estado
da Educação - SEDU, por força do Convênio 197/98, da Prefeitura
Municipal de Dores do Rio Preto, referente ao exercício de 1998,
sendo que os fatos narrados nos presentes autos se deram
há mais de 18 anos.
Compulsando os autos, verifico que a área técnica, acompanhada
do douto representante do Parquet de Contas, suscitou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual passo ao
enfrentamento da matéria:
1. DA PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA.
Analisando os presentes autos, pelo que consta da manifestação
técnica e do posicionamento externado pelo douto Parquet de Contas, aduz-se que a pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal de
Contas se encontra prescrita, vez que os fatos constantes dos autos
referem-se ao exercício de 1998, tendo sido os mesmos autuados
em 30/10/2003.
Neste contexto, verifico que a citação da Sra. Rosângela Maria
Luch Bernardes – Secretária de Estado da Educação e do Sr.
Jorge Riva – Prefeito Municipal de Dores do Rio Preto, ocorreram em 24 e 25/03/2014, tendo sido juntadas aos autos em
27/03/2014 (fl. 212v) e 21/05/2014 (fl. 217v), respectivamente, restando evidente a ocorrência do lapso temporal.
Assim sendo, a área técnica sugeriu a decretação da prescrição da pretensão punitiva pelo Egrégio Tribunal de Contas
quanto aos itens elencados na Instrução Técnica Inicial – ITI nº
390/2012 (fls. 113-135), por não serem passíveis de ressarcimento, conforme a seguir, verbis:
[...]
A – JORGE RIVA – Prefeito Municipal de Dores do Rio Preto,
Gestão 1997 a 2000.
A.1 – O Sr. Marcelo Meireles Martinez, sócio da Construtora M.C.A.
Ltda, uma das empresas participantes da licitação, elaborou, aparentemente na qualidade de Engenheiro da Prefeitura, as Planilhas
de Medição Nº 1 e Nº 2 e o Relatório Técnico de Execução Físico
Financeiro referente à estas duas medições, indicando infração ao
artigo 9º, inciso III da lei 8.666/93.
A.2 - O sócio do Sr. Marcelo Meireles Martinez na Construtora
M.C.A. Ltda é o Sr. Mario-Zen Carvalho Polido, natural de Guaçui-ES, mesmo sobrenome do Sr. Guaraci Carvalho Polido, também
natural de Guaçui-ES, que recebeu os convites enviados para as
empresas Construtora MCA LTDA e Construtora GP LTDA, indicando
forte indício de conluio entre os licitantes para fraudar a licitação.
Pode o Sr. ex-Prefeito ter infringido o artigo 3º, §1o inciso I da Lei nº
8.666/93 e ainda o artigo 90, também da Lei nº 8.666/93, uma vez
que as empresas foram selecionadas pela Comissão de Licitação da
Prefeitura.
A.3 - A redação da Carta Convite 025/98 não explicita se a proposta comercial e a documentação para habilitação deveriam ser entregues em envelopes separados, dando margem ao entendimento
de que tanto os documentos de habilitação quanto a proposta comercial poderiam ser entregues num único envelope.
Como todos os licitantes entregaram a documentação e a proposta
em um único envelope, a Comissão de Licitação registrou a irregularidade em ata, mas deu prosseguimento à licitação, contrariando
o estipulado no artigo 43 da lei 8.666/93.
B - MARCELO MEIRELES MARTINEZ - Sócio da empresa Construtora M.C.A. Ltda e autor Planilhas de Medição Nº 1 e Nº 2
e o Relatório Técnico de Execução Físico Financeiro referente a estas duas medições
B.1 – Apesar de ser sócio de uma das empresas que participaram
da licitação, elaborou, aparentemente na qualidade de Engenheiro
da Prefeitura, as Planilhas de Medição Nº 1 e Nº 2 e o Relatório Técnico de Execução Físico Financeiro referente a estas duas medições,
configurando, caso fique comprovada sua dupla atuação, infração
ao inciso III, artigo 9º da Lei 8.666/93.
C – COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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DENILSON GOMES DA SILVA – Presidente.
MAXILENE APARECIDA DO CARMO RIVA BORGES – Membro.
JOSÉ CARLOS NUNES DE MELO – Membro.
C.1 – A Comissão de Licitação deu prosseguimento à licitação mesmo após ter ficado comprovado que os convites enviados para as
empresas Construtora MCA LTDA e Construtora GP LTDA, via correios, foram recebidos pela mesma pessoa, Sr. Guaraci Carvalho
Polido, configurando infração ao princípio básico da moralidade e
indicando conluio entre as 2 empresas acima citadas.
C.2 - O sócio do Sr. Marcelo Meireles Martinez na Construtora
M.C.A. Ltda é o Sr. Mario-Zen Carvalho Polido, natural de Guaçui-ES, mesmo sobrenome do Sr. Guaraci Carvalho Polido, também
natural de Guaçui-ES, que recebeu os convites enviados para as
empresas Construtora MCA LTDA e Construtora GP LTDA, indicando
fortes indícios de conluio entre os licitantes para fraudar a licitação.
Pode a Comissão de Licitação, ao selecionar estas 3 empresas para
o Convite, ter infringido o artigo 3º, §1o inciso I e o artigo 90, ambos
da Lei nº 8.666/93.
C.3 - A Comissão de Licitação deu prosseguimento à licitação mesmo após constatar que todos os participantes do Convite 027/98
apresentaram a documentação e a proposta em único envelope,
infringindo o artigo 43 da lei 8.666/93.
D – VANDERLÚCIO MIRANDA DE FREITAS – Advogado da
Prefeitura.
D.1 - O sócio do Sr. Marcelo Meireles Martinez na Construtora
M.C.A. Ltda é o Sr. Mario-Zen Carvalho Polido, natural de Guaçui-ES, mesmo sobrenome do Sr. Guaraci Carvalho Polido, também
natural de Guaçui-ES, que recebeu os convites enviados para as
empresas Construtora MCA LTDA e Construtora GP LTDA, indicando
fortes indícios de conluio entre os licitantes para fraudar a licitação.
Ao emitir Parecer Jurídico atestando a legalidade da documentação
referente ao procedimento licitatório e estar a mesma apta para
contratação, pode ter contribuído para fraude na licitação, com infração aos artigos 3º, § 1o inciso I e 90 da Lei nº 8.666/93.
E – EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO SOB SUSPEITA DE CONLUIO:
Construtora GP Ltda e Construtora M.C.A. Ltda.
E.1 - O sócio do Sr. Marcelo Meireles Martinez na Construtora
M.C.A. Ltda é o Sr. Mario-Zen Carvalho Polido, natural de Guaçui-ES, mesmo sobrenome do Sr. Guaraci Carvalho Polido, também
natural de Guaçui-ES, que recebeu os convites enviados para as
empresas Construtora MCA LTDA e Construtora GP LTDA, indicando
fortes indícios de conluio entre os licitantes para fraudar a licitação.
Caso se confirme o conluio, configurará, por parte dos responsáveis
pelas empresas, infração ao artigo 90 da Lei nº 8.666/93.
E.2 - Deverá ainda informar, caso exista, qual o grau de parentesco entre os Srs. Mario-Zen Carvalho Polido (sócio da Construtora
M.C.A. Ltda) e Guaraci Carvalho Polido (ex-sócio da Construtora
GP Ltda).
F - GUARACI CARVALHO POLIDO – Ex-sócio da empresa
Construtora GP Ltda.
F.1 - Apesar de não ser sócio de nenhuma das empresas participantes da licitação, recebeu os convites enviados para as empresas
Construtora MCA Ltda e Construtora GP Ltda, indicando fortes indícios de conluio entre estas 2 empresas para fraudar o procedimento
licitatório, caso em que ficará configurado o crime previsto no artigo
90 da Lei nº 8.666/93.
F.2 - Deverá ainda informar, caso exista, qual o seu grau de parentesco com o Sr. Mario-Zen Carvalho Polido (sócio da Construtora
M.C.A. Ltda). Como se vê, nos indícios de irregularidades acima
listados não foi apontado possível dano ao erário.
Em sendo assim, em não havendo a constatação da ocorrência de dano ao erário, a regra é a possibilidade de aplicação do
instituto da prescrição em face do decurso do tempo, na forma do
art. 71, caput e § 2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, vejamos, litteris:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal 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 proces-
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so, 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.
(g.n.).
Desta maneira, pelas razões já expostas e acompanhando o posicionamento da área técnica, acolho a preliminar de ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva em face dos responsáveis, Senhores Jorge Riva – Prefeito Municipal, Marcelo Meireles
Martinez - Sócio da Empresa M.C.A. Ltda, Denilson Gomes Da
Silva - Presidente da Comissão de Licitação, Maxilene Aparecida
do Carmo Riva Borges - Membro da Comissão de Licitação, José
Carlos Nunes de Melo - Membro da Comissão de Licitação, Vanderlúcio Miranda de Freitas - Advogado da Prefeitura, Geraldo
Gomes - Sócio da Empresa GP Ltda, Mario-Zen Carvalho Polido
- Sócio da Empresa M.C.A Ltda, Guaraci Carvalho Polido, Rosângela Maria Luch Bernardes - Secretária de Estado da Educação, Construtora GP Ltda e Construtora M.C.A. Ltda, devendo
o processo ser extinto com resolução de mérito, na forma do art.
487, II, do Código de Processo Civil – CPC.
2. DA ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES:
No que se refere às irregularidades elencadas nos itens A1, A2, A3,
B1, C1, C2, C3, D1, E1, E2, F1 e F2 da Instrução Técnica Inicial –
ITI nº 390/2012, objetos da preliminar acima enfrentada, a Subscritora da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 2786/2016-7, em
síntese, argumenta que embora tivesse sido aventado na instrução
preliminar que a escola onde se deu a reforma estava desativada,
isto não gerou benefícios à comunidade local, vez que pelo projeto
original seriam beneficiados 22 alunos.
Em contrapartida, argumenta a Subscritora que o fato da “escola
estar desativada à época da assinatura do convênio, por si só, não
leva à conclusão da desnecessidade da reforma do prédio, pois, por
se tratar de um bem público, a administração deveria, no mínimo,
promover ações de modo a conservá-lo”.
Argumenta, também, que a gestão do Sr. Jorge Riva, correspondeu
ao período entre 1997 a 2000, sendo que a obra foi finalizada em
29/10/1998.
Destaca a Subscritora, a existência de outros fatores que, também,
ensejaram a ausência de utilização da escola, no caso: mobiliário
e servidores (professores, merendeiras, serviços gerais), o
que demandaria tempo para implementação, além da municipalização da escola ter ocorrido recentemente, conforme
publicação no DOE, em 17/03/1998.
Assim, atentando-se ao princípio da razoabilidade, não se
pode imputar a responsabilidade ao gestor quanto ao ressarcimento do valor total da obra, por não ter dado início às
aulas, uma vez que tal decisão fica a cargo da política educacional do Município.
Desta maneira, entendo que assiste razão a área técnica e ao douto
representante do Parquet de Contas, motivo pelo qual os acompanho e afasto a irregularidade.
Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas
assim delibere:
1. Acolha, na forma do art. 71 da Lei Complementar nº 621/2012,
a preliminar de prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas, em face dos Senhores Jorge Riva – Prefeito
Municipal, Marcelo Meireles Martinez - Sócio da Empresa M.C.A.
Ltda, Denilson Gomes Da Silva - Presidente da Comissão de Licitação, Maxilene Aparecida do Carmo Riva Borges - Membro
da Comissão de Licitação, José Carlos Nunes de Melo - Membro da Comissão de Licitação, Vanderlúcio Miranda de Freitas
- Advogado da Prefeitura, Geraldo Gomes - Sócio da Empresa
GP Ltda, Mario-Zen Carvalho Polido - Sócio da Empresa M.C.A
Ltda, Guaraci Carvalho Polido, Rosângela Maria Luch Bernardes - Secretária de Estado da Educação, Construtora GP Ltda e
Construtora M.C.A. Ltda;
2. Afaste os indicativos de irregularidades constantes da ITC nº
2786/2016-7 e ITI nº 390/2012, itens A1, A2, A3, B1, C1, C2,
C3, D1, E1, E2, F1 e F2, tratados no item 2 desta decisão, bem
como a imputação de ressarcimento correspondente a 27.944,75
VRTE’s;
3. Extingua, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código
do Processo Civil, o processo com resolução de mérito em face
dos itens de irregularidades prescritos, nos termos do item 1 desta decisão;

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

Página 3
4. Julgue regular a presente Tomada de Contas Especial, com
fundamento ao artigo 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, relativamente à Prestação de Contas de Convênio
nº 197/1998, firmado entre a Secretaria de Estado da Educação –
SEDU e o Município de Dores do Rio Preto, sob a responsabilidade
do Sr. Jorge Riva, então Prefeito Municipal, e da Sra. Rosângela
Maria Luch Bernardes, Secretária de Estado da Educação, em
face da inexistência de dano ao erário, dando-lhes a devida quitação;
5. DESANEXE-SE dos presentes autos o Processo de Tomada de
Contas nº 13354434/1998, devolvendo-os à Secretaria de Estado
da Educação – SEDU.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, cumpridas as formalidades legais, sejam os presentes
autos arquivados.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7001/2003,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um
de fevereiro de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Acolher, na forma do art. 71 da Lei Complementar 621/2012,
a preliminar de prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas, em face dos senhores Jorge Riva, Marcelo Meireles
Martinez, Denilson Gomes Da Silva, Maxilene Aparecida do Carmo
Riva Borges, José Carlos Nunes de Melo, Vanderlúcio Miranda de
Freitas, Geraldo Gomes, Mario-Zen Carvalho Polido, Guaraci Carvalho Polido, Rosângela Maria Luch Bernardes, Construtora GP Ltda e
Construtora M.C.A. Ltda;
2. Afastar os indicativos de irregularidades constantes da ITC
2786/2016-7 e ITI 390/2012, itens A1, A2, A3, B1, C1, C2, C3, D1,
E1, E2, F1 e F2, tratados no item 2 do voto do relator, bem como a
imputação de ressarcimento correspondente a 27.944,75 VRTE’s;
3. Extinguir, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código
do Processo Civil, o processo com resolução de mérito em face
dos itens de irregularidades prescritos, nos termos do item 1 do
voto do relator;
4. Julgar regular a presente Tomada de Contas Especial, com
fundamento ao artigo 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual 621/2012, relativamente à Prestação de Contas de Convênio
197/1998, firmado entre a Secretaria de Estado da Educação –
SEDU e o Município de Dores do Rio Preto, sob a responsabilidade
do Sr. Jorge Riva, e da Sra. Rosângela Maria Luch Bernardes, em
face da inexistência de dano ao erário, dando-lhes a devida quitação;
5. Desanexar dos presentes autos o Processo de Tomada de Contas 13354434/1998, devolvendo-o à Secretaria de Estado da Educação – SEDU;
6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, o senhor conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, relator, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader
Borges. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-148/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1381/2004
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
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RESPONSÁVEIS - MARCELLO ANTONIO DE SOUZA BASILIO, MARCELO LEITE RODRIGUES, ROBSON MENDES NEVES, ROSANGELA
MARIA LUCHI BERANARDS E SERGIO LUIZ COELHO DE LIMA
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – DECRETAR A
PRESCRIÇÃO – EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO – REGULAR – QUITAÇÃO –DEVOLVER PROCESSOS À SEDU – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Tomada de Contas Especial, relativa
ao Convênio nº 133/1995, firmado entre o Governo do Estado do
Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação
e Cultura, e o Município de Piúma, tendo como objeto a reforma
e ampliação da EPG “Manoel dos Santos Pedroza”, no valor de R$
189.163,00 (cento e oitenta e nove mil, cento e sessenta e três
reais), sendo, posteriormente, repassado aos cofres da municipalidade em cinco parcelas de R$ 37.832,60 (trinta sete mil, oitocentos
e trinta e dois reais e sessenta centavos), conforme fls. 6 a 11 da
Tomada de Contas.
Cumpre destacar que o Convênio nº 133/95 foi prorrogado por
meio de cinco termos aditivos datados de 12/12/1996 a 28/05/98,
sendo que o último termo aditivo prorrogou o prazo do convênio até
a data de 30 de julho de 1998.
Após esgotadas as providências administrativas, visando o saneamento do processo, a comissão de tomada de contas da SEDU, em
10 de março de 2004, entendeu pela irregularidade na aplicação
do valor de R$ 37.832,60 (trinta sete mil, oitocentos e trinta e dois
reais e sessenta centavos), encaminhando os autos ao Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
A área técnica elaborou a Instrução Técnica Preliminar – ITP nº
133/2008-1, sugerindo que os responsáveis adotassem as providências necessárias à complementação da Tomada de Contas, no
que foi atendido pelos responsáveis por meio da Portaria nº 741-S,
de 12 de maio de 2009 (fl. 4), retornando os autos a esta Corte de
Contas para prosseguimento.
A área técnica, através da SecexEngenharia emitiu a Manifestação
Técnica nº 1024/2016, sugerindo a decretação da prescrição da
pretensão punitiva dos responsáveis, o desapensamento e devolução dos autos de Tomada de Contas e o consequente arquivamento
dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr.
Luciano Vieira, nos termos do Parecer nº 3959/2016, divergindo
parcialmente da área técnica, opinou, em preliminar, pelo reconhecimento da prescrição, e no mérito, pela regularidade com ressalva
da Tomada de Contas Especial.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29
do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise do feito, verifico que a área técnica opinou pela decretação da prescrição da pretensão punitiva, pelo desapensamento e devolução dos autos da Tomada de Contas Especial com
arquivamento dos autos, nos termos da Manifestação Técnica nº
1381/2016, verbis:
[...]
5 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Encaminham-se os autos à consideração superior propondo:
Seja decretada a prescrição dos autos após oitiva do Ministério Especial de Contas;
Desapensar e devolver os processos nº 45073309 (Tomada de
Contas), nº 26940868/04 (Tomada de Contas), 09847421/95 (Plano de Aplicação e Convênio), 12728225/97 (Prestação de Contas) e
12891126/97 (Termo Aditivo) à Secretaria de Estado da Educação
– SEDU
O arquivamento dos autos. – (g.n.).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas, através do Procurador, Dr. Luciano Vieira, nos termos do Parecer nº
3959/2016, divergiu parcialmente da área técnica nos seguintes
termos, verbis:
[...]
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 - seja decretada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos
do art. 71, caput, da LC n. 621/2012;
2 - seja julgada REGULAR COM RESSALVA a presente tomada de
contas especial, com fulcro no art. 84, inciso II, da LC n. 621/2012.
Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, na forma do inciso III6 do art. 41
da Lei n. 8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da LC
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n. 621/12. – (g.n.).
Compulsando os autos, verifico que a área técnica, acompanhada
do douto representante do Parquet de Contas, suscitou a ocorrência prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual passo ao
enfrentamento.
1. DA PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA.
Analisando os presentes autos, pelo que consta da manifestação
técnica e do posicionamento externado pelo douto Parquet de Contas, aduz-se que a pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal de
Contas se encontra prescrita, vez que o relatório da Tomada
de Contas Complementar foi enviado ao TCE-ES no dia 25 de
setembro de 2009, passados desde então mais de sete anos
sem qualquer evento capaz de interromper ou suspender a
contagem do tempo prescricional.
Assim sendo, a área técnica sugeriu a decretação da prescrição
da pretensão punitiva pelo Egrégio Tribunal de Contas, pois
ainda que o relatório da Tomada de Contas indique um ressarcimento de 39.363,85 VRTE, esse valor refere-se à ausência de prestação de contas da quinta parcela do Convênio nº 133/98, restando
configurada apenas em um descumprimento de uma formalidade
legal, alcançada pelo fenômeno da prescrição.
Desse modo, assiste razão a área técnica, visto que no relatório
de vistoria à obra, conforme se constata em fls. 24-29, conclui-se
que com base em registros fotográficos foi possível constatar que os serviços de ampliação da EMEF Manoel dos Santos
Pedroza foram concluídos e a escola encontra-se funcionando com todas as suas dependências, não havendo qualquer
constatação de dano ao erário referente ao Convênio nº 133/98.
Em sendo assim, em não havendo a constatação da ocorrência de dano ao erário, a regra é a possibilidade de aplicação do
instituto da prescrição em face do decurso do tempo, na forma do
art. 71, caput e § 2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, verbis:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal 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.
(g.n.).
Desta maneira, pelas razões já expostas e acompanhando o posicionamento da área técnica, acolho a preliminar de ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva em face dos responsáveis, Senhores Robson Mendes Neves – Ex-Secretário de Estado
de Educação, Marcello Antonio de Souza Basílio - Ex-Secretário
de Estado de Educação, Rosângela Maria Luchi Bernardes - ExSecretária de Estado de Educação, Sérgio Luiz Coelho de Lima
– Ex-Diretor Geral de DEO e Marcelo Leite Rodrigues – Engenheiro do DEO, devendo o processo ser extinto com resolução
de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil
– CPC.
2. DA ANÁLISE DA IRREGULARIDADE:
No que se refere à irregularidade de caráter formal quanto a não
prestação de contas da quinta parcela do Convênio nº 133/98, a
área técnica sugeriu que fosse decretada a prescrição sem sugerir
qualquer julgamento ou apreciação de contas.
O Ministério Público de Contas divergiu do posicionamento técnico, considerando que o acolhimento da preliminar de ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva não impede o exame do dever
constitucional do Tribunal de Contas em proferir julgamento
nessa hipótese, com fundamento no artigo 375, parágrafo único,
do RITCEES (Regimento Interno – Resolução 261/2013), verbis:
[...]
Art. 375. A identificação da prescrição ainda na fase de instrução,
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quando inexistente as hipóteses de imputação de débito e a expedição de determinações ao gestor para o exato cumprimento da lei,
autoriza a extinção do processo, desde logo, por ausência de
justa causa, mediante deliberação do colegiado.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos processos com o dever constitucional de julgamento ou apreciação de contas e registro de atos atribuído ao Tribunal.
– (g.n.).
Nesse sentido, opina o Parquet de Contas que seja decretada a
prescrição da pretensão punitiva, e no mérito, seja julgada regular
com ressalva a tomada de contas com fulcro no art. 84, inciso II,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, verbis:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que
não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário; - (g.n.).
Desse modo, assiste parcial razão o Ministério Público de Contas,
vez que a decretação da prescrição não obsta que esta Corte de
Contas dispense decisão quanto ao julgamento das contas, devendo cumprir com a sua competência constitucional, nos termos do
artigo 71, inciso II, da Carta Magna c/c o art. 375, parágrafo único
do RITCEES.
Todavia, a prescrição fulmina toda e qualquer irregularidade que
não decorra ressarcimento ao erário, não havendo que se cogitar
a manutenção de qualquer irregularidade formal capaz de ensejar
uma decisão com ressalvas.
Sendo assim, não resta outra decisão nos presentes autos de Tomada Especial de Contas que não o acolhimento de ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva e o julgamento pela regularidade das contas dos responsáveis, com fundamento no
artigo 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
verbis:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável; - (g.n.).
Desta maneira, divirjo parcialmente da área técnica e do douto
representante do Parquet de Contas, motivo pelo qual decreto a
prescrição da pretensão punitiva de forma a elidir a irregularidade
formal antes detectada e, no mérito, julgar regulares as contas dos
responsáveis.
Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento da área técnica e divergindo parcialmente do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado do Plenário deste Egrégio
Tribunal de Contas assim delibere:
1. Acolha, na forma do art. 71 da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal de Contas, em face dos Senhores
Robson Mendes Neves – Ex-Secretário de Estado de Educação,
Marcello Antonio de Souza Basílio - Ex-Secretário de Estado de
Educação, Rosângela Maria Luchi Bernardes - Ex-Secretária de
Estado de Educação, Sérgio Luiz Coelho de Lima – Ex-Diretor
Geral de DEO e Marcelo Leite Rodrigues – Engenheiro do DEO;
2. Extinga, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código do
Processo Civil, o processo com resolução de mérito, em face
da ocorrência da prescrição da irregularidade formal, quanto a ausência de prestação de contas da quinta parcela do Convênio nº
133/98, nos termos do item 1 desta decisão;
3. Julgue regular a Tomada de Contas Especial, com fundamento
ao artigo 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
relativamente a Prestação de Contas de Convênio nº 133/1998, firmado entre a Secretaria de Estado da Educação – SEDU e o Município de Piúma, dando-lhes a devida quitação aos responsáveis;
4. DESANEXE, dos presentes autos o Processo de Tomada de Contas nº 45073309/2009 e nº 26940868/2004, o Processo do Plano de
Aplicação e Convênio nº 09847421/1995, o Processo de Prestação
de Contas nº 12728225/1997 e o Termo Aditivo nº 12891126/1997
devolvendo-os à Secretaria de Estado da Educação – SEDU.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, cumpridas as formalidades legais, sejam os presentes
autos arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1381/2004,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um
de fevereiro de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
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voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Acolher na forma do art. 71 da Lei Complementar Estadual
621/2012, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva
deste Egrégio Tribunal de Contas, em face dos Senhores Robson
Mendes Neves, Marcello Antonio de Souza Basílio, Rosângela Maria
Luchi Bernardes, Sérgio Luiz Coelho de Lima e Marcelo Leite;
2. Extinguir o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código do Processo Civil, em
face da ocorrência da prescrição da irregularidade formal, quanto
a ausência de prestação de contas da quinta parcela do Convênio
133/98, nos termos do item 1 desta decisão;
3. Julgar regular a Tomada de Contas Especial, com fundamento
ao artigo 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual 621/2012, relativamente a Prestação de Contas de Convênio 133/1998, firmado
entre a Secretaria de Estado da Educação - SEDU e o Município de
Piúma, dando-lhes a devida quitação;
4. Desanexar dos presentes autos o Processo de Tomada de Contas 45073309/2009 e 26940868/2004, o Processo do Plano de
Aplicação e Convênio 09847421/1995, o Processo de Prestação de
Contas 12728225/1997 e o Termo Aditivo 12891126/1997 devolvendo-os à Secretaria de Estado da Educação – SEDU;
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, o senhor conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, relator, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader
Borges. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-149/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3359/2010 (APENSO: TC- 6059/2010)
JURISDICIONADO - POLÍCIA CÍVIL DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - JÚLIO CESAR OLIVEIRA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2009 – RECONHECER PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REGULAR – QUITAÇÃO
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Polícia
Civil do Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício de 2009, sob
a responsabilidade do Sr. Júlio Cesar Oliveira da Silva.
O corpo instrutivo elaborou o Relatório Técnico Contábil – RTC nº
15/2012 e a Instrução Técnica Inicial – ITI nº 79/2012, sugerindo
a citação do responsável, tendo sido proferida a Decisão Preliminar
TC-191/2012 acolhendo a sugestão técnica.
O responsável atendendo ao Termo de Citação nº 490/2012 apresentou as justificativas pertinentes (fls. 296-332).
A área técnica elaborou a Instrução Contábil Conclusiva – ICC
365/2012, considerando sanadas as irregularidades e sugeriu julgamento pela regularidade das contas.
No que tange aos autos da auditória ordinária de fiscalização, a
área técnica elaborou o Relatório de Auditória – RA-O nº 157/2010
e a Instrução Técnica Inicial – ITI nº 360/2011, sugerindo a citação
dos responsáveis em face dos indícios de irregularidades, o que foi
acolhido pela Decisão Preliminar TC-259/2011.
Os responsáveis atenderam aos Termos de Citação nº 415/2011,
416/2011, 417/2011 e 418/2011, e apresentaram as suas justificativas, o Sr. Hélio Moreira de Menezes, fls. 489-493, o Sr. Celso
Felipe Ferrari, fls. 497/519, a Sra. Ana Cristina Forattini de Lima,
fls. 523/545, e o Sr. Júlio Cesar Oliveira da Silva, fls. 548-785.
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A área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
3011/2016, analisando as justificativas apresentadas, sugeriu em
análise prejudicial de mérito o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva e, no mérito, concluiu opinando pela regularidade das contas.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer nº
2487/2016, divergindo parcialmente da área técnica, opinou, em
preliminar, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição, e no
mérito, entendeu que o reconhecimento da prescrição não obsta a
adoção de medidas corretivas, motivo pelo qual opinou pelo reencaminhamento dos autos a área técnica para análise de cada apontamento de irregularidade.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29
do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise do feito, verifico que a área técnica sugeriu a decretação
da prescrição da pretensão punitiva, julgando-se regular as contas,
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 3011/2016,
verbis:
[...]
4 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 – Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre a Prestação de Contas Anual da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, no exercício 2009, cuja gestão esteve sob a
responsabilidade do senhor Julio Cesar Oliveira da Silva, têm-se as
seguintes conclusões:
4.1.1. Quanto à análise do processo de prestação de contas
anual, TC 3359/2010, concluiu a Instrução Contábil Conclusiva ICC 365/2012 pela sua Regularidade.
4.1.2. Com relação ao processo de fiscalização, TC 6059/2010,
apenso, que trata do Relatório de Auditoria Ordinária RA-O
157/2010, sugere-se, com fulcro no artigo 375 da Res. TC
261/2013, a sua extinção, em razão do reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva.
4.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV,
da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por julgar regulares
as contas de Julio Cesar Oliveira da Silva – Delegado Chefe
da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, em relação ao
exercício de 2009, conforme artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012. – (g.n.).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas, através
do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do
Parecer nº 2487/2016, divergiu parcialmente da área técnica nos
seguintes termos, verbis:
[...]
Destarte, também no presente feito, que se encontra na fase final
de instrução – uma vez já juntadas as justificativas apresentadas
pelos responsáveis aos fatos apontados –, é imprescindível que se
analise fundamentadamente cada um dos apontamentos de irregularidades para se aferir se há necessidade de serem adotadas
medidas corretivas.
Isto posto, o Ministério Público de Contas, dissentindo da ITC
3011/2016, com fundamento nos artigos 71, § 5º, da LC 621/2012
e 374 do RITCEES c/c o art. 319, p. ú., III, do RITCEES, pugna sejam os autos reencaminhados a área técnica para análise de
cada apontamento de irregularidade, notadamente quanto
à sua manutenção ou não e os consectários legais. – (g.n.).
Compulsando os autos, verifico que a área técnica, acompanhada
do douto representante do Parquet de Contas, suscitou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual passo ao
enfrentamento:
1. DA PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA.
Analisando os presentes autos, pelo que consta da manifestação
técnica e do posicionamento externado pelo douto Parquet de Contas, aduz-se que a pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal de
Contas se encontra prescrita, vez que desde a ocorrência da
última citação válida, juntada aos autos em 3/6/2011, até a
presente data já transcorreram mais de cinco anos.
Assim sendo, a área técnica sugeriu a decretação da prescrição
da pretensão punitiva pelo Egrégio Tribunal de Contas, pois
não consta qualquer apontamento de ressarcimento ao erário e
tampouco se verifica a possibilidade de expedição de determinação
em face da data da ocorrência dos fatos, com fulcro no artigo 375
do RITCEES, verbis:
[...]
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Art. 375. A identificação da prescrição ainda na fase de instrução,
quando inexistente as hipóteses de imputação de débito e a expedição de determinações ao gestor para o exato cumprimento da lei,
autoriza a extinção do processo, desde logo, por ausência
de justa causa, mediante deliberação do colegiado. – (g.n.).
O Ministério Público Especial de Contas divergiu do posicionamento
técnico, entendendo que o reconhecimento da prescrição não obsta
a atuação do Tribunal de Contas na sua função de controle, compreendida na competência de apreciar a regularidade dos atos dos
administradores públicos, motivo pelo qual opinou pelo encaminhamento dos autos a área técnica para análise de cada apontamento
de irregularidade.
Ocorre que a área técnica já enfrentou a possibilidade de expedição de determinação em face dos indícios de irregularidades, quando da elaboração da Instrução Técnica Conclusiva
– ITC nº 3011/2016, entendendo que não há possibilidade de expedição de determinação, tendo em vista que as irregularidades em
análise ocorreram no exercício de 2009, ou seja, há aproximadamente 08 anos.
Ademais, a prescrição da pretensão punitiva é prejudicial de mérito, isto é, enseja a prolação de uma decisão final pelo julgador
com exame de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de
Processo Civil, motivo pelo qual não há que se falar em análise das
irregularidades, pois com o reconhecimento da prescrição a sua
análise encontra-se prejudicada.
Nesse sentido, vale destacar posição da jurisprudência, no sentido
de considerar que a prescrição dispensa o exame do mérito, sendo
inapropriada a análise das irregularidades apontadas pela área técnica na auditoria ordinária, verbis:
[...]
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. - Prazo prescricional já definido em incidente de uniformização de jurisprudência no qual foi decidido que a questão
refere-se a enriquecimento ilícito, com prazo prescricional de três
anos. Prescrição é preliminar de mérito, dispensa o exame
do mérito. Situação em que não veio aos autos o contrato de participação financeira, prevendo a devolução de valor como quatro
anos de carência. - Descabimento da oposição de embargos com
o fim de prequestionamento de matéria objeto de possível recurso
extraordinário, bem como com o intuito de viabilizar rediscussão
do mérito. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71001923846, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em
18/12/2008). – (g.n.).
[...]
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO. PROVA. VIOLAÇÃO. DEVER DE SIGILO. PROSSEGUIMENTO. TRANSCURSO. TEMPO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA. ADMINISTRAÇÃO. CONCRETIZAÇÃO. VIABILIDADE.
ETAPAS DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. EXAME. NECESSIDADE. SUSPENSÃO. CONCURSOS POSTERIORES. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE. MÉRITO. DESNECESSIDADE. REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
(...)
2. Dessa maneira, em não havendo ultrapassado a questão
da prescrição, que é preliminar de mérito, avia-se inoportuno discutir se o agravado tem ou não o direito reclamado,
qual seja, o de impedir a realização de novo concurso enquanto
pendente outra anterior, vez que isso representaria inovação recursal e indevida supressão de instância.
3. Os contornos fáticos, quando bem delimitados pelo Tribunal “a
quo”, permitem o exame da ocorrência, ou não, da prescrição, bem
como da existência eventual de causa impeditiva, como a do art.
4.º do Decreto 20.910/1932, sem que, para tanto, seja necessário
o revolvimento probatório, por isso não se cogitando do impeditivo
da Súmula 07/STJ.
4. Agravo conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.
AgRg no AgRg no REsp 1379424/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe
23/03/2015. – (g.n.).
Por estas razões, in casu, entendo que a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva por parte deste Egrégio Tribunal de Contas
deve ser decretada, visto que já decorridos mais de 05 anos
desde a data dos fatos relativos à pretensa irregularidade.
Em sendo assim, em não havendo a constatação da ocorrência
de dano ao erário e a desnecessidade de expedir quaisquer
determinações aos responsáveis, a regra é a possibilidade de
aplicação do instituto da prescrição em face do decurso do tempo,
na forma do art. 71, caput e § 2º, inciso II, da Lei Complementar
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Estadual nº 621/2012, verbis:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal 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.
(g.n.).
Desta maneira, pelas razões já expostas, acompanhando o posicionamento da área técnica, acolho a preliminar de prescrição
da pretensão punitiva em face dos responsáveis, devendo o
processo ser extinto com resolução de mérito, na forma do art.
487, II, do Código de Processo Civil – CPC, julgando-se regulares
as contas do responsável.
Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas
assim delibere:
1. Acolha, na forma do art. 71 da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva
deste Egrégio Tribunal de Contas, em face do responsável, Sr.
JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA – DELEGADO CHEFE DA
POLÍCIA CIVIL;
2. Extinga, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código do
Processo Civil, o processo com resolução de mérito, em face
da prescrição quanto as irregularidades apontadas pela auditória
ordinária, nos termos do item 1 desta decisão;
3. Julgue regular as contas, com fundamento ao artigo 84, inciso
I, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, sob a responsabilidade do Sr. Júlio Cesar Oliveira da Silva – Delegado Chefe da Polícia
Civil do Estado do Espírito Santo, em relação ao exercício de 2009,
dando-lhe a devida quitação;
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, cumpridas as formalidades legais, sejam os presentes
autos arquivados.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3359/2010,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um
de fevereiro de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Acolher, na forma do art. 71 da Lei Complementar Estadual
621/2012, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva
deste Egrégio Tribunal de Contas, em face do responsável, senhor
Júlio Cesar Oliveira Silva ;
2. Extinguir o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código do Processo Civil, em face
da prescrição quanto as irregularidades apontadas pela auditória
ordinária, nos termos do item 1 do voto do relator;
3. Julgar regulares as contas, com fundamento ao artigo 84, inciso
I, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, sob a responsabilidade do Sr. Júlio Cesar Oliveira Silva – Delegado Chefe da Polícia
Civil do Estado do Espírito Santo, em relação ao exercício de 2009,
dando-lhe a devida quitação
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária para julgamento o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, o senhor conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, relator, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader
Borges. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2017.

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

Página 7
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-150/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3418/2010 (APENSO: TC- 2386/2010)
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2009 – RECONHECER PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REGULAR – QUITAÇÃO
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Cultura – SECULT, relativa ao exercício de 2009,
sob a responsabilidade da Sra. Dayse Maria Oslegher Lemos,
Secretária de Estado da Cultura, segue, em apenso, o Processo TC
2386/2010, relativo à Auditoria Ordinária.
No que se refere à Prestação de Contas Anual, foi elaborado o Relatório Técnico Contábil RTC 74/2012 (fls. 320/325) e a Instrução
Técnica Inicial - ITI 246/2012, tendo o Conselheiro Relator se pronunciado pela citação da responsável, em relação ao item 4.2 - Ausência de Conciliações e Extratos Bancários do RTC 15/2012, pela
não citação da responsável em relação ao item 4.1 - Divergência no
montante de R$ 14.590,43 entre o saldo contábil de Bens Patrimoniais Móveis e aquele demonstrado no respectivo Inventário do RTC
2012, conforme Decisão Preliminar TC-269/2012 (Termo de Citação
nº 615/2012).
Após a apresentação de justificativas pela responsável (fls.
344/367), a Instrução Contábil Conclusiva ICC 241/2012
considerou sanada a irregularidade e opinou pela regularidade das contas, conforme fls. 372-377.
Instada a se manifestar, a área técnica, nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC nº 3012/2016-6, de fls. 379/382, opinou pela à análise do processo de prestação de contas anual, TC
3418/2010, tendo concluído a Instrução Contábil Conclusiva ICC
241/2012 pela sua Regularidade, e em relação ao Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 67/2010, sugeriu a extinção do processo,
em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr.
Luís Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer, de fls.
386/390, divergiu da área técnica e pugnou no sentido de que sejam os autos reencaminhados a área técnica para analise de cada
apontamento de irregularidade.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão
de relatório e voto para efeito de deliberação do Plenário deste
Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica opinou pela análise do processo de prestação de contas anual, TC 3418/2010, tendo concluído a Instrução Contábil Conclusiva ICC 241/2012 pela
sua Regularidade, e em relação ao Relatório de Auditoria Ordinária
RA-O 67/2010, sugeriu a extinção do processo, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Desse modo, transcreve-se o entendimento da área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 3012/2016-6, que
assim manifestou conclusivamente, verbis:
[...]
4 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado
da Cultura –SECULT, no exercício 2009, cuja gestão esteve sob a
responsabilidade da senhora DAYSE Maria Oslegher Lemos, têm-se
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as seguintes conclusões:
4.1.1. Quanto à análise do processo de prestação de contas
anual, TC 3418/2010, concluiu a Instrução Contábil Conclusiva ICC 241/2012 pela sua Regularidade.
4.1.2. Com relação ao processo de fiscalização, TC 2386/2010,
apenso, que trata do Relatório de Auditoria Ordinária RA-O
67/2010, sugere-se, com fulcro no artigo 375 da Res. TC
261/2013, a sua extinção, em razão do reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva.
4.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV,
da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por Julgar regulares
as contas de Dayse Maria Oslegher Lemos–Secretária de Estado da Cultura, em relação ao exercício de 2009, conforme
artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012. – (g.n.).
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos
termos do Parecer, de fls. 386-390, divergiu da área técnica e pugnou no sentido de que sejam os autos reencaminhados a área técnica para analise de cada apontamento de irregularidade, litteris:
[...]
Isto posto, o Ministério Público de Contas, divergindo da ITC
3012/2016-6, com fundamento nos artigos 71, § 5º, da LC
621/2012 e374 do RITCEES c/c o art. 319, p. ú., III, do RITCEES,
pugna sejam os autos reencaminhados a área técnica para
análise de cada apontamento de irregularidade, notadamente quanto à sua manutenção ou não, bem como seus consectários legais. – (g.n.).
O caso em apreço trata de Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Cultura –SECULT, relativa ao exercício de 2009, sendo que,
após as justificativas apresentadas pelo gestor, restou demonstrada a regularidade da prestação de contas em questão, pelo que
acompanho o entendimento da área técnica e do representante do
Ministério Público Especial de Contas, adotando as mesmas razões
de decidir.
Quanto ao Processo TC 2386/2010, referente ao Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 67/2010, denota-se que os fatos narrados
demonstram a necessidade de se verificar a ocorrência de da prescrição da pretensão punitiva, pelo que se passa a analisar:
1. DA PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA POR PARTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS.
Analisando os presentes autos, notadamente quanto ao Processo
TC 2386/2010, referente ao Relatório de Auditoria Ordinária RA-O
67/2010, em razão do que consta da manifestação técnica e do posicionamento externado pelo douto Parquet de Contas, tendo sido
aduzido que a pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal de Contas
se encontra prescrita, pois do momento da citação válida, que se
deu 03/05/2011 (fl. 749), até o presente momento, transcorreram mais de 05 anos para o julgamento das supostas irregularidades.
Como é sabido, a Lei Complementar nº 621/2012 estabelece, em
seu art. 71, que o prazo da prescrição da pretensão punitiva deste
Egrégio Tribunal de Contas é de cinco anos, sendo que tal efeito
não se aplica aos casos que resultem dano ao erário, conforme previsto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal.
Verifica-se que o douto representante do Ministério público Especial
de Contas pronunciou-se no sentido de que os autos devem ser
encaminhados a área técnica para análise de cada apontamento de
irregularidade.
Contudo, entendo que a falta de aponte específico de irregularidade
no procedimento em análise não impede a decisão do Magistrado de Contas, ainda que a matéria ventilada seja de alcance da
prescrição, visto que a prescrição constitui prejudicial de mérito,
podendo haver determinações dentro do espectro de referidas irregularidades.
Assim sendo, no que refere ao posicionamento do Ministério Público
Especial de Contas, referente a necessidade de retomada dos autos
a área técnica para que seja reapreciada pontualmente as supostas
irregularidades, entendo que uma vez acolhida a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise do mérito.
Neste sentido, este é o entendimento pacificado pela jurisprudência, inclusive, apreciado pelo STF, verbis:
[...]
“reconhecimento da ocorrência da prescrição impede o exame de mérito... constitucional da controvérsia. Discorre acerca do
tema de fundo e da configuração da prescrição.... CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELOS DEFENSIVOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA...(STF - Inteiro
Teor. AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: ARE
828625 DF, Data de publicação: 15/10/2014).
TJ-RJ - APELACAO APL 00018504720078190032 RJ 0001850-
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47.2007.8.19.0032 (TJ-RJ)
Data de publicação: 05/12/2013
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO
DE MENDES. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO. AUTOS PARALISADOS DURANTE MAIS DE UM ANO
AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE QUANTO AO RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA OU PARA A COMPROVAÇÃO DA
RECIPROCIDADE PREVISTA NO ARTIGO 115 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO APÓS A DEVIDA INTIMAÇÃO.
NECESSÁRIA APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 257 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 166 DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, QUE OBSTA A ANÁLISE DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR
A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA, FACE À
REFERIDA COMPROVAÇÃO EFETIVA DA SOMENTE APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL . 1. Irresignação recursal em face de sentença
que extinguiu a presente execução fiscal pelo reconhecimento da
prescrição inicial do crédito tributário, tendo em vista a ausência de
comprovação do recolhimento de taxa judiciária ou da reciprocidade tributária prevista no artigo 115 do Código Tributário do Estado
do Rio de Janeiro, ônus do município exequente, conforme disposto
no artigo 166 da Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da
Justiça. 2. Em que pese o retardo inicial do processamento do presente feito, o município exequente foi devidamente intimado para
satisfazer a exigência legal, quedando-se inerte após mais de
um ano, impedindo assim qualquer análise do mérito executivo. 3. Aplicação do artigo 557 do Código de Processo Civil, para
conhecer e conceder parcial provimento ao presente recurso para
afastar a condenação do município exequente ao pagamento da
taxa judiciária, modificando-se, de ofício, o fundamento da sentença atacada, para determinar a incidência do artigo 257 do Código
de Processo Civil.
TJ-RS - Embargos de Declaração ED 71001923846 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 30/12/2008
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. - Prazo prescricional já definido em incidente de uniformização de jurisprudência no qual foi decidido que a questão
refere-se a enriquecimento ilícito, com prazo prescricional de três
anos. Prescrição é preliminar de mérito, dispensa o exame
do mérito. Situação em que não veio aos autos o contrato de participação financeira, prevendo a devolução de valor como quatro
anos de carência. - Descabimento da oposição de embargos com
o fim de prequestionamento de matéria objeto de possível recurso
extraordinário, bem como com o intuito de viabilizar rediscussão
do mérito. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71001923846, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em
18/12/2008). – (g.n.).
Por estas razões, in casu, entendo que a prescrição da pretensão
punitiva por parte deste Egrégio Tribunal de Contas deve ser decretada, visto que decorreram mais de 05 anos desde a data dos
fatos relativos à pretensa irregularidade, em observância do
princípio da segurança jurídica.
Finalmente, ainda quanto à Prestação de Contas Anual, consta dos
autos que após a apresentação de justificativas pela responsável
(fls. 344/367), restou sanada a irregularidade, devendo ser considerada regular as contas apresentadas pela gestora da Secretaria
de Estado da Cultura – SECULT, Sra. Dayse Maria Oslegher Lemos.
Em sendo assim, acompanhando o entendimento da área técnica e
divergindo do entendimento do Parquet de Contas, entendo que
deve ser decretada a prescrição da pretensão punitiva por parte
desta Corte de Contas, quanto ao Processo TC 2386/2010, referente ao Relatório de Auditoria RA-O 67/2010.
Por todo o exposto, acompanhando a área técnica e divergindo do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o
Plenário desta Egrégia Corte de Contas assim delibere:
1. ACOLHA, na forma do art. 71 da Lei Complementar nº 621/2012,
a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, por parte
deste Egrégio Tribunal de Contas, quanto à irregularidade descrita no Processo TC 2386/2010, referente ao Relatório de Auditoria
RA-O 67/2010, em face das razões antes expendidas, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, na forma do art.
487, II, do Código de Processo Civil – CPC;
2. Julgue REGULAR a Prestação de Contas da Secretaria de Estado
da Cultura – SECULT, sob a responsabilidade da Sra. Dayse Maria
Oslegher Lemos, então secretária de Estado da Cultura, referente
ao exercício de 2009, dando-lhe a devida quitação.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
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devidas, cumpridas as formalidades legais, em não havendo expediente recursal, arquivem-se os presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3418/2010,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um
de fevereiro de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Acolher, na forma do art. 71 da Lei Complementar 621/2012, a
preliminar de prescrição da pretensão punitiva, por parte deste Egrégio Tribunal de Contas, quanto à irregularidade descrita no
Processo TC 2386/2010, referente ao Relatório de Auditoria RA-O
67/2010, em face das razões antes expendidas, extinguindo-se o
processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do
Código de Processo Civil;
2. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da Secretaria de
Estado da Cultura, sob a responsabilidade da senhora Dayse Maria
Oslegher Lemos, referente ao exercício de 2009, dando-lhe a devida quitação;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária para julgamento o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, o senhor conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, relator, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader
Borges. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-151/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-9657/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS - ABFMED
RESPONSÁVEIS - AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, LILIANE CARLA DE ALMEIDA SOUZA COSTA E LUIZ CARLOS REBLIN
ADVOGADOS - CRISTIANA CHAVES NEVES (OAB/BA 38.155) E
LUCIANA DRUMOND DE MORAES (OAB/ES 9.538)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA DE
SERRA – PREGÃO ELETRÔNICO 204/2016 – IMPROCEDÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, com pedido de
medida cautelar, formulada pela Associação Brasileira de Fornecedores de Medicamentos - ABFMED, em face do Pregão Eletrônico
nº 204/2016, cujo objeto visa a aquisição de fraldas descartáveis,
informando possíveis indícios de irregularidades, tendo em vista a
existência de débito oriundo de contrato, com o mesmo objeto do
referido edital, firmado anteriormente com a representada.
Os responsáveis foram devidamente notificados por meio da Decisão Monocrática nº 01541/2016-2, oportunidade na qual apresentaram as justificativas e documentações que entenderam necessárias para elucidação dos fatos.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações – SecexDenuncias, elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva – ITC nº 04409/2016-7, por meio da qual sugeriu a improcedência da presente representação, tendo em vista
a ausência de indícios de irregularidade quanto aos fatos apresentados.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr.
Luciano Vieira, nos termos do Parecer nº 00107/2017-1, acompa-
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nhou o posicionamento da área técnica e opinou, também, pela
improcedência da representação.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29
do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise do feito, verifico que a área técnica sugeriu a IMPROCEDÊNCIA da presente representação, sendo acompanhada, in totum, pelo douto representante do Parquet de Contas.
Desse modo, transcreve-se a manifestação da SecexDenuncias,
através da ITC nº 04409/2016-7, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante de todo o exposto, sugerimos a seguinte proposta de encaminhamento:
3.1. Por todo o exposto e com base no inciso I, do artigo 95 c/c
artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se
que seja reconhecida a IMPROCEDÊNCIA da presente representação, tendo em vista a ausência de indícios de irregularidade
quanto aos fatos representados.
3.2 Sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor
da decisão final a ser proferida conforme art. 307, §7º, da Res. TC
261/2013 (Reg. Interno). – (g.n).
Sobre o tema, denúncia ou representação perante este Egrégio Tribunal de Contas, o Regimento Interno – Resolução TC nº 261/2013,
prevê, em seu art. 177, os requisitos de admissibilidade para o seu
conhecimento, in verbis:
[...]
Art. 177. 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.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
– (g.n.).
Vale destacar que até o presente momento não houve juízo de admissibilidade da presente representação, devendo haver primeiramente manifestação quanto ao seu conhecimento para, após, se
examinar o mérito da mesma.
O juízo de admissibilidade verifica a validade do procedimento,
ou seja, a presença dos requisitos para seu prosseguimento, ou
mesmo a existência de defeito no procedimento, consistindo-se em
ausência de requisito processual que porventura impeça a apreciação do mérito da representação, exigindo-se que tal verificação
ocorra de maneira contemporânea à prática do ato.
Assim sendo, estando presentes os requisitos de admissibilidade,
cabe ao magistrado avançar no exame do mérito, em consonância
com os princípios da economicidade, duração razoável do processo
e primazia da resolução do mérito, motivo pelo qual CONHEÇO
da presente representação e passo à análise do mérito.
Ocorre que a presente representação aponta irregularidade ocorrida no Edital de Pregão Eletrônico nº 204/2016, mencionando que o
edital apresentava itens exclusivos para microempresa e empresa
de pequeno porte, nos termos em que resumidos pela Manifestação
Técnica nº 01103/2016-6, verbis:
[...]
As alegações da Associação podem ser resumidas da seguinte forma:
O item 1.3.1 do edital, que traz itens com exclusividade para
ME, EPP e MEI, permitiria a participação no certame apenas
a essas empresas, constituindo, em sua visão, vício a comprometer a legalidade do certame.
Questiona o artigo 6º do Decreto Federal nº 8.538/2015, que estabelece a regra da licitação exclusiva para tais empresas,
alegando que dito normativo estaria extrapolando os limites do Poder Regulamentar.
A regra da exclusividade fere o artigo 3º da Lei 8.666/93.
Aduz que a Lei Complementar 123/2006, com suas alterações só
admitira o tratamento diferenciado ou privilegiado quando
demonstrado que há pelo menos três empresas no âmbito
de regionalidade e localidade, em condições concretas de
atender ao edital, devendo a Administração Pública demonstrar
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que o tratamento diferenciado e simplificado afigura-se vantajoso
para a administração, vislumbrando que o Município de Colatina
teria deixado de justificar as supostas vantagens da adoção desse
tratamento.
Na sua exordial, a entidade representante invoca os princípios da
legalidade, da economicidade, fazendo menção à lei de responsabilidade fiscal e à lei de improbidade administrativa. – (g. n.)
Preliminarmente, o Prefeito Municipal alegou a existência de
norma de desconcentração de poderes no âmbito municipal
(Lei Municipal nº 3.479/2009), motivo pelo qual requereu a
sua ilegitimidade passiva ad causam para figurar como responsável na presente representação, não sendo necessário seu
pronunciamento, em face da manifesta improcedência da representação que aproveita ao gestor que a alegara, em aplicação do
princípio da primazia da resolução de mérito.
Afinal, o Novo Código de Processo Civil – CPC, em seu art. 488, de
aplicação subsidiária, estabelece que “o juiz resolverá o mérito
sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485”.
A jurisprudência atual caminha neste sentido, vejamos:
AGRAVO INTERNO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPROCEDÊNCIA.
PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. 1.
À luz da “primazia da decisão de mérito”, princípio norteador do hodierno processo civil, relega-se a segundo plano
eventual decretação de extinção do processo sem resolução
de mérito quando o juiz puder resolver favoravelmente a
lide à quem aproveitaria tal extinção. Dicção expressa do art.
488 do NCPC (art. 249 , § 2º , do CPC /73). 2. Independentemente
do resultado da lide, a conduta configuradora da litigância de má-fé
exige que a parte utilize de procedimentos escusos com o objetivo
de vencê-la, praticando com malícia atos desnecessários, inúteis e
protelatórios, bem como com deslealdade. Caso dos autos em que
não vislumbrado qualquer ato da parte autora que pudesse caracterizar a litigância de má-fé postulada. 3. Os fundamentos do agravo interno não são suficientes para justificar a reforma da decisão
monocrática, que assim resta mantida. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO. (Agravo Nº 70068870120, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado
em 27/09/2016).
Este é o caso dos autos, visto que a ilegitimidade passiva ad
causam alegada fica relegada a segundo plano, posto que
neste caso, o mérito da demanda pode ser resolvido favoravelmente a quem aproveitaria tal extinção.
Por sua vez, os demais responsáveis apresentaram justificativas argumentando que há normal legal obrigando a realização de licitação
destinada exclusivamente para as microempresas e as empresas
de pequeno porte sempre que o valor da licitação não ultrapassar o
montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Nesse sentido, vale destacar que o artigo 48 da Lei Complementar
nº 123/2006, que antes facultava ao gestor a opção de realização de licitação apenas para as microempresas e as empresas de
pequeno porte, após o advento da Lei Complementar nº 147, que
promoveu alteração na redação do dispositivo, passou a determinar
que nessas situações a administração pública proceda com a licitação destinada a participação de forma exclusiva dessas empresas,
sem conferir qualquer margem de discricionariedade neste tocante,
conforme destaca-se da leitura do dispositivo, verbis:
[...]
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: (Redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte
nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de
2014) – (g. n.).
A representante alegou, ainda, que a Lei Complementar nº 123/2006
só autoriza o tratamento diferenciado quando demonstrado que há
pelo menos três empresas no âmbito de regionalidade ou localidade
em condições concretas de atender aos termos do edital de licitação, exigindo-se por parte da Administração Pública a comprovação
de vantajosidade na utilização desse critério diferenciado.
Os responsáveis apresentaram defesa no sentido de que o artigo
48, I, da Lei Complementar nº 123/2006 não confere liberdade de escolha ao gestor, comprovando, ainda, conforme os
documentos acostado as folhas 24-26, 108 e 111, a presença de
cotação de preço de 05 empresas que se enquadram na condição
de ME ou EPP, não merecendo respaldo as alegações de irregulari-
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dade apontada pela representante.
Desse modo, verifico que assiste razão aos responsáveis, pois não
há qualquer irregularidade na realização de licitação visando a realização de competição de forma exclusiva entre microempresas e
empresas de pequeno porte, quando atendido todas as exigências
dos artigos 48 e 49 da Lei Complementar nº 123/2006.
Em sendo assim, resta evidente que não se verifica qualquer indício
de irregularidade quanto aos fatos representados, razão pela qual
coaduno com o posicionamento da área técnica e do Parquet de
Contas.
Desse modo, VOTO no sentido de que o Plenário deste Egrégio
Tribunal de Contas CONHEÇA da presente REPRESENTAÇÃO e
assim delibere:
1. INDEFIRA o provimento CAUTELAR, em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência de
natureza cautelar, qual seja a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no
art. 124, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, e artigo 300
da Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
2. Considere IMPROCEDENTE a presente representação, com fundamento legal no artigo 95, I c/c o artigo 99, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, diante da ausência de indícios de
irregularidades ou ilegalidade nos fatos representados.
VOTO, por fim, no sentido de que, sejam promovidas as comunicações devidas, dando ciência do teor desta decisão ao Representante e, cumpridas as formalidades legais, em não havendo
expediente recursal, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-9657/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um
de fevereiro de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Conhecer a presente representação;
2. Indeferir o provimento cautelar, em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência de natureza cautelar, qual seja a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no
art. 124, da Lei Complementar Estadual 621/2012, e artigo 300 da
Lei Federal 13.105/2015 (Código de Processo Civil);
2. Considerar improcedente a presente representação, com fundamento legal no artigo 95, I c/c o artigo 99, § 2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, diante da ausência de indícios de
irregularidades ou ilegalidade nos fatos representados;
3. Dar ciência ao representante
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária para deliberação o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, o senhor conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, relator, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader
Borges. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-176/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC6264/2010 (APENSO: TC-2802/2005)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - MAX FREITAS MAURO FILHO
ADVOGADO - MARCELO SOUZA NUNES (OAB/ES 9.266)
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
ACÓRDÃO TC 114/2010 – PRELIMINARMENTE, RECONHECER
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A PRESCRIÇÃO DOS ITENS 3, 5 E DA MULTA DO – DECLARAR
ILIQUIDÁVEIS OS ITENS 1 E 2 – AFASTAR IRREGULARIDADE
DO ITEM 4 – PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Nestes autos se processa o Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Max Freitas Mauro Filho, Prefeito Municipal de Vila
Velha nos exercícios de 2004 e 2005, em face do Acórdão TC
114/2010, prolatado nos autos do Processo TC 2802/2005 (em
apenso), que julgou irregulares os atos praticados pelo recorrente,
apenando-o com multa equivalente a 1000 VRTE e ao ressarcimento ao erário da importância de 237.908,36 VRTE, em razão da manutenção das seguintes irregularidades:
Pagamento de gratificação a profissionais não pertencentes ao
grupo do magistério, sendo passível de ressarcimento o valor de
74.361,34 VRTE (setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e um
VRTE e trinta e quatro centésimos) – infringência ao artigo 1º,
caput, da Lei Municipal nº 4.176/2004 e ao artigo 1º, caput, da Lei
Municipal nº 4.631/2005;
Pagamento de gratificação a profissionais do MDE sem base legal,
no valor de 145.770,09 VRTE (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e setenta VRTE e nove centésimos) – infringência ao artigo
1º, caput, da Lei Municipal nº 4.176/2004;
Nomeação de servidores sem observância à ordem de classificação
dos candidatos aprovados – infringência ao artigo 13, § 3º, da Lei
Complementar Municipal nº 006/2002;
Pagamento acima do teto constitucional do subsídio do Prefeito Municipal, no total de 17.776,93 VRTE (dezessete mil, setecentos e
setenta e seis VRTE e noventa e três centésimos) – infringência ao
artigo 37, inciso IX, da CF/88;
Pagamento de subsídio acrescido de parcela remuneratória ao Secretário Municipal de Educação – infringência ao artigo 37, caput,
da CF/88 (Princípio da Legalidade)
Diante da interposição do presente recurso, os autos foram encaminhados à 8ª Secretaria de Controle Externo, onde foi elaborada a Manifestação Técnica de Chefia (fls. 23/25), registrando a
necessidade de esclarecimentos no tocante ao item 4 do Acórdão
TC-114/2010.
Tendo em vista que o recorrente interpôs Recurso de Revisão, o
então Conselheiro Relator proferiu Decisão recebendo o mesmo
como Recurso de Reconsideração, aplicando o Princípio da Fungibilidade (fls. 27/31). Decidiu, ainda, pela admissibilidade do recurso,
visto que estão presentes os requisitos da legitimidade, tempestividade e interesse de agir e encaminhou os autos à área técnica para
análise e instrução.
Os autos retornaram à 8ª Secretaria de Controle Externo, onde foi
elaborada a Instrução Técnica de Recurso ITR 50/2014 (fls.
33/39), opinando pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada pelo recorrente, com a consequente citação dos
ordenadores de despesas responsáveis pelas irregularidades apontadas pela área técnica deste Tribunal.
Em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano
Vieira (fls. 42/44), o Ministério Público de Contas discordou do entendimento da área técnica, opinando pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, posto que o recorrente concorreu
para a prática das irregularidades que lhe são imputadas, razão
pela qual não se aplica a eximente de responsabilidade invocada.
O opinamento ministerial foi acolhido no Voto 980/2015 (fls.
48/52) e na Decisão TC 3691/2015 (fl. 53).
A 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 522/2015 (fls. 56/61), respondendo aos
questionamentos feitos pela 8ª Secretaria de Controle Externo na
Manifestação Técnica de Chefia (fls. 23/25).
Em seguida, a Secex Recursos elaborou a Instrução Técnica de
Recurso 47/2016 (fls. 77/104), concluindo nos seguintes termos:
PRELIMINARMENTE, que seja declara extinta a punibilidade do
Sr. Max Freitas Mauro Filho, especificamente no tocante à aplicação
de multa pecuniária pelas irregularidades apontadas no Acórdão
TC-114/2010, haja vista a implementação da perda da pretensão
punitiva do Estado operada pela ocorrência da prescrição intercorrente, conforme delineado na presente instrução;
Quanto aos itens 1 e 2 do Acórdão TC-114/2010, sejam apuradas
e definidas em autos apartados as responsabilidades pelas irregularidades constatadas, com a consequente citação de todos os responsáveis, nos termos do artigo 87, II, da LC nº 621/2012, para
fins de reparação do dano, uma vez que os atos praticados já foram
alcançados pela prescrição, no que tange à pretensão punitiva deste Tribunal;
Quanto ao item 4 do Acórdão TC-114/2010, seja afastada a irre-

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

Página 11
gularidade e, por consequência, a imposição de ressarcir ao erário
municipal a quantia equivalente a 17.776,93 VRTE;
Quanto aos itens 3 e 5 do Acórdão TC-114/2010, caso o Plenário
não reconheça a ocorrência da prescrição, sejam afastadas as irregularidades, dando-se PROVIMENTO ao recurso.
Mediante o Parecer 2571/2016 (fls. 108/109), o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, entendeu que ocorreu a consumação da
prescrição da pretensão punitiva, persistindo, entretanto, a atuação
fiscalizadora do Tribunal de Contas para verificação da ocorrência
de prejuízo ao erário e adoção de medidas corretivas (art. 71, § 5°
da LC n. 621/2012).
No entanto, concluiu que o lapso temporal decorrido desde o fato
gerador do débito permite reconhecer ônus excessivo aos possíveis
responsáveis, ainda sequer identificados, dada a baixa possibilidade de colacionar elementos de prova que permita pleno exercício
da ampla defesa e do contraditório, ensejando, pois, a hipótese de
contas iliquidáveis
Nesse sentido, pugnou pela decretação da prescrição da pretensão
punitiva em relação aos apontamentos de irregularidades descritos
nos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do acórdão condenatório, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II,
do CPC c/c art. 70 da LC n. 621/2012.
É o relatório.
2 Fundamentação
Quanto aos itens 3 e 5 do Acórdão TC 114/2010 - a área técnica
e o douto Órgão Ministerial entendem restar prescrita a pretensão punitiva desta Corte de Contas, tendo em vista a incidência da
prescrição intercorrente.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recurso 47/2016 (fls. 77/104), que aqui se transcreve:
3. Nomeação de servidores sem observância à ordem de
classificação dos candidatos aprovados.
Consta nos autos que o Executivo Municipal de Vila Velha, ao promover as nomeações do concurso público do magistério, não respeitou a ordem classificatória dos candidatos, em infringência ao
que dispõe o artigo 13, §3º do Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Vila Velha – Lei Complementar Municipal nº 006/2002.
O recorrente novamente repete as justificativas já apresentadas
nos autos do processo TC nº 2802/2005 e acrescenta:
A sugestão de manter a irregularidade aventada por entender a
equipe técnica que não houve observância à ordem de classificação
dos candidatos aprovados na nomeação.
Os motivos que ensejaram o equívoco de procedimento foram esclarecidos, mas o que NÃO SE PODE DEIXAR DE AVALIAR É QUE
TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS FORAM DEVIDAMENTE NOMEADOS E A SUA CLASSIFICAÇÃO NÃO FOI ALTERADA.
ASSIM, PODE TER HAVIDO EQUÍVOCO DE ORDEM DE PUBLICAÇÃO,
MAS NÃO ERRO DE CLASSIFICAÇÃO OU NOMEAÇÃO DE CANDIDATO NÃO APROVADO EM DETRIMENTO DE OUTRO APROVADO.
Dessa forma, pugna-se seja reformado tal entendimento.
Compulsando os autos e a defesa previamente apresentada pelo
recorrente, é possível verificar que de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 006/2002, bem como com o Edital 001/2003
do referido concurso, a classificação com a consequente nomeação
dos candidatos só poderia ocorrer após a inspeção médica oficial,
senão vejamos:
Lei Complementar Municipal nº 006/2002
Art. 13 [...]
[...]
§3º A aprovação em concurso não cria direito à nomeação, mas
esta, quando ocorrer, será feita em ordem rigorosa de classificação
dos candidatos, após prévia inspeção médica oficial.
Edital 001/2003
9.8. O candidato convocado para ingresso deverá apresentar-se à
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, no prazo improrrogável
de até 5 (cinco) dias úteis após a data da convocação, a fim de
submeter-se a Avaliação Médica que será realizada pelo Município
de Vila Velha, com o objetivo de averiguar, face a exigências das
atividades inerentes ao cargo, as condições somáticas e de higidez.
A Avaliação Médica terá caráter eliminatório.
Confrontando os dispositivos acima transcritos com os documentos
trazidos pela equipe de auditoria às fls. 584-729, bem como com a
documentação apresentada pelo decorrente na ocasião de sua defesa prévia às fls. 1208-1254, todos do processo TC nº 2802/2005
em apenso, é possível vislumbrar plausabilidade nas alegações do
recorrente.
Verifica-se que o Município de Vila Velha procedeu à convocação
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dos candidatos até então aprovados para avaliação médica oficial,
como última etapa do concurso nos termos acima transcritos, bem
como para que apresentassem os documentos exigidos no edital
e manifestasse interesse quanto ao local de trabalho em Unidade
Municipal de Ensino.
Considerando que a realização da inspeção médica, assim como os
demais atos exigidos no edital de convocação, estava condicionada ao comparecimento do candidato aprovado, parece ser razoável
que a alegação de que as nomeações ocorreram na medida em que
os interessados cumpriram os requisitos da última etapa, conforme
a ordem de apresentação.
Considerando ainda que houve a nomeação de todos os candidatos
aprovados, inclusive com a reabertura de prazos para aqueles anteriormente convocados, não resta inequivocamente demonstrada
a ocorrência de conduta potencialmente lesiva à administração pública ou a particulares, que seja passível de punição por esta Corte
de Contas.
Não obstante o Tribunal tenha exercido a sua pretensão fiscalizatória dentro do prazo, com a interposição do recurso em análise em
07/07/2010 ocorreu a interrupção da prescrição, conforme previsão
contida no artigo 373, §4º, II do Regimento Interno deste Tribunal,
sendo que a interrupção da contagem do prazo processual provoca
a retomada do seu cômputo de forma integral, não se aproveitando
o prazo já transcorrido até a data da interrupção e ocorrendo a devolução do prazo integral, qual seja, de cinco anos.
Ocorre que, ao se admitir o prazo prescricional quinquenal e ao se
constatar a inércia por parte desta Corte de Contas por um prazo
superior ao do instituto em questão para apreciar o presente feito,
verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente.
Destarte, com fulcro nos artigos 71 da LC nº 621/2012 e 373 da
Resolução TC nº 261/2013, sugere-se declarar extinta a punibilidade do Sr. Max Freitas Mauro Filho no que tange a irregularidade
em análise, haja vista a ocorrência da perda da pretensão punitiva
implementada pela prescrição intercorrente, destacando que não
foi imputado ao gestor qualquer dano ao erário pela sua suposta
prática.
Caso o Plenário não reconheça a ocorrência da prescrição, opinase pelo afastamento da presente irregularidade, nos termos acima
delineados.
5. Pagamento de subsídio acrescido de parcela remuneratória ao Secretário Municipal de Educação
Restou demonstrado nos autos que durante o exercício de 2005, o
então Secretário Municipal de Educação, Sr. Roberto Antônio Beling
Neto, recebeu parcelas remuneratórias a título de pró-labore, adicional de férias e 13º salário.
O acórdão objurgado manteve a irregularidade apontada ante a
inexistência de previsão na Lei Municipal nº 4.225/2005 para a realização dos referidos pagamentos e o entendimento desta Corte
consignado no Parecer Consulta TC-014/2002.
Em sua defesa, o recorrente novamente repete as justificativas
apresentadas nos autos do processo TC nº 2802/2005 em apenso,
não tendo sido acolhidas pelo Plenário na ocasião do julgamento
do feito.
Inicialmente, no que diz respeito ao Parecer Consulta TC-014/2002,
convém informar, por oportuno, que o mesmo foi revogado, ainda
que tacitamente. Isto porque a sua análise e fundamentação se deram antes da alteração dos artigos 37, XI e 48, XV da Constituição
Federal promovidas pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Considerando que a referida Emenda foi editada antes dos trabalhos de
fiscalização realizados no caso em tela, o supramencionado parecer
não mais poderia ser invocado para subsidiar a manutenção da presente irregularidade.
Por outro lado, o Plenário manteve o seu posicionamento quanto a
necessidade de lei local para o pagamento dos direitos sociais dos
secretários municipais ao proferir o Parecer Consulta TC-09/2005.
Veja-se que a irregularidade em tela guarda estreita relação com
aquela analisada no item anterior. Isto porque novamente é apontada a situação em que servidor público federal foi cedido para o
Município de Vila Velha para exercer o cargo de Secretário Municipal
de Educação.
Conforme explanado no item anterior, o referido servidor optou pela
remuneração do cargo de origem, muito embora o ônus da cessão
tenha sido conferido ao município.
Não obstante a lei municipal não expressamente autorizar o pagamento dos direitos sociais aos secretários municipais, neste caso
concreto, o secretário possui vínculo funcional com uma autarquia
federal, estando ainda vinculado às normas que estabelecem e regulamentam a sua remuneração, mesmo durante a sua cedência.
A requisição de servidor efetivo pertencente ao quadro permantente de outro órgão ou esfera administrativa é ato discricionário,
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cabendo ao gestor do órgão cessionário sopesar a relação custo
benefício entre o ônus da cessão e o valor a ser agregado com os
conhecimentos e a experiência do servidor a ser cedido.
Portanto, novamente entende-se que resta rechaçada a irregularidade.
No que tange à pretensão punitiva desta Corte em relação ao recorrente por sua suposta responsabilidade, caso seja mantida a irregularidade nestes autos ou apurada a sua participação em autos apartados, convém informar que, no caso em análise, a conduta potencialmente lesiva que ensejou a irregularidade em epígrafe ocorreu
durante o exercício de 2004, sendo que a sua citação, levada a
efeito em 11/12/2007 (fl. 1102 do processo TC nº 2802/2005), não
deixa claro a extensão da sua participação, porquanto carece da
matriz de responsabilização.
Não obstante, com a interposição do recurso em análise em
07/07/2010 ocorreu a interrupção da prescrição, conforme previsão
contida no artigo 373, §4º, II do Regimento Interno deste Tribunal,
sendo que a interrupção da contagem do prazo processual provoca
a retomada do seu cômputo de forma integral, não se aproveitando
o prazo já transcorrido até a data da interrupção e ocorrendo a devolução do prazo integral, qual seja, de cinco anos.
Ocorre que, ao se admitir o prazo prescricional quinquenal e ao se
constatar a inércia por parte desta Corte de Contas por um prazo
superior ao do instituto em questão, verifica-se a ocorrência da
prescrição intercorrente, já invocada pelo Plenário deste Tribunal
em situações análogas.
Destarte, com fulcro nos artigos 71 da LC nº 621/2012 e 373 da
Resolução TC nº 261/2013, sugere-se declarar extinta a punibilidade do Sr. Max Freitas Mauro Filho, haja vista a ocorrência da perda
da pretensão punitiva implementada pela prescrição intercorrente.
Caso o Plenário não reconheça a ocorrência da prescrição, opinase pelo afastamento da presente irregularidade, nos termos acima
delineados.
No tocante às inconsistências constantes dos itens 1 e 2 do Acórdão TC 114/2010 - Pagamento de gratificação a profissionais não
pertencentes ao magistério e Pagamento de gratificação a profissionais do MDE sem base legal - a área técnica e o Ministério Público
de Contas entendem não ser possível identificar o nexo causalidade
existente entre a ação do Prefeito de Vila Velha, senhor Max Freitas
Mauro Filho, e o dano causado ao erário, razão pela qual opinam
pelo afastamento de sua responsabilidade.
No entanto, divergem quanto à Proposta de Encaminhamento. A
área técnica sugere que sejam definidas as responsabilidades em
autos apartados pelas irregularidades apuradas, com a consequente citação de todos os responsáveis, nos termos do artigo 87, II da
Lei Orgânica deste Tribunal, para fins de reparação do dano.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas conclui que o lapso temporal decorrido desde o fato gerador do débito permite reconhecer
ônus excessivo aos possíveis responsáveis, ainda sequer identificados, dada a baixa possibilidade de colacionar elementos de prova
que permita pleno exercício da ampla defesa e do contraditório,
ensejando, pois, a hipótese de contas iliquidáveis
Corroboro integralmente o opinamento do Ministério Público de Contas. As inconsistências apontadas se referem a período
superior a uma década, o que dificulta, podendo até inviabilizar,
tanto a apuração dos fatos pela área técnica desta Egrégia Corte de
Contas, quanto o exercício da ampla defesa e do contraditório por
responsáveis ainda a serem identificados.
Nesse sentido, concordo com o Parquet de Contas de que se trata
de hipótese de contas iliquidáveis pelo longo decurso do tempo.
O Ministério Público de Contas dá à inconsistência relativa ao item
4 do Acórdão TC 114/2010 o mesmo tratamento que às irregularidades constantes dos itens 1 e 2. Isto é, conclui pelo afastamento
da responsabilidade do senhor Max Freitas Mauro Filho, e, diante
do decurso de longo lapso temporal, considera hipótese de contas
iliquidáveis.
Por outro lado, a área técnica opina que seja afastada a irregularidade, e, por consequência, afastar também a imposição de ressarcir ao erário municipal a quantia equivalente a 17.776,93 VRTE, nos
seguintes termos:
4. Pagamento acima do teto constitucional do subsídio do
Prefeito Municipal.
Apurou-se que durante o período de janeiro de 2004 a dezembro
de 2005, os pagamentos de natureza remuneratória efetuados pelo
município de Vila Velha ao então Secretário Municipal de Educação,
Sr. Roberto Antônio Beling Neto, excederam o teto remuneratório
mensal do município. No que se refere aos pagamentos efetuados
ao longo do exercício de 2005, a irregularidade foi afastada nos termos do Voto do Relator, condutor do acordão recorrido. Entretanto,
no que tange aos pagamentos efetuados durante o exercício de
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2004, manteve-se a irregularidade em tela e, por consequência, o
ressarcimento equivalente a 17.776,93 VRTE.
Em sua defesa, o recorrente reitera a justificativa apresentada nos
autos do processo TC nº 2802/2005, nos seguintes termos:
Quanto ao questionamento feito em relação à existência do pagamento de valores acima do teto constitucional do subsídio do
prefeito municipal, temos a esclarecer que a cessão de servidor da
Administração Pública Federal é realizada com ônus para o órgão
cessionário que restituirá ao órgão cedente o valor correspondente
aos vencimentos do servidor cedido, em conformidade com o Decreto Presidencial nº 4.050/2001:
Art. 4º Na hipótese do inciso II do art. 3º, quando a cessão ocorrer
para os Poderes dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o
ônus da remuneração do servidor cedido, acrescido dos respectivos
encargos sociais, será do órgão ou da entidade cessionária.
§1º O valor a ser reembolsado será apresentado mensalmente ao cessionário pelo cedente, discriminado por parcela
remuneratória e servidor, e o reembolso será efetuado no mês subsequente.
Dessa forma, a Administração Municipal não efetua pagamento em favor do servidor cedido, do valor correspondente
aos seus vencimentos no órgão de origem, mas ao órgão
que o cedeu. Dessa forma, não cabe o acréscimo deste valor
como despesa da Administração Municipal com o servidor, e
sim como despesa equivalente ao ajuste de cedência, pago,
ao órgão que o cedeu.
Mensalmente, após a apresentação da Universidade Federal
do Espírito Santo, a Administração Municipal abre procedimento de pagamento por Guia de Recolhimento da União –
GRU do valor devido ao ajuste de cessão. Tal pagamento é
efetuado em favor da Universidade.
Conforme consta inclusive da ficha financeira do Secretário
Municipal de Educação, Roberto Antonio Beling Neto, cópia
em anexo, o valor efetivamente pago pelo município em favor do citado servidor, por mês de atuação em 2004 correspondeu a R$2.972,92 (dois mil novecentos e setenta e dois
reias e noventa e dois centavos) e em 2005 correspondeu a R$
2.631,46 (dois mil seiscentos e trina e um reais e quarenta e seis
centavos) mensal.
Dessa forma, considerando que os valores efetivamente pagos pelo
município não excederam ao valor pago referente ao subsídio do
Prefeito Municipal e que os valores pagos referente à cedência
são despesas com o órgão cedente e não com o cedido, entendemos restar justificado o item e consideramos improcedente o
entendimento da infringência legal.(grifos da ITR).
Os grifos acima deixam claro que qualquer valor pago não pode ser
considerado como valor que encontra óbice por ultrapassar o teto
remuneratório, que é o subsídio do prefeito, VEZ QUE TAL VALOR
NÃO É PAGO EM FAVOR DO SERVIDOR CEDIDO. [grifos originais]
Da análise inicial destes autos por esta Secretaria, concluiu-se, por
meio da Manifestação Técnica de Chefia MTC 59/2012 às fls. 2325, pela necessidade de diligência a fim de esclarecer os seguintes
questionamentos, cujas respostas seriam essenciais para o exame
do presente item:
Qual o valor exato do subsídio fixado para os secretários municipais
de Vila Velha no exercício de 2004?
Se os valores registrados mês a mês do exercício de 2004 se referem exclusivamente aos 40% previstos no art. 75 § único da Lei
Complementar nº 006/2002;
3. Caso contrário, a que se referem os valores que excederam o
montante correspondente aos 40% previstos no art. 75, § único da
Lei Complementar nº 006/2002?
Por conseguinte, os autos foram encaminhados à então 5ª SCE que
respondeu aos questionamentos formulados nos termos da Manifestação Técnica Preliminar MTP 522/2015 às fls. 56-61 e seu
anexo de fls. 62-74, cuja análise transcrevemos:
Questão 1: Antes de respondermos de forma objetiva ao primeiro
questionamento, a respeito do valor exato do subsídio fixado para
secretários municipais de Vila Velha em 2004, é preciso tecer algumas considerações.
Em Vila Velha, apenas a partir de 2005 foi editada lei fixando subsídio para secretários municipais (Lei 4.225/04, fl. 981 do Processo
TC 2.802/2005), no valor de R$5.500,00 mensais.
Até esta data entendia-se que os cargos de secretário municipal
tinham natureza de cargo comissionado, sendo-lhes concedidas remunerações levando-se em conta este entendimento.
Segundo informações colhidas em diligência, efetuada em 1.º/7/15,
junto ao Controle Interno da Prefeitura, até 2004 os secretários recebiam o vencimento básico, acrescido de uma gama de gratificações, a saber (Anexo I):

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

Item
Vencimento básico – padrão
CC1
Gratificação de 2/3
Gratificação de Produtividade
Gratificação de Representação

Base legal
Lei 3.961/2002, Anexo I

Lei 2.592/90, art. 1.º
Lei 3.036/95, art. 1.º
Leis 2.881/93, art. 7º, e
3.279/97, art. 72, VII
Acrescentando os valores vigentes em 2004, temos:
Item
R$
Vencimento básico – padrão CC1
412,65
Gratificação de 2/3
275,10
Gratificação de Produtividade
825,31
Gratificação de Representação
412,65
TOTAL
1.925,71
Assim, constata-se, inicialmente, que a remuneração mensal dos
secretários municipais de Vila Velha em 2004 alcançava R$1.925,71.
Ocorre que, além da verba acima, a Lei 3.776/01, arts. 35, § 3.º, e
36, (fls. 962-974 do Processo TC 2.802/2005), acrescentava outra
gratificação mensal aos secretários, no percentual de 40% sobre o
subsídio do Prefeito.
Como em 2004 os subsídios do Prefeito de Vila Velha foram fixados em R$4.000,00 por mês, conforme fls. 960 do Processo TC
2.802/2005, os secretários recebiam mais R$1.600,00 mensais,
perfazendo R$3.525,72.
para o caso concreto tratado nos presentes autos e observando a
ficha financeira de 2004 do Secretário de Educação, fl. 978 do Processo TC 2.802/2005, verifica-se que a remuneração era composta
da seguinte forma:
Código
Verba
R$*
105
Gratif. Função
1.600,00
124
Pro-Labore (Ced)
770,10
*Dados relativos à setembro de 2004.
Esmiuçando os valores, percebe-se que o valor de R$1.600,00 corresponde à gratificação mensal, no percentual de 40% dos subsídios do Prefeito, conforme Lei 3.776/01.
Já o valor de R$770,10 corresponde a 40% das demais verbas
(R$1.925,71 X 40% = R$770,2).
Embora não faça parte do questionamento, é dever destacar que a
Prefeitura interpretou que a remuneração de secretário municipal
consistia apenas na soma do padrão CC1, com as gratificações de
2/3, de produtividade e de representação e, assim, aplicou 40%
sobre estas verbas (o que equivale a R$770,10), pagando a gratificação da Lei 3.776/01 à parte (mais R$1.600,00).
Se tivesse interpretado de forma diversa, entendendo que tal gratificação fazia parte da remuneração de secretário, o Secretário de
Educação deveria ter recebido 40% sobre R$3.525,72, o que equivaleria ao total mensal de R$1.410,28. No entanto, pela sistemática
adotada, cuja motivação desconhecemos, ele recebeu R$2.370,10
por mês.
Questão 2: Se os valores registrados mês a mês do exercício de
2004 se referem exclusivamente aos 40% previstos no art. 75, §
único da Lei Complementar n. 006/2002.
Esta questão encontra-se esclarecida na resposta anterior. No entanto, é necessário fazer uma correção: em diligência efetuada em
2014 junto ao Controle Interno da Prefeitura de Vila Velha, constatou-se que a base legal para o pagamento de 40% não é a Lei Complementar 6/2002, mas o art. 3.º, parágrafo único, da Lei 3.775, de
5/2/2001 (Anexo I).
Questão 3: Caso contrário, a que se referem os valores que excedem o montante correspondente aos 40% previstos no art. 75, §
único da Lei Complementar n. 006/2002?
Questão também já esclarecida, uma vez que os valores que excedem os 40% referem-se à gratificação de R$1.600,00 fixada na
Lei 3.776/2001.
Esclarecimento adicional: embora não tivesse vindo sob a forma
de quesito, a 8.ª SCE verificou que o Anexo 3 (fl. 70 do Processo TC 2.802/05) do Relatório de Auditoria “registra uma variação
não explicada na remuneração do secretário, durante o exercício de
2004”. Assim, entendemos ser necessário explicar as variações de
que trata a 8.ª, quanto aos pagamentos oriundos da Prefeitura de
Vila Velha:
Tabela 1
Conforme quadros acima, realmente existem diferenças entre a
ficha financeira e a tabela do Anexo 3, nos meses de abril e de
dezembro.
Com relação à abril, a diferença é de R$784,45, exatamente o valor
recebido a título de 1/3 de férias. Como, em tese, só cabe o pagamento de 1/3 de férias uma vez ao ano, talvez a equipe tenha
verificado que tais valores pagos em abril referiam-se a exercício
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anterior a 2004, posto que no mês de janeiro foi pago o mesmo
valor e a tabela considerou.
Quanto à dezembro, a diferença alcança R$2.393,00. Parece ter
havido um equívoco na tabela, uma vez que talvez a equipe tenha
desejado excluir do teto o 13º, no valor de R$2.370,10, mas acabou diminuindo um valor ligeiramente maior (R$2.393,00).
Desse modo, verifica-se que valor total (soma do valor pago pela
Ufes com o da PMVV) recebido em dezembro no Anexo 03 deveria
ser R$8.572,40, ao invés de R$8.549,50 que consta no Anexo.
Isso significa que o valor pago a maior apontado pela equipe deveria ser acrescido de R$22,90 (15,38 VRTE). Assim, resta verificar,
à luz do Princípio da Bagatela e demais princípios afetos à Administração Pública, se tal diferença é relevante a ponto de se instaurar
novo contraditório.
Depreende-se que a irregularidade em análise abarca situação fática em que servidor público, titular de cargo efetivo
de autarquia federal, qual seja a Universidade Federal do
Estado do Espírito Santo – UFES, foi cedido para o município em tela para exercer o cargo de Secretário Municipal de
Educação.
Considerando que o agente político optou por manter a remuneração do seu cargo efetivo na esfera federal acrescida
da verba de representação do cargo de secretário, apurouse que o valores dispendidos pela administração municipal
não observou o teto remuneratório do município equivalente
ao subsídio do Prefeito.
A questão preliminar a ser enfrentada é, em se tratando da cessão
de servidor público federal para ente municipal, qual o teto remuneratório a ser observado.
O Plenário desta Corte de Contas, por meio do Acórdão TC293/2012, firmou o seu entendimento quanto ao teto aplicável a
membros de Poder, detentores de mandato eletivo e aos servidores
da Administração Pública direta e indireta em qualquer dos Poderes
do Estado e dos municípios. Entretanto, em que se pese a pormenorização do tema no referido Acórdão, não foi abarcada a questão
do teto aplicável quando da cessão de servidor entre entes distintos, ou seja, em situações em que não há a cumulação constitucional de cargos.
Primeiramente, cabe destacar que o instituto da cessão intenta permitir que os diversos órgãos ou entidades da Administração Pública
possam contar com o labor de servidor com qualificação de destaque pertencente ao quadro permantente de outro órgão ou esfera
administrativa para realizar funções de maior relevância no órgão
de destino.
Ademais, é inconteste que devem responder pelas secretarias municipais somente pessoas cuja formação e conhecimentos agreguem valor à pasta, sob pena de se comprometer a funcionalidade
da mesma.
Considerando que a natureza do cargo de secretário municipal é de
agente político, providencial a definição do ilustre Oswaldo Aranha
Bandeira de Mello, relembrada na obra de José dos Santos Carvalho
Filho, pela qual “Agentes políticos são aqueles aos quais incumbe
a execução das diretrizes traçadas pelo Poder Público. São estes
agentes que desenham os destinos fundamentais do Estado e que
criam as estratégias políticas por eles consideradas necessárias e
convenientes para que o Estado atinja os seus fins”.
Depreende-se, portanto, que a cessão do servidor público federal,
no caso vertente, está amparada no suposto interesse da administração municipal cessionária, visando atender a uma finalidade
pública, qual seja o atendimento das estratégias políticas traçadas
para a Secretaria Municipal de Educação.
É cediço que a cessão possui caráter temporário e precário, razão
pela qual não tem o condão de alterar a situação jurídica do servidor em relação ao seu vínculo com o órgão ou entidade cedente.
Entretanto, para efeitos remuneratórios, como regra geral, o ônus
da cessão é conferido ao órgão ou entidade cessionária.
Cabe aqui salientar que no âmbito da entidade cessionária, para
quem recai o ônus do pagamento do servidor cedido, a remuneração dos servidores públicos está sujeita ao teto único, consubstanciado no subsídio do Prefeito. Por outro lado, no âmbito da União,
com quem o servidor cedido mantém seu vínculo funcional mesmo
durante a cessão, o teto é único, representado pelo subsídio dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo, entende-se que em situações do gênero, inexistindo disposições específicas nas normas estatutárias dos servidores
públicos dos entes envolvidos, o teto constitucional a ser aplicado
deve ser o do órgão cedente, porquanto a este pertence as normas
que estabelecem e regulamentam a remuneração do servidor cedido, independentemente de quem suportará o ônus do seu pagamento durante a cedência.
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Ademais, não se revela razoável impor que servidores detentores
de cargos efetivos em determinada esfera de poder ou ente federativo sejam obrigados a receber contraprestação pecuniária inferior
à de seus respectivos cargos ao serem cedidos para realizar funções de maior relevância no órgão ou ente de destino.
Nesse sentido, destacam-se o Parecer Prévio nº 25/2010-Pleno
do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e os Pareceres nº
00494/2013 e nº 00681/2011 emitidos pelo Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas da Paraíba:
TCE-RO:
Processo nº 1320/2009 – Interessado: Município de Vilhena –
Assunto: Consulta referente à interpretação das normas regentes
acerca de acumulação de função com o cargo de servidor público
– Relator: Auditor Davi Dantas da Silva
Parecer Prévio nº 25/2010 – Pleno
[...]
6. Servidor efetivo cedido, para assunção de cargo de agente político, deverá fazer opção pelo recebimento único do subsidio decorrente desse cargo, ou pela remuneração do seu cargo efetivo, não
sendo cabível o acréscimo de verba de representação nos termos
do §4º do artigo 39, da Lei Maior. Desse modo, conforme inteligência do art. 37, XI, da Lei Maior, o teto constitucional a ser aplicado
dependerá da contraprestação pecuniária optada pelo servidor, ou
seja, se optar pela percepção do subsidio decorrente do cargo de
agente político do órgão de destino, estará sujeito ao teto aplicado
para esse órgão, contudo, se optou por perceber a remuneração do
cargo efetivo, de origem, o teto a ser aplicado será o da origem;
TCE-PB:
Processo nº 10613/2011 – Parecer nº 00494/13 – Natureza:
Inspeção Especial – Origem: Secretaria de Gestão Governamental
e Articulação Política do Município de João Pessoa
Ementa: ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ESPECIAL. ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL. CESSÃO DE SERVIDORES FEDERAIS A PREFEITURA MUNICIPAL. PERMISSÃO LEGISLATIVA. ÔNUS DO ÓRGÃO
CESSIONÁRIO MEDIANTE REEMBOLSO AO ÓRGÃO CEDENTE DO
VALOR DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. OBSERVÂNCIA AO TETO
DE REMUNERAÇÃO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE QUANTO AOS VALORES
REEMBOLSADOS À UNIÃO. ARQUIVAMENTO.
Processo nº 09345/2008 – Parecer nº 00681/11 – Origem:
Prefeitura Municipal de João Pessoa – Natureza: Inspeção Especial
– Interessados: Servidores da UFPB cedidos à Prefeitura municipal
de João Pessoa.
INSPEÇÃO ESPECIAL. ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL. CESSÃO
DE SERVIDORES FEDERAIS A PREFEITURA MUNICIPAL. PERMISSÃO LEGISLATIVA. ÔNUS DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO MEDIANTE
REEMBOLSO AO ÓRGÃO CEDENTE DO VALOR DA REMUNERAÇÃO
DO SERVIDOR. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL DISPENDER MONTANTES DISTINTOS A SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS QUE SE ENCONTREM EM POSIÇÕES JURÍDICAS DIVERGENTES. IGUALDADE MATERIAL. OBSERVÂNCIA AO TETO DE
REMUNERAÇÃO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. INEXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE QUANTO AOS VALORES REEMBOLSADOS À UNIÃO. ARQUIVAMENTO.
Considerando que a irregularidade apontada no acórdão recorrido
cinge-se ao “pagamento acima do teto constitucional do subsídio do
Prefeito Municipal”, ante as razões acima expostas tem-se que resta
afastada a irregularidade, uma vez que o teto aplicável neste caso
seria o do Poder Executivo Federal.
No que tange à pretensão punitiva desta Corte em relação ao recorrente por sua suposta responsabilidade, caso seja mantida a irregularidade nestes autos ou apurada a sua participação em autos apartados, convém informar que, no caso em análise, a conduta potencialmente lesiva que ensejou a irregularidade em epígrafe ocorreu
durante o exercício de 2004, sendo que a sua citação, levada a
efeito em 11/12/2007 (fl. 1102 do processo TC nº 2802/2005), não
deixa claro a extensão da sua participação, porquanto carece da
matriz de responsabilização.
Não obstante, com a interposição do recurso em análise em
07/07/2010 ocorreu a interrupção da prescrição, conforme previsão
contida no artigo 373, §4º, II do Regimento Interno deste Tribunal,
sendo que a interrupção da contagem do prazo processual provoca
a retomada do seu cômputo de forma integral, não se aproveitando
o prazo já transcorrido até a data da interrupção e ocorrendo a devolução do prazo integral, qual seja, de cinco anos.
Ocorre que, ao se admitir o prazo prescricional quinquenal e ao se
constatar a inércia por parte desta Corte de Contas por um prazo
superior ao do instituto em questão, verifica-se a ocorrência da
prescrição intercorrente, já invocada pelo Plenário deste Tribunal
em situações análogas.
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Destarte, com fulcro nos artigos 71 da LC nº 621/2012 e 373 da
Resolução TC nº 261/2013, sugere-se declarar extinta a punibilidade do Sr. Max Freitas Mauro Filho, haja vista a ocorrência da perda
da pretensão punitiva implementada pela prescrição intercorrente.
Caso o Plenário não reconheça a ocorrência da prescrição, opinase pelo afastamento da presente irregularidade, nos termos acima
delineados.
A irregularidade em análise versa sobre o teto remuneratório a ser
aplicado ao servidor público titular de cargo efetivo de autarquia federal, qual seja a Universidade Federal do Estado do Espírito Santo
– UFES, que foi cedido para o Município de Vila Velha para exercer
o cargo de Secretário Municipal de Educação.
Como bem ressalta a área técnica, a cessão possui caráter temporário e precário, não tendo o condão de alterar a situação jurídica
do servidor em relação ao seu vínculo com o órgão ou entidade
cedente.
Nesse sentido, o servidor cedido à Prefeitura Municipal de Vila Velha
mantém seu vínculo funcional mesmo durante a cessão. Consequentemente, o teto aplicável neste caso é o teto único aplicado na
esfera federal, representado pelo subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Corroboro, portanto, o opinamento da área técnica pelo afastamento da inconsistência constante do item 4 do Acórdão
TC 114/2010, tomando como razão de decidir a análise exarada
pela Secex Recursos acima transcrita.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, corroborando parcialmente o entendimento da
área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da
lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, VOTO:
3.1 Preliminarmente, com fundamento no art. 71 da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c art. 375 do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por reconhecer e declarar a prescrição da pretensão punitiva em relação
aos apontamentos constantes dos itens 3 e 5 do Acórdão TC
114/2010, bem como no tocante à multa pecuniária aplicada
ao gestor;
3.2 Com fundamento no artigo 165, §1º da Resolução TC 261/2016,
por considerar iliquidáveis as contas relativas às inconsistências
apontadas nos itens 1 e 2 do Acórdão TC 114/2010;
3.3 Pelo afastamento da irregularidade indicada no item 4 do
Acórdão TC 114/2010 - Pagamento acima do teto constitucional
do subsídio do Prefeito Municipal -, pelos motivos narrados na Fundamentação deste Voto.
Dê-se ciência ao recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6264/2010,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de março
de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Preliminarmente, com fundamento no art. 71 da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c art. 375 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por reconhecer e declarar a prescrição da pretensão punitiva em relação aos apontamentos constantes dos itens 3 e 5 do Acórdão TC 114/2010,
bem como no tocante à multa pecuniária aplicada ao gestor;
2. Considerar iliquidáveis as contas relativas às inconsistências
apontadas nos itens 1 e 2 do Acórdão TC 114/2010, com fundamento no artigo 165, §1º da Resolução TC 261/2016;
3. Afastar a irregularidade indicada no item 4 do Acórdão TC
114/2010 - Pagamento acima do teto constitucional do subsídio do
Prefeito Municipal -, pelos motivos narrados na fundamentação do
voto do relator;
4. Dar ciência ao recorrente;
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e o conselheiro em substituição Marco Antonio da
Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Luis
Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 7 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em Substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-177/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5467/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
DE SÃO MATEUS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - NILIS CASTBERG MACHADO DE SOUZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Defesa Social de São Mateus, referente ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor Nilis Castberg Machado de Souza, encaminhada a este Tribunal de Contas
por meio do ofício PMSM/SMF/CMCG n°33/2015, em 05/05/2015,
não tendo sido observado o prazo regimental. Posteriormente, em
06/11/2015, foram encaminhados documentos complementares à
Prestação de Contas Anual.
Em sua primeira manifestação no processo, a área técnica emitiu
a Análise Inicial de Conformidade 422/2015 onde constatou a
ausência de diversos arquivos que deveriam compor a prestação de
contas, conforme anexo 3 da IN 28/2013, e ausência de assinatura
digital do gestor responsável pelo seu encaminhamento em arquivos ali elencados.
Foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 1867/2015 noticiando a omissão de remessa de arquivos, bem como remessa
em desacordo como disposto na Instrução Normativa 028/2013.
Consequentemente, exarei a Decisão Monocrática Preliminar
1786/2015, notificando o gestor para encaminhamento da documentação faltante.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas, a área técnica fez juntar a Manifestação Técnica Preliminar
942/2015 e o Relatório Técnico 267/2016 (fls. 57/68), cujo
indício de irregularidade, abaixo discriminado, foi apontado na Instrução Técnica Inicial ITI 718/2016 (fls. 69/70), sugerindo a
citação do responsável, o que foi acolhido na Decisão Monocrática Preliminar DECM 1307/2016 (fls. 72/74):
Responsável

Itens
Achados
Subitens
Nilis Castberg
4.1.1.1
Incompatibilidade no
Machado de Souza
registro das contribuições
previdenciárias patronais
ao Regime de Geral de
Previdência indica distorção
nos resultados orçamentários
e financeiros
Devidamente citado, o responsável apresentou suas tempestivas
justificativas.
Em seguida, a área técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 4327/2016, onde acolhe as razões de defesa do gestor,
afastando o indício de irregularidade apontado no Relatório Técnico
Contábil RTC 267/2016 e na Instrução Técnica Inicial ITI 718/2016,
concluindo, portanto, pela regularidade das contas no aspecto
técnico-contábil.
Mediante o Parecer 3683/2016 (fls. 114/115), da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, o Ministério
Público de Contas corroborou o opinamento técnico pelo afastamento do indício de irregularidade apontado no Relatório Técnico
Contábil RTC 267/2016 e na Instrução Técnica Inicial ITI 718/2016.
É o relatório.
2 Fundamentação
O exame dos autos demonstra que o feito encontra-se devidamente
instruído e saneado, apto, portanto, a um julgamento de mérito, eis
que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
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Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva ITC 4327/2016, nos seguintes termos:
“[...]
2. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 Incompatibilidade no registro das contribuições previdenciárias patronais ao Regime de Geral de Previdência indica distorção nos resultados orçamentários e financeiros
(Item 4.1.1.1 do RTC 267/2016-7)
Base Normativa: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/64
e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal 8212/1991.
Conforme relatado no RTC 267/2016-7:
Da análise dos documentos encaminhados pelo jurisdicionado observa-se que o valor referente à contribuição retida do servidor,
informada no resumo anual da folha de pagamento dos servidores
vinculados ao regime geral de previdência (arquivo FOLRGP), diverge dos valores registrados no balanço financeiro (arquivo BALEXO).
A liquidação de uma contribuição previdenciária baseia-se nos valores apurados em folha de pagamento. Dito isto, observa-se, quanto
à contribuição patronal, que o balancete da execução orçamentária
registra uma liquidação em valor inferior ao demonstrado no resumo da folha de pagamento, o que indica uma possível distorção no
Balanço Orçamentário.
A divergência indica uma possível distorção na contabilidade com
reflexos em seus demonstrativos contábeis, consequentemente nos
resultados orçamentário e financeiro apurados.
O Resumo da Folha de Pagamento (FOLRGP) registra o valor de
contribuições previdenciárias patronais de R$297.175,53, entretanto, no Balanço da Execução Orçamentária (BALEXO) registra o
valor pago de R$247.152,07, indicando pagamentos a menor de
R$50.023,46.
Vale destacar que, se comprovado o recolhimento a menor dos valores devidos, é preciso apurar a responsabilidade pelo pagamento
de multas e juros de mora em função do recolhimento em atraso
das obrigações previdenciárias, uma vez que tal fato causa dano
ao erário.
Diante do exposto, faz-se necessário que a Responsável encaminhe
as justificativas e/ou documentação que entender como necessárias ao esclarecimento e comprovação da situação encontrada.
JUSTIFICATIVA (fls. 80/83):
Dá análise dos documentos enviados, realmente os valores do INSS
Patronal gerados pelo setor responsável pela folha de pagamento
e contabilizado pela contabilidade não batem. Verificando o porquê
da diferença, vimos que durante o exercício o setor de Recursos
Humanos em alguns eventos da folha de pagamento alterou a incidência do INSS em eventos considerados indenizatórios, como
também os valores dos eventos de férias estavam com valores a
maior. Com isso, o que foi gerado para trás foi alterado também.
Quando o RH gera no sistema o relatório anual, a base de cálculo
de incidência de INSS não está de acordo com os valores contabilizados devido essa alteração. Com isso, o RH analisou mês a mês a
folha de pagamento e gerou novo relatório com os valores encaminhados para a contabilidade, que são os valores devidos sanando
assim a diferença dos valores encontrados na contabilidade e no RH
(Anexo 01). Hoje o setor já não faz alterações nos eventos, criam
novos eventos com as incidências.
Considerando novo relatório do RH e novo relatório da contabilidade, temos 9s seguintes valores:
INSS PATRONAL

(Anexo 02), onde o vencimento e o efetivo pagamento da GUIA
é em 20/01/2015, por isso o saldo no final do exercício de 2014.
Conforme relatório em anexo (Anexo 2) em janeiro de 2014 foi
liquidado uma folha complementar de dezembro de 2013 no valor
de R$ 7.818,74, assim o valor de 2014 é de R$ 258.896,52.
INSS SERVIDOR
Tabela 1
Obs: O item B, conforme o balanço financeiro (Anexo 03) o
valor é de R$ 102.107,19 e o D é R$ 94.531,95. O auditor
esqueceu de somar o INSS 13° salário na tabela 05.
Conforme tabela acima, a diferença encontrada de R$ 7.575,24, o
valor de R$ 7.575,24 se refere ao INSS servidor da folha de pagamento do mês de dezembro de 2014, conforme relatório em anexo
(Anexo 04), onde o vencimento e o efetivo pagamento da GUIA
é em 20/01 /201 5, por isso o saldo no final do exercício de 2014.
Conforme relatório em anexo (Anexo 04) em janeiro de 2014 foi
liquidado uma folha complementar de dezembro de 2013 no valor
de R$ 2.756,1O, assim o valor do exercício de 2014 é de R$ 99.351
,09.
DA ANÁLISE:
O gestor relata que realmente os valores do INSS patronal gerados pelo setor responsável pela folha de pagamento e contabilizado
pela contabilidade não batem. E que durante o exercício o setor de
Recursos Humanos alterou a incidência do INSS em eventos considerados indenizatórios, como também os valores dos eventos de
férias estavam com valores a maior. Assim, encaminha nova documentação, conforme Anexo 01, fls. 84/92.
O gestor também relata que a diferença encontrada de R$ 11
.640,58, se refere ao INSS patronal da folha de pagamento do mês
de dezembro de 2014, conforme Anexo 02, fls. 93/95.
Com isso, após análise das justificativas (fls. 80/83) e documentação encaminhada (fls. 84/95), verifica-se que a diferença apurada
ficou em 4,50%, com isso, a diferença apontada está inferior ao
percentual aceitável de 10%, referente às contribuições previdenciárias da parte patronal, conforme tabela a seguir:
Contribuições previdenciárias – unidade gestora Em R$ 1,00

Regime Geral de Previdência Social
Valores
(A) Contribuições devidas-Resumo Anual da Folha
258.792,65
de Pagamento
(B) Contribuições liquidadas-Balancete Execução
266.715,26
Orçamentária
(C) Contribuições pagas-Balancete Execução
247.152,07
Orçamentária
(D) Valor das Contribuições do mês de Dezembro
de 2014 pagas em 2015
19.563,19
(E)
(F) Diferença (A-C)-Valor
11.640,58
(G) Diferença {E/ A)-Percentual
4,50%
(H) Diferença após pagamento do mês
12/2014 (A-C-D-E) - Valor
-7,922,61
(I) Diferença (G/A) -Percentual
-3,06%
Conforme tabela acima, a diferença encontrada de R$ 11 .640,58, o
valor de R$ 19.563,19 se refere ao INSS Patronal da folha de pagamento do mês de dezembro de 2014, conforme relatório em anexo

Regime Geral de Previdência Social
Valores
(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da
99.351,09
Folha de Pagamento (fls.46/52)
(B) Contribuições consignadas – Balanço
102.107,19
Financeiro
(C) Contribuições recolhidas – Balanço Financeiro
94.531,95
(D) Diferença (A – C) – Valor
4.819,14
(E) Diferença (D / A) – Percentual
4,85%
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DE SÃO MATEUS, exercício de 2014, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e
alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr. NILIS CASTBERG MACHADO DE SOUZA.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
julgue REGULARES as contas do Sr. NILIS CASTBERG MACHA-
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Regime Geral de Previdência Social
Valores
(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da
258.792,65
Folha de Pagamento
(B) Contribuições liquidadas – Balancete de
266.715,26
Execução Orçamentária
(C) Contribuições pagas – Balancete de
247.152,07
Execução Orçamentária
(D) Diferença (A – C) – Valor
11.640,58
(E) Diferença (D / A) – Percentual
4,50%
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
Em relação a divergência apresentada no RTC referente à contribuição retida do servidor, o gestor relata que o auditor esqueceu
de somar o INSS 13° salário na tabela 05 do RTC, no valor de R$
6.115,35, conforme consta no Balanço Financeiro, fls.96/97.
O gestor ainda menciona, que a diferença encontrada de R$
7.575,24, se refere ao INSS servidor retido na folha de pagamento
do mês de dezembro de 2014, fls. 98/102, onde o vencimento e o
efetivo pagamento da GUIA é em 20/01/2015, por isso o saldo no
final do exercício de 2014.
Com isso, após análise das justificativas (fls. 80/83) e documentação encaminhada (fls. 84/92 e 96/102), verifica-se que a diferença
apurada ficou em 4,85%, com isso, a diferença apontada está inferior ao percentual aceitável de 10%, referente às contribuições
previdenciárias da parte servidor, conforme tabela a seguir:
Contribuições previdenciárias – servidor Em R$ 1,00

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 2 de maio de 2017
DO DE SOUZA, no exercício de funções de ordenador de despesas da SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DE SÃO
MATEUS, no exercício de 2014, na forma do artigo 84, I da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
Vitória – E.S, 14 de novembro de 2016.
[...]”
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais,
acolhendo o entendimento da área técnica e o opinamento do Ministério Público de Contas, com fulcro no artigo 84, I da Lei Complementar 621/2012, VOTO por julgar REGULARES as Contas do
senhor Nilis Castberg Machado de Souza, responsável pela Secretaria Municipal de Defesa Social de São Mateus no exercício de
2014, dando quitação ao responsável quanto à Prestação de Contas aqui examinada, na forma do art. 85 da Lei C 621/2012;
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5467/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de março
de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regulares as contas do senhor Nilis Castberg Machado de Souza, responsável pela
Secretaria Municipal de Defesa Social de São Mateus no exercício
de 2014, dando quitação ao responsável quanto à Prestação de
Contas aqui examinada, na forma do art. 85 da Lei C 621/2012,
arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos
do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária para julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de
contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 7 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em Substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-179/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6515/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM
ASSUNTO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RESPONSÁVEL - CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
EMENTA: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1º QUADRIMESTRE DE 2016 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre parecer de alerta emitido por este
Tribunal, tendo em vista a realização de despesas com pessoal por
parte do Poder Executivo do Município de Cachoeiro de Itapemirim,
no 1º quadrimestre/2016, em percentual (50,66%) da Receita Corrente Líquida (RCL) superior ao limite para alerta fixado no referido
dispositivo legal (48,6%).
Além da emissão do alerta, decidiu o Plenário desta Corte de Contas
determinar ao gestor que, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias, iniciasse e comprovasse, perante este Tribunal a adoção das
medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos
§§ 3º e 4º do artigo 169, da Constituição Federal(c/c Lei Federal
9.801/99), de modo a eliminar o percentual excedente em dois
quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 do quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais pa-
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rágrafos do artigo 169 da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21,
22 e 23 da Lei Complementar 101/2000, considerando, quando for
o caso, as ressalvas contidas no artigo 66 do mesmo diploma legal
(Decisão Plenário 2881/2016 - fls. 12/15).
Devidamente notificado, o senhor Carlos Roberto Casteglione Dias
apresentou suas razões de defesa às fls. 23/26.
Em seguida, a Secex Contas elaborou a Manifestação Técnica
1296/2016 (fls. 31/33), acolhendo as justificativas apresentadas
pelo gestor e sugerindo o arquivamento dos presentes autos.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas
241/2017 - fls. 37/38).
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Manifestação Técnica
1296/2016 (fls. 31/33), nos seguintes termos:
Informou o gestor que, conforme dispõe o artigo 59 da LRF, os
Tribunais de Contas, alertarão os Poderes ou órgãos referidos no
artigo 20 quando constatarem que o montante da despesa total
com pessoal ultrapassou noventa por cento do limite máximo (54%
da RCL) estabelecido para tal despesa.
De acordo com o responsável, as providências especificadas na LC
101/2000 referem-se aos casos tipificados no artigo 22, ou seja;
quando a despesa com pessoal exceder a noventa e cinco por cento
do limite máximo apontado (equivalente a 51,3% da RCL). Uma
vez que a Instrução Técnica Inicial (ITI) 765/2016-1 indicou gastos
com pessoal correspondentes a 50,66% da Receita Corrente líquida, o ente ainda se encontra abaixo dos limites prudencial e máximo, não havendo, portanto, a necessidade de se promover medidas
de adequação nos quadrimestres seguintes.
Em função do exposto, afirmou o gestor que a situação do Executivo Municipal de Cachoeiro de Itapemirim se conforma aos parâmetros legais e ao comando presente na ementa da decisão plenária;
qual seja: alertar-determinar-arquivar.
Realizando o exame dos autos a partir do alerta emitido bem como
da manifestação do Responsável, Sr. Carlos Roberto Casteglione
Dias, resta confirmado que o percentual da Despesa Total com Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida do Poder Executivo de Cachoeiro de Itapemirim, no 1º quadrimestre de 2016, correspondeu a
50,66% da RCL abaixo, portanto, dos limites prudencial (51,3%) e
máximo (54%) expressos na LRF.
A partir de constatação de que a Despesa com Pessoal do Executivo
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no quadrimestre em questão, ultrapassou apenas o limite de alerta (48,6% da RCL) previsto
na lei Complementar 101/2000, não deverão incidir sobre o ente
as vedações previstas no artigo 22 da LRF e nem estará o gestor
obrigado a adotar as medidas previstas no artigo 23 do mesmo
diploma legal.
Prestadas as informações pelo responsável e tendo o Poder Executivo de Cachoeiro de Itapemirim atendido os ditames da LRF bem
como aos comandos da Decisão Plenária TC 02881/2016-7, sugere-se o encaminhamento dos autos à consideração superior e o
posterior arquivamento.
3 DISPOSITIVO
Tendo em vista que o Poder Executivo de Cachoeiro de Itapemirim atendeu aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem
como aos comandos da Decisão Plenária TC 02881/2016-7, corroborando integralmente o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO pelo arquivamento
dos presentes autos, nos termos do artigo 330, incisos I e IV da
Resolução TC 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6515/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de março
de dois mil e dezessete, à unanimidade, arquivar os presentes
autos, com base no artigo 330, incisos I e IV do Regimento Interno,
nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e o conselheiro em substituição Marco Antonio da
Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Luis
Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral
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do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 7 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em Substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-180/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7413/2016
JURISDICIONADO - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - CARLOS MAGNO ROCHA DE BARROS, DENISE
DE MOURA CADETE GAZZINELLI CRUZ, EVERALDO COLODETTI,
GUILHERME HENRIQUE PEREIRA E LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES, referente
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos gestores acima
elencados.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 460/2016 (fls.
16/25) e a Instrução Técnica Conclusiva 4172/2016 (fls.
26/27), concluindo pela regularidade das contas quanto ao aspecto técnico-contábil.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano
Vieira (Parecer do Ministério Público de Contas 79/2017 - fl.
32).
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão
de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico
460/2016 (fls. 16/25), abaixo transcrito:
3 GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
3.1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
3.1.1 Aprovação das Demonstrações Contábeis
Na opinião dos auditores independentes, as demonstrações financeiras do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A, relativamente aos atos e fatos contábeis findos em 31/12/15, apresentaram adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos naquela
data, pois estiveram de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, conforme segue na íntegra a transcrição
da opinião emitida pelos auditores independes extraída do arquivo
07-22-PARAUD – Parecer dos Auditores Independentes:
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima,
quando lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A – BANDES em 31 de dezembro de
2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o semestre e exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
O conselho fiscal do BANDES - Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A procedeu ao exame do balanço patrimonial e das
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diversas demonstrações financeiras - acompanhadas da proposta
de destinação do lucro líquido do exercício, do relatório da administração, das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes – e emitiu opinião favorável à aprovação das contas de
2015, porque os demonstrativos apresentaram, em seus aspectos
relevantes, adequadamente a situação patrimonial e financeira, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, conforme
se depreende do parecer constante no arquivo 07-24-PARCOF, que
segue, parcialmente, transcrito:
[...]. No exercício de suas atribuições legais, procederam ao exame das demonstrações contábeis, juntamente com a proposta para
destinação do lucro líquido relativas ao exercício de 2015, elaboradas pela Gerência de Controladoria – GECON, acompanhadas do
relatório da administração, das notas explicativas e do Relatório dos
Auditores Independentes, datado de 15 de março de 2016. Concluíram que os citados documentos, examinados à luz das práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, apresentam
adequadamente em seus aspectos relevantes a posição econômica, financeira e patrimonial do Bandes, opinam por unanimidade
pela aprovação. Examinada a proposta de destinação do lucro
líquido do exercício de 2015 este Conselho nada tem a se opor considerando a proposta da administração (grifos do RTC).
Os acionistas presentes às Assembleias-Gerais Ordinária e Extraordinária aprovaram o balanço geral e as demonstrações financeiras
do BANDES, relativamente ao exercício de 2015, com base no relatório da administração e dos pareceres dos conselhos de administração e fiscal e da auditoria independente, conforme se depreende
parcialmente da ata de reunião da Assembleia-Geral Ordinária que
aprovou as demonstrações financeiras (07-20-AGOCON):
[...] os acionistas tomaram conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho
Fiscal e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2015 [...].
Faz-se oportuno destacar que a Ata de reunião da Assembleia-Geral
Ordinária, que aprovou as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social de 2015 do BANDES (07-20-AGOCON), foi devidamente arquivada no registro geral do comércio (07-20-AGOCON) e
publicada na imprensa oficial do Estado (07-28-PUBLAG), conforme
determina o § 5º do artigo 134 da Lei 6.404/76.
Ainda, no próprio parecer, os auditores independentes deram ênfase à representação dos saldos comparativos, redução ao valor
recuperável de ativos, às relações interfinanceiras, aos créditos tributários e ao aumento de capital social. Mas, cabe-nos registrar,
oportunamente, que, para cada um desses subtítulos lançados no
parecer da auditoria, os auditores independentes não se posicionaram de modo contrário aos fatos citados nas notas explicativas às
demonstrações financeiras, quando concluíram:
Nossa opinião não contém modificação em função deste assunto.
4 FUNDOS ESTADUAIS ADMINISTRADOS PELO BANDES
4.1 FUNDEPAR-ES – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO
4.1.1 Aprovação das Demonstrações Contábeis
Na opinião dos auditores independentes, as demonstrações financeiras do Fundo de Desenvolvimento e Participações do Espírito
Santo – FUNDEPAR-ES, relativamente aos atos e fatos contábeis
encerrados em 31/12/15, apresentaram adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira e o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela data e
estiveram de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis aos fundos de desenvolvimento e participação, conforme
segue:
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas, quando lidas em conjunto com as notas explicativas que
as acompanham, apresentam adequadamente, em seus aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIAPAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO – FUNDEPAR-ES em 31 de dezembro de 2015 e o desempenho das suas
operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis aos Fundos de
Desenvolvimento e Participação.
4.2 FUNDAPSOCIAL – FUNDO PARA FINANCIAMENTO DE MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS E PROJETOS SOCIAIS
4.2.1 Aprovação das Demonstrações Contábeis
Na opinião dos auditores independentes, as demonstrações financeiras do Fundo para Financiamento de Micro e Pequenos Empreendimentos e Projetos Sociais - FUNDAPSOCIAL, referente ao exercício de 2015, apresentaram adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira, o desempenho de

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 2 de maio de 2017
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data e estiveram de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos públicos de natureza financeira,
conforme segue:
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas,
quando lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do FUNDO PARA FINANCIAMENTO DE MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS E PROJETOS
SOCIAIS - FUNDAPSOCIAL em 31 de dezembro de 2015, o desempenho das suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, aplicáveis aos fundos públicos de natureza financeira.
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais refletiram a gestão dos senhores Guilherme Henrique Pereira (Diretor-presidente), Luiz Paulo Vellozo Lucas
(Diretor-presidente), Carlos Magno Rocha de Barros (Diretor de
Administração e Finanças), Everaldo Colodetti (Diretor de Administração e Finanças) e Denise Moura Cadete Gazzinelli Cruz
(Diretor de Administração e Finanças) no exercício de suas funções
no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A, relativamente ao exercício social de 2015, razão pela qual se propõe
ao Plenário deste Tribunal que as contas anuais sejam consideradas regulares, na forma do art. 84, inciso I, da LC 621/2012.
Respeitado o escopo delimitado pelo art. 10, parágrafo único, da
Resolução TC 297/16 e as orientações contidas no subitem 78 da
Nota Técnica 03/16, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas nas peças e nos documentos e demonstrativos contábeis encaminhados
pelo responsável ao TCEES e, principalmente, naquelas contidas
exclusivamente nos pareceres do conselho fiscal e dos auditores
independes realizados nas demonstrações contábeis do BANDES,
FUNDEPAR-ES e FUNDAPSOCIAL.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luciano Vieira, VOTO por julgar REGULARES
as contas dos senhores Guilherme Henrique Pereira (Diretor
Presidente - 01/01 a 06/01/15), Luiz Paulo Vellozo Lucas (Diretor Presidente – 12/03 a 31/12/15), Carlos Magno Rocha de
Barros (Diretor de Administração e Finanças - 01/01 a 12/03/15),
Everaldo Colodetti (Diretor de Administração e Finanças - 12/03
a 20/11/15) e Denise Moura Cadete Gazzinelli Cruz (Diretor de
Administração e Finanças - 20/11 a 31/12/15) frente ao Banco de
Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES, no exercício de 2015, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação aos responsáveis, nos
termos do artigo 85 do mesmo diploma legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7413/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de março
de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regulares as contas dos senhores Guilherme Henrique Pereira (Diretor Presidente
- 01/01 a 06/01/15), Luiz Paulo Vellozo Lucas (Diretor Presidente
– 12/03 a 31/12/15), Carlos Magno Rocha de Barros (Diretor de
Administração e Finanças - 01/01 a 12/03/15), Everaldo Colodetti
(Diretor de Administração e Finanças - 12/03 a 20/11/15) e Denise
Moura Cadete Gazzinelli Cruz (Diretor de Administração e Finanças - 20/11 a 31/12/15) frente ao Banco de Desenvolvimento do
Espírito Santo S/A - BANDES, no exercício de 2015, na forma do
inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena
quitação aos responsáveis, nos termos do artigo 85 do mesmo
diploma legal, arquivando-se os autos após o trânsito em julgado,
nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e o conselheiro em substituição Marco Antonio da
Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Luis
Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 7 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em Substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-181/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-9079/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ASSUNTO - AGRAVO
AGRAVANTE - ORLY GOMES DA SILVA
EMENTA: AGRAVO EM FACE DO ACÓRDÃO TC 736/2016 –
NÃO CONHECER – APENSAR AO PROCESSO TC-5413/2013.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Agravo interposto pelo senhor
Orly Gomes da Silva, Prefeito Municipal de Guarapari no exercício
de 2012, em face do Acórdão TC 736/2016, constante do Processo TC 5413/2013, que aplicou ao gestor multa de R$ 3.000,00
(três mil reais), por reiterado descumprimento imotivado de decisões desta Corte.
Mediante o Despacho 57002/2016 (fl. 05), a Secretaria Geral
das Sessões informa que a notificação do Acórdão TC 736/2016,
prolatado no Processo TC 5413/2013, foi disponibilizada no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 15.08.2016, considerandose publicada no dia 16.08.2016, nos termos dos artigos 62 e 66,
parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n° 621/2012 c/c
art. 5º da Resolução TC nº 262/2013.
Registra, ainda, que o presente Agravo foi interposto pelo Recorrente em 11/10/2016, enquanto o prazo para interposição de Agravo
em face do mencionado Acórdão venceu em 26.08.2016.
É o breve relatório.
2 Fundamentação
Conforme informado pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho 57002/2016, o presente Agravo somente foi interposto pelo
Recorrente na data de 11/10/2016.
Porém, tendo a notificação do Acórdão TC 736/2016 sido disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 15.08.2016,
considerando-se publicada no dia 16.08.2016, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n°
621/2012 c/c art. 5º da Resolução TC nº 262/2013, o prazo para
interposição de Agravo em face de tal Acórdão venceu em
26/08/2016.
Conclui-se, portanto, que o presente Agravo foi interposto após o
prazo legal, restando intempestivo.
Nos termos do art. 162, §2º da Lei Complementar 621/2012 c/c
art. 397, inc. IV da Resolução TC 261/2013, o recurso, liminarmente, não será conhecido quando ausente o pressuposto de tempestividade.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, VOTO:
3.1 Pelo não conhecimento do presente Agravo, nos termos
dos arts. 397, inc. IV, e 415 da Resolução TC 261/2013 c/c art. 162,
§2º da Lei Complementar 621/2012;
3.2 Para que o presente Agravo seja apensado ao Processo
TC 5413/2013 após o trânsito em julgado.
Dê-se ciência ao recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-9079/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de março
de dois mil e dezessete, sem divergência, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Não conhecer do presente Agravo, nos termos dos arts. 397
inc. IV, e 415 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC
261/2013, c/c art. 162, §2º da Lei Complementar 621/2012;
2. Apensar o presente agravo ao Processo TC 5413/2013 após o
trânsito em julgado;
3. Dar ciência ao recorrente.
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Absteve-se de votar, por suspeição, o conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio
Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 7 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-182/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3312/2004 (APENSOS: TC-1371/2002, TC1739/2001 E TC-3039/2001)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ASSUNTO - PEDIDO DE REVISÃO
INTERESSADO - FABIANO ELIAS VIEIRA
ADVOGADO - AMABILI BIANCARDI AUGUSTO FERNANDES (OAB/
ES 19.166)
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EM FACE DOS ACÓRDÃOS
350/2001, 166/2004 E 451/2005 -– NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
RELATÓRIO:
Cuida-se de Requerimento protocolizado nesta Corte de Contas
como Direito de Petição, pelo Sr. Fabiano Elias Vieira, Presidente da
Câmara Municipal de Marataízes durante o exercício de 2000, em
face dos ACÓRDÃOS 350/2001, 166/2004 e 451/2005, prolatados nos autos do processo de Prestação de Contas, Recurso de
Reconsideração e Recurso de Revisão, respectivamente.
Diante aos fatos narrados na peça inicial, o recorrente, em síntese,
requer:
A anulação do procedimento desde a ausência de publicação
do Diário Oficial do Estado, por não publicação dos acórdãos
350/2001, 166/2004, 451/2005, e pela ausência de notificação e publicação da data e horário da sessão de julgamento das contas apresentadas pelo Sr. Fabiano Elias Vieira
para proceder a sua sustentação oral, requerida em sede de
Recurso de Reconsideração.
Caso a anulação seja reconhecida que se proceda a declaração da
prescrição punitiva deste Tribunal, impossibilitando a retomada do
procedimento em razão do decurso do prazo de 5 anos prescricionais, e a emissão de quitação, para que surta os efeitos legais.
O reconhecimento da regularidade das contas do Sr. Fabiano Elias
Vieira, quanto ao exercício de 200, em que exerceu a função da
presidente da Câmara de Marataízes, pois segundo o procedimento
adotado neste Tribunal a época dos fatos, era da competência da
câmara legislativa do município de Marataízes julgar as contas da
mesa da mesma, e assim o fez, por unanimidade respeitando o
quórum e afastando a opinião deste Egrégio Tribunal emitido pelo
Parecer Prévio nº 118/2005 (grifou-se).”
Esclareço, por oportuno, que a princípio os autos foram autuados
como Direito de Petição e encaminhados à área técnica para manifestação. Por meio da Instrução Técnica ITR 4/2013 (fls.49/52),
a 8ª Controladoria Técnica manifestou-se, conclusivamente, in verbis:
“Diante das razões expostas, opina-se pelo NÃO conhecimento
do presente Direito de Petição na presente situação, em razão da
ausência de cabimento, por inexistir previsão legal.
Ressalte-se que o exercício do Direito de Petição nos moldes delineados na Constituição Federal foi assegurado por intermédio dos
Recursos de Reconsideração e Revisão anteriormente interpostos.
Desta forma, os Acórdãos 350/2001, 166/2004 e 451/2005, pro-
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latados nos autos da Prestação de Contas, Recurso de Reconsideração e Recurso de Revisão devem ser mantidos na forma em que
foram prolatados por esta Corte de Contas.”
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou por intermédio de Parecer
subscrito pelo ilustre Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
que finalizou encampando o posicionamento do corpo técnico, opinando pelo não conhecimento do feito.
Posteriormente, vieram os autos ao meu gabinete, e ante a necessidade de validação do mesmo no novo sistema e-tcees e da
ausência de previsão do assunto ‘Direito de Petição’ nas opções
apresentadas, determinei o desentranhamento de toda a documentação constante no processo autuado como Direito de Petição, para
que fosse acostada aos presentes autos (Recurso de Revisão), bem
como o devido cancelamento daquela autuação, a fim de prosseguir
com a análise da matéria ora posta inserta nos presentes autos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO:
Considerando a análise da admissibilidade da presente documentação, há que se ressaltar, como bem lembrado pela subscritora da
ITR 4/2013, que no presente caso constata-se que o interessado interpôs todas as modalidades de recurso previstas na legislação atinente a esta Corte de Contas. Os Acórdãos ora atacados, prolatados
nos autos de Prestação de Contas, Recurso de Reconsideração e
Recurso de Revisão, não são recorríveis. Assim, o direito de petição
não pode ser utilizado subsidiariamente como recurso administrativo nas situações em que a decisão administrativa tornou-se irrecorrível. Daí porque, inexiste previsão legal para interposição do
presente expediente, como Direito de Petição.
Considerando também, o mesmo entendimento demonstrado no
Parecer elaborado pelo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, no sentido de que o instituto do Direito de Petição não deve
ser utilizado como sucedâneo recursal para aqueles que continuam
irresignados com sanções e/ou restrições que lhe foram aplicadas,
mesmo depois de esgotadas as vias recursais legalmente previstas e colocadas à sua disposição, transcrevendo, inclusive, posicionamento do STF nesse sentido. Acrescenta ainda aos argumentos
trazidos, a questão da preclusão, entendendo tratar-se de instrumento visceral ao bom andamento do processo, traduzindo-se
em verdadeiro corolário dos Princípios da Segurança e Estabilidade
jurídica. Assim, além de preclusa a pretensão do recorrente, percebe-se que esse se rebela contra acórdão já amparado pelo manto
da Coisa Julgada Administrativa.
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, alinhando-me ao entendimento do Ministério
Público de Contas e da área técnica, considerando não cabível
o expediente trazido aos autos, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO
do presente instrumento utilizado pelo postulante.
Arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3312/2004,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de março
de dois mil e dezessete, à unanimidade, não conhecer do presente instrumento utilizado pelo postulante, arquivando-se os autos
após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, José Antônio Almeida Pimentel, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas
Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 7 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em Substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
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Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-184/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1883/2012 (APENSO: TC-2682/2012)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA –
EPP, CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA, INSTITUTO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO INTERSETORIAL – IADI, JOSÉ RAIMUNDO DANTAS, LILIA MARIA CARVALHO DOS SANTOS, LUDMILA LUIZA DE
MIRANDA, MARCELO ROCHA DA COSTA, MARCO ANTONIO NADER
BORGES E ROSIMARA CARDOSO
ADVOGADOS - GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB/
ES 11.307), CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB/ES 18.621),
ALESSANDRO DANTAS COUTINHO (OAB/ES 11.188), ALEX
SCHULTZ MARTINS (OAB/ES 19.073) E TALYTTA DAHER RAGEL FORATTINI PEDRA (OAB/ES 16.120)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2011 – 1) REJEITAR A PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.098/2010 – 2) CONTAS IRREGULARES
– MULTA – RESSARCIMENTO – 3) DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI (proc. TC 1883/2012) e de RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA (proc. TC 2682/2012), ambos
referentes ao exercício de 2011, em que presidia o legislativo o Sr.
José Raimundo Dantas.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 27/03/2012, por meio do Ofício OF/CMGGPO n.º068/2012, protocolo 004085, fls. 01-219, nos termos do
artigo 105 do Regimento Interno vigente à época – Resolução TC
nº182/02, portanto, dentro do prazo estabelecido pela legislação.
Com a autuação dos autos, o processo fora remetido para a 6ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou Relatório Técnico Contábil– RTC nº 308/2012, constante às fls.224-247, que deu ensejo
à confecção da Instrução Técnica Inicial – ITI nº 819/2012 às fls.
250-292, sugerindo a citação dos responsáveis, que foi acolhido
pelo relator destes autos, à época, Cons. Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, fls. 294-296, nos seguintes termos:
(...) conta (sic) a Instrução Técnica Inicial nº 819/2012 elaborada
pela 6ª Controladoria Técnica sugerindo a citação, conforme segue:
1 - Ausência de registro de movimentação e saldo do parcelamento do INSS no Demonstrativo da Dívida Fundada - José Raimundo
Dantas – Presidente;
2 - Gastos individuais com subsídios de vereadores: Pagamento
de subsidio em desacordo com a CF/88 - José Raimundo Dantas –
Presidente;
3 - Gasto total do poder legislativo superior ao limite - José Raimundo Dantas – Presidente;
4 - Terceirização de serviços rotineiros - José Raimundo Dantas –
Presidente - Marco Antonio Nader Borges – Diretor-Geral - Ludmila
Luiza de Miranda – Procuradora-Geral;
5 - Utilização de elemento de despesa incorreto - José Raimundo
Dantas – Presidente - Marco Antonio Nader Borges – Diretor-Geral
- Ludmila Luiza de Miranda – Procuradora-Geral;
6 - Ausência de liquidação de despesas - José Raimundo Dantas –
Presidente; Cláudia Costa Calenti Suela – Chefe do Departamento
de Administração e Finanças da CMG - Rosimara Cardoso - Contratada;
7 - Objeto sem especificação com conseqüente ausência de liquidação e de comprovação da efetiva prestação dos serviços - José
Raimundo Dantas – Presidente; Lilia Maria Santos Venturini – Subdiretora - Cláudia Costa Calenti Suela Presidente da CPL - Marcelo
Rocha da Costa – Procurador-Geral - Instituto de Apoio e desenvolvimento Intersetorial (Iadi);
8 - Investidura irregular da CPL - José Raimundo Dantas – Presidente;
9 - Recebimento indevido de gratificação - José Raimundo Dantas
– Presidente;
10 - Pagamento irregular de verbas - José Raimundo Dantas – Presidente.
11 - Pagamento antecipado de despesa por irregular liquidação José Raimundo Dantas – Presidente - AGAPE Assessoria e Consultoria Ltda
O feito comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 56,
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Incisos II e III da Lei Complementar nº LC 621/2012.
Com base no artigo 56, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012,
DETERMINO a CITAÇÃO dos Senhores José Raimundo Dantas –
Presidente da Câmara de Guarapari, Marco Antonio Nader Borges –
Diretor-Geral, Ludmila Luiza de Miranda – Procuradora-Geral, Cláudia Costa Calenti Suela – Chefe do Departamento de Administração
e Finanças da CMG e Presidente da CPL, Rosimara Cardoso – Contratada, Lilia Maria Santos Venturini – Subdiretora, Marcelo Rocha
da Costa – Procurador-Geral, Instituto de Apoio e desenvolvimento
Intersetorial (Iadi), na pessoa de seu representante legal, - AGAPE Assessoria e Consultoria Ltda, na pessoa de seu representante
legal, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem as razões que entenderem necessárias quanto aos fatos
narrados no Relatório Técnico Contábil nº 308/2012 e na Instrução Técnica Inicial n° 819/2012 (fls. 250/292) da 6ª Controladoria
Técnica, devendo ser enviadas cópias do referido Relatório Técnico
Contábil, da Instrução Técnica Inicial juntamente com o Termo de
Citação.
Vitória, 11 de outubro de 2012.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas justificativas, às fls. 325-353 (IADI – Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial), 360-375 (Sra. Ludimila - Parecerista), 405-409
(AGAPE Assessoria e Consultoria Ltda), 558-594 (Srs. Claudia, Lilia
e Marcelo – servidores da CMG), 783-788 (Sra. Rosimara - Contratada), 809-828 ( Sr. Marco Antonio – Diretor Geral da CMG) e fls.
856-901 (Sr. José Raimundo Dantas – Presidente da CMG).
Após análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis, a
6ª Controladoria Técnica elaborou a Instrução Contábil Conclusiva –
ICC 281/2013 (fls. 1469-1473), realizando suas considerações para
emissão da ITC – Instrução Técnica Conclusiva, a qual foi elaborada
às fls. 1476-1578 e opinou pela irregularidade das contas da
Câmara de Guarapari relativo ao exercício de 2011, nos termos
abaixo. Vejamos:
6 CONCLUSÃO
6.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos às contas do senhor José Raimundo Dantas – Presidente
da Câmara Municipal Guarapari, no exercício 2011, chega-se às
seguintes conclusões:
6.1.1 Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, concluiu
a Instrução Contábil Conclusiva ICC 281/2013 e a Manifestação de fl. 1477 pela sua regularidade.
6.1.2 Verificou-se o atendimento a todos os limites legais e constitucionais quanto à despesa com pessoal, folha de pagamento, subsídios de vereadores e gasto total com poder legislativo.
6.1.3 Com relação ao Proc. TC 2682/2011/2012, apenso, que
trata do Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 57/2012, levando em conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela permanência das seguintes irregularidades:
6.1.3.1 Terceirização de serviços rotineiros – Processo 2.478/2010
(item 5.4 desta ITC)
Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Provisão de Cargo Público por meio de concurso, com previsão no Artigo 37, caput e Inciso II, da Constituição Federal
Responsáveis: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Ludmila Luiza de Miranda – Assessora Jurídica
Ressarcimento: R$ 75.350,00, equivalentes a 35.682,15 VRTE
6.1.3.2 Utilização de elemento de despesa incorreto (item 5.5
desta ITC)
Base legal: § 1.º do Artigo 18 da Lei Complementar 101/2000
Responsáveis: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
6.1.3.3 Terceirização de serviços rotineiros - Processo 2.522/2011
(item 5.6 desta ITC)
Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Provisão de Cargo Público por meio de concurso, com previsão no Artigo 37, caput e Inciso II, da CF/88.
Responsáveis: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Ludmila Luiza de Miranda – Assessora Jurídica
Ressarcimento: R$ 72.600,00, equivalentes a 34.379,88 VRTE
6.1.3.4 Utilização de elemento de despesa incorreto (item 5.7
desta ITC)
Base legal: § 1.º do Artigo 18 da Lei Complementar 101/2000
Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
6.1.3.5 Terceirização de serviços rotineiros – Processo 2517/2011
(item 5.8 desta ITC)
Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Provisão de Cargo Público por meio de concurso, com previsão no Artigo 37, caput e Inciso II, da CF/88
Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Ressarcimento: R$ 6.000,00, equivalentes a 2.841,31 VRTE.
6.1.3.6 Objeto sem especificação com consequente ausência de li-
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quidação e de comprovação da prestação dos serviços – Processo
189/2011 (item 5.10 desta ITC)
Base legal: Artigos 40, Inciso I, e 55, Inciso I, ambos da Lei
8.666/93; artigos 62 e 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Cláudia Costa Calenti Suela – Chefe do Departamento de Administração e Finanças da CMG
Lília Maria Santos Venturini – Subdiretora
Marcelo Rocha da Costa – Procurador-geral
Ressarcimento: R$ 41.500,00, equivalentes a 19.652,41 VRTE.
6.1.3.7 Investidura irregular da CPL (item 5.11 desta ITC)
Base legal: Artigo 51, Parágrafo 4.º, da Lei 8.666/93
Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
6.1.3.8 Recebimento indevido de gratificação (item 5.12 desta
ITC)
Base legal: Artigo 9.º, Parágrafo 5.º, da Lei 2.128, de 26 de novembro de 2001
Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Ressarcimento: R$ 123.050,00, equivalentes a 58.270,59 VRTE
6.1.3.9 Pagamento irregular de verbas (item 5.13 desta ITC)
Base legal: Princípio da Finalidade e do Interesse Público, esculpido no caput do Artigo 32, e Artigo 70, Parágrafo Único, da CE/89;
Artigo 37, caput, da CF/88, art. 39, § 4º CF
Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Ressarcimento: R$ 220.947,66, equivalentes a 104.630,23 VRTE
6.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV,
da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por que:
6.2.1 Seja instaurado incidente de inconstitucionalidade para
negar exequibilidade à Lei Municipal nº 3.098/10, com fulcro
na súmula 347 do Supremo Tribunal Federal e nos artigos 1º, XXXV,
176 e seguintes, da lei complementar 621/2012;
6.2.2 Extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva em relação ao senhor Marco Antônio Nader
Borges, nos itens 5.4 e 5.6 desta ITC, e à senhora Cláudia Costa
Calenti Suela, itens 5.8 e 5.9 desta ITC, com fulcro no art. 267,
VI, CPC, c/c art. 70, da LC 621/2012.
6.2.3 Sejam julgadas irregulares as contas do senhor José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara Municipal de Guarapari
no exercício de 2011 pela prática de atos ilegais presentificados
nos itens 6.1.3.2, 6.1.3.4 e 6.1.3.7 e pelo cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário disposto nos itens
6.1.3.1, 6.1.3.3, 6.1.3.5, 6.1.3.6 6.1.3.8 e 6.1.3.9 condenando, solidariamente Ludimila Luiza de Miranda – Assessora Jurídica,
Cláudia Costa Calenti Suela – Chefe do Departamento de Administração e Finanças da CMG, Lília Maria Santos Venturini – Subdiretora e Marcelo Rocha da Costa – Procurador-geral, Instituto de
Apoio e desenvolvimento Intersetorial (Iadi) – Contratada, cada
qual na medida de sua culpabilidade, ao ressarcimento no valor de
R$ 539.447,66 equivalente a 255.456,57 VRTE, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012;
6.2.4 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares
as contas da senhora Ludmila Luiza de Miranda – Assessora Jurídica, no exercício 2011, tendo em vista a prática de ato ilegal e que
causou dano ao erário presentificada nos itens 6.1.3.1 e 6.1.3.3,
desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a, solidariamente
ao senhor José Raimundo Dantas, Presidente da Câmara Municipal, ao ressarcimento no valor de R$ 147.950,00 equivalentes a
70.062,03 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
6.2.6 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares
as contas da senhora Cláudia Costa Calenti Suela – Chefe do
Departamento de Administração e Finanças da CMG, no exercício
2011, tendo em vista a prática de ato ilegal presentificada e que
causou dano ao erário no item 6.1.3.6, condenando-a, solidariamente com José Raimundo Dantas, Lília Maria Santos Venturini e
Marcelo Rocha da Costa, ao ressarcimento de R$ 41.500,00, equivalentes a 19.652,41 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
6.2.7 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares
as contas da senhora Lília Maria Santos Venturini – Subdiretora,
no exercício 2011, tendo em vista a prática de ato ilegal presentificada e que causou dano ao erário no item 6.1.3.6, condenando-a,
solidariamente com José Raimundo Dantas, Instituto de Apoio e
desenvolvimento Intersetorial (Iadi), Cláudia Costa Calenti Suela e
Marcelo Rocha da Costa, ao ressarcimento de R$ 41.500,00, equivalentes a 19.652,41 VRTE com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
6.2.8 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares
as contas do senhor Marcelo Rocha da Costa – Procurador-geral,
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no exercício 2011, tendo em vista a prática de ato ilegal presentificada e que causou dano ao erário no item 6.1.3.6, condenando-o,
solidariamente com José Raimundo Dantas, Cláudia Costa Calenti
Suela, Instituto de Apoio e desenvolvimento Intersetorial (Iadi) e
Lília Maria Santos Venturini, ao ressarcimento de R$ 41.500,00,
equivalentes a 19.652,41 VRTE com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
6.2.9 Acolher as razões de justificativas de Rosimara Cardoso – Contratada, excluindo sua responsabilidade;
6.2.10 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas de Instituto de Apoio e desenvolvimento Intersetorial (Iadi) – Contratada, no exercício 2011, tendo em vista a
prática de ato ilegal presentificada e que causou dano ao erário no
item 6.1.3.6, condenando-a, solidariamente com José Raimundo
Dantas, Cláudia Costa Calenti Suela, Lília Maria Santos Venturini e
Marcelo Rocha da Costa, ao ressarcimento de R$ 41.500,00, equivalentes a 19.652,41 VRTE com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
6.2.11 Acolher as razões de justificativas de Ágape Assessoria e Consultoria – Contratada, excluindo sua responsabilidade;
6.3 Por derradeiro sugere-se a aplicação de multa individual aos
responsáveis, José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara,
Ludmila Luiza de Miranda – Assessora Jurídica, Cláudia Costa
Calenti Suela – Chefe do Departamento de Administração e Finanças, Lília Maria Santos Venturini – Subdiretora e Marcelo
Rocha da Costa – Procurador-geral e Instituto de Apoio e desenvolvimento Intersetorial (Iadi) – Contratada, a ser dosada
em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Complementar
32/93, na medida da culpabilidade de cada um.
Cumpre ressaltar que há PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL por
parte de Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial (fl.
352), Ágape Assessoria e Consultoria (fl. 408), Cláudia Costa Calenti Suela, Lilia Maria Santos Venturini e Marcelo Rocha da Costa
(fl.594).
Vitória, 8 de abril de 2014.
Janaína Gomes Garcia de Moraes
Auditora de Controle Externo
203.519
Na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público
de Contas, que se manifestou pelo Parecer de fls. 1592-1595, da
lavra do Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhando integralmente à Área Técnica nos termos da ITC
2391/2014.
Registro, que, mediante o requerimento das partes, oportunizei nas
sessões dos dias 06/12/2016 e 14/02/2017 a realização de sustentação oral. Contudo, sem êxito haja vista as partes terem mantidas
silentes ao pregão.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
da CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI e de RELATÓRIO DE
AUDITORIA ORDINÁRIA, ambos referentes ao exercício de 2011,
cuja gestão foi de responsabilidade do senhor José Raimundo Dantas.
Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros da PCA/2011,
concluiu a Instrução Contábil Conclusiva ICC 281/2013 e a Manifestação de fls. 934 e 1477 por sua regularidade.
Verifica-se que, portanto, que a Prestação de Contas Anual da Câmara de Guarapari no exercício de 2011 atendeu a todos os limites
legais e constitucionais quanto à despesa com pessoal, folha de
pagamento, subsídios de vereadores e gasto total com poder legislativo.
O feito encontra-se devidamente instruído, todos os trâmites legais
e regimentais foram observados, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em atendimento aos princípios constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Quanto ao processo de Auditoria Ordinária, processo TC 2682/2012,
preliminarmente, cabe trazer a baila o incidente de inconstitucionalidade suscitado, referente ao pagamento de verbas indenizatórias
aos Vereadores da Câmara Municipal de Guarapari decorrente dos
denominados auxílios alimentação, saúde e combustível, instituídos
pela Lei Municipal nº 3098/2010, o qual entende a área técnica
afrontar diretamente o estabelecido no §4º do artigo 39 da CF/88 e
o artigo 70, parágrafo único, da Constituição do Estado do Espírito
Santo.
A Lei Municipal nº 3098/2010, estabelece:
Art. 1° Ficam instituídas verbas indenizatórias do exercício parlamentar, destinadas exclusivamente ao ressarcimento das despesas
relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, conforme termo
de ajuste firmado pelo Poder Legislativo Municipal com o Ministério
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Público do Estado do Espírito Santo em atuação no Município de
Guarapari.
Parágrafo único - As verbas indenizatórias do exercício parlamentar serão compreendidas mensalmente para efeito de ressarcimento e se submeterão aos limites especificados por esta lei.
Art. 2º Compreendem como verbas indenizatórias do exercício parlamentar:
I - Auxílio alimentação/refeição, no valor mensal de R$ 700,00
(setecentos Reais);
II - Despesa com combustíveis e lubrificantes, no valor mensal de
R$ 600,00 (seiscentos Reais);
III - Despesa com saúde, no valor máximo de R$ 400,00 (quatrocentos Reais);
§ 1º Os valores previstos nos incisos do caput deste artigo poderão
ser corrigidos anualmente, por Resolução, para fins de reposição
das perdas inflacionárias, mas vedada tal reposição quando o somatório dos valores de tais verbas resultar em valor que ultrapasse
a 90% (noventa por cento) do subsídio mensal dos vereadores.
§ 2° Os valores correspondentes às verbas indenizatórias previstas nos incisos I e II deste artigo não dependerão de prestação de
contas e serão creditados, na conta corrente de cada vereador, até
o dia 20 (vinte) de cada mês.
Como se observa do teor da redação do parágrafo único, artigo
primeiro, o pagamento das ditas verbas indenizatórias seria “compreendidas mensalmente para efeito de ressarcimento”.
Registra-se que a Lei Municipal nº 3.098/2010, que institui verbas
indenizatórias foram concebidas a partir do Termo de Ajuste de
Conduta (TAC) estabelecido entre o Poder Legislativo Municipal e
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com atuação no
Município de Guarapari.
Nota-se que o referido TAC pactuado pôs fim a Ação Civil Pública
por Ato de Improbidade, impetrado pelo próprio Ministério Público
Estadual com atuação em Guarapari, que buscava a Inconstitucionalidade da Lei 2.944/2009 que tratava sobre verbas indenizatórias
na Câmara.
Conclui-se que a nova Lei promulgada, nº 3.098/2010, elaborada
com base no TAC acordado, deixou de prever as despesas com
ligações de telefone fixo ou móvel e as despesas com correspondências postais no rol de verbas indenizáveis, antes previstas na Lei
nº 2.944/2009, alvo da ação de inconstitucionalidade. Entretanto,
o TAC não adveio com o preciosismo de trazer a forma em que se
deveria executar os pagamentos, se em pecúnia ou outras formas,
mas tão somente o valor correspondente a cada verba estipulada.
Deste modo, embora o TAC fosse omisso quanto ao modo de concessão desses benefícios, denota-se da legislação que amparou o
pagamento desses auxílios que ela poderia vir mais alinhada aos
princípios administrativos e constitucionais, sem desvirtuar a natureza jurídica da verba indenizatória, devendo, ainda, ser um instrumento legal apto a prevenir a ocorrência de abusos decorrentes de
interpretação errônea da legislação, os quais asseguraram o direito
aos benefícios que devem ser, de fato, de reembolso.
A concessão do auxílio alimentação, por exemplo, poderia ser concedida por meio de cartão alimentação e os veículos, de uso dos
parlamentares decorrente do exercício das funções legislativas, serem abastecidos em postos de combustíveis, cujas redes credenciadas fossem vencedores em processo licitatório. Essa alternativa
atenderia os fins que se almeja à concessão dessas verbas sem
afrontar dispositivo constitucional.
Claro, que estamos analisando um caso concreto. Portanto, o que
está aqui definido foi construído com as particularidades desse caso
concreto, que inclusive havia um TAC firmado, bem como em consonância as bases legais e constitucionais, respeitando em especial,
o princípio da segurança jurídica.
Deste modo, o que está decidido aqui não vale automaticamente
para outras situações que dependerão da análise específica da situação que haverá de ser avaliada frente a cada peculiaridade.
No exame da Prestação de Contas da Câmara de Guarapari do exercício anterior (2010), em que também fui o relator do processo,
no voto faltou abordar algo que deve ser implementado no plano
prospectivo que é a necessidade de controle.
Nesse contexto, é necessário que a Câmara adeque sua legislação
para que as verbas de alimentação e combustível não sejam pagas
em pecúnia ao parlamentar, mas sim por meio de cartão de rede
credenciada, cuja qual tenha sido sagrada vencedora em processo
de licitação.
De todo modo, o fato de tais verbas terem sido creditadas diretamente na conta corrente dos favorecidos, não tem o condão de
transmudar a natureza indenizatória, vez que foram observadas a
exigências legais para o seu pagamento – atrelados exclusivamente
às despesas realizadas pelo exercício da atividade pública, prevista
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em Lei. Não está caracterizada quaisquer espécies de gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra natureza remuneratória, previstos no § 4º do art. 39 da Constituição
Federal, mas sim de verba indenizável, o que é constitucional.
Por todo exposto, embora nesse aspecto eu expeça DETERMINAÇÃO para o aprimoramento na concessão desses benefícios em
consonância às boas práticas de gestão, não vislumbro afronta à
Constituição Federal, motivo pelo qual, divirjo da área Técnica e
do Ministério Público de Contas, e voto por REJEITAR a preliminar
suscitada e por consequência afastar o ressarcimento imputado no
item 5.13 da ITC.
DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
Salvo as irregularidades que foram analisadas na ITC sob os itens
5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, cujas quais serão tratadas em tópico próprio
neste voto, as de número 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.8, 5.9,
5.10, 5.11, 5.12, 5.14 abordadas pela área técnica na Instrução
Técnica Conclusiva 2391/2014, seguida de mesma posição pelo Órgão Ministerial, acompanho integralmente a manifestação firmada
e valho-me para VOTAR com a mesma razão de decidir exarada
na fundamentação da mencionada ITC, fls. 1476-1578, que abaixo
reproduzo:
3 OUTROS PROCESSOS
3.1 Processo TC 2682/2012 – Relatório de Auditoria Ordinária
Tratam os autos de auditoria ordinária realizada na Câmara Municipal de Guarapari em cumprimento ao Plano e Programa de
Auditoria Ordinária 59/2012 (fls. 01/03), referente ao exercício
de 2011, cuja gestão foi de responsabilidade do senhor José Raimundo Dantas.
Dos trabalhos resultou o Relatório de Auditoria Ordinária RA-O
57/2012 (fls. 04/51e documentos), em que foram identificadas
possíveis irregularidades com base nas quais foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 819/2012, que acrescentou as irregularidades verificadas no exame da prestação de contas anual.
Com base nessa ITI 819/2012, houve a citação e a apresentação
de justificativas dos responsáveis, conforme acima narrado, tendo
o feito seguido o rito regimental, culminando no encaminhamento a
este Núcleo para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva.
4 PRELIMINARES
4.1 Ilegitimidade Passiva de servidor pelo ato de solicitar a
contratação de serviço
Análise
Consabidamente, a legitimidade da parte consiste em condição
da ação, permitindo que o mérito de determinada demanda seja
examinado pelo julgador. As condições da ação constituem-se em
questões prévias, que devem, logicamente, ser apreciadas antes
do mérito.
As questões prévias, como ensina Flávio Cheim Jorge, são gênero que comporta duas espécies: as preliminares e as prejudiciais.
Estas são aquelas questões cujo resultado do julgamento influenciará o mérito da irregularidade, como é o caso da declaração de
(in)constitucionalidade; aquelas, por sua vez, não têm o mesmo
condão, mas, uma vez superadas, possibilitam o exame do mérito.
A legitimidade da parte, como preliminar que é, deve anteceder
o exame das irregularidades, na medida em que, acaso ausente,
impedirá a apreciação do mérito quanto ao ilegítimo, não havendo
que se falar em afastamento ou manutenção da irregularidade em
face dele.
No Direito Civil, segundo a teoria da asserção, a legitimidade para
a causa, ou ad causam, decorre da verificação da pertinência entre
a parte e “o direito abstratamente invocado, a afirmação do autor,
de tal forma que o juiz possa estabelecer um nexo entre a narrativa e a conclusão”. Já no âmbito de atuação desta Corte, em que
prevalecem os ramos do Direito Público, a legitimidade será aferida
conforme a possibilidade de determinada pessoa, em um dado contexto, influir na formação do fato administrativo, ocasionando, com
sua conduta (comissiva ou omissiva), algum dano potencial à legalidade, legitimidade ou economicidade no uso dos bens públicos.
Assim, para que alguém seja legítimo para figurar no polo passivo
dos processos que tramitam nesta Corte, é necessário que sua conduta tenha tido o potencial de causar, mesmo que somada à conduta de outras pessoas, a irregularidade. Se houver tal potencialidade, a parte será legítima, ainda que, no exame de mérito, imponhase o afastamento da irregularidade. Por outro lado, se nem mesmo
abstratamente a conduta da parte, naquela conjuntura específica,
for capaz de desencadear a ocorrência da irregularidade, estaremos
diante de um caso de ilegitimidade passiva.
Por isso, em princípio, possuem legitimidade para figurar no polo
passivo dos processos que tramitam neste Tribunal de Contas todos aqueles elencados no rol do art. 5º, da Resolução TCE-ES nº
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261/2013, bem como os indicados no parágrafo único do art. 70 da
CF e da CE/ES, haja vista que, em tese, participam, de forma determinante, da formação do fato supostamente irregular, devendo,
então, por ele responder. Imprescindível, também, para averiguar
a legitimidade da parte, o exame do que dispõe a lei sobre o plexo
de competências do agente e/ou de sua efetiva participação nos
eventos, ainda que não respaldada pela lei que fixa seu círculo de
competência ou diante de sua inexistência.
Embora tais delineamentos da matéria possam trazer algum norte,
é certo que a distinção entre quando se estará diante de um caso de
(i)legitimidade da parte ou mérito da irregularidade não é tarefa fácil, não sendo possível criar regra geral aprioristicamente aplicável.
Sendo assim, o exame da legitimidade da parte ocorrerá sempre
casuisticamente, diante da situação posta.
No presente caso, o senhor Marco Antônio Nader Borges, ocupante
do cargo de Diretor-Geral da Câmara, foi chamado a responder
perante esta Corte em virtude de: i) ter solicitado a contratação de
assessorias de gestão de recursos humanos e contábil em desatenção aos cargos existentes na Câmara e à necessidade de concurso
público (itens II.1.1 e II.2.1 da ITI 281/2013) e ii) autorizar contratação cujo elemento de despesa era incorreto (item II.1.2 da ITI
281/2013). Confiram-se os termos da ITI 819/2012:
II.1.1 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS
Identificação – Marco Antônio Nader Borges (Diretor-geral da
CMG).
Conduta/Nexo – Solicitar a contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria nos serviços de gestão de pessoal
no setor público, para atendimento das necessidades do Departamento de Recursos Humanos, sem atentar para a existência, na
estrutura administrativa da CMG, de pessoal incumbido dessas atribuições, incorrendo no descumprimento do caput e do Inciso II do
Artigo 37 da CF/88.
II.1.2 - UTILIZAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
Identificação – Marco Antônio Nader Borges (Diretor-geral da
CMG).
Conduta/Nexo – Autorizar a contratação em questão sob o elemento de despesa “Serviços de Consultoria”, infringindo o que dispõe o Parágrafo 1.º do Artigo 18 da LRF.
II.2.1 - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS
Identificação – Marco Antônio Nader Borges (Diretor-geral da
CMG).
Conduta/Nexo – Solicitar a contratação de empresa especializada
em consultoria contábil, sem atentar para a existência, na estrutura
administrativa da CMG, de pessoal incumbido dessas atribuições,
incorrendo no descumprimento do caput e do Inciso II do Artigo
37 da CF/88.
De acordo com a Lei Municipal nº 2.560/2005, são atribuições da
Diretoria Geral:
ANEXO IV
(Art. 1º)
Definições das atribuições Genéricas das áreas que compõem a estrutura organizacional e funcional da Câmara Municipal de Guarapari.
DIRETORIA GERAL
· Controle de atuação dos departamentos e coordenação de suas
atividades;
· Controle superior da execução orçamentária da gestão financeira
e patrimonial;
· Controle superior da formulação da política de recursos humanos.
Cotejando, então, sua conduta com o âmbito de suas atribuições,
verifica-se sua ilegitimidade passiva no presente processo. Isso
porque, quanto às irregularidades II.1.1 e II.2.1, o mero ato de
solicitar determinada contratação não se reveste, por si só, de ilegalidade, mormente se se considerar que o Diretor Geral da Câmara
de Guarapari não tem poder para decidir se a contratação deverá
ser ou não realizada, estando sua solicitação submetida ao crivo do
superior, que poderá indeferir seu pedido.
Poder-se-ia cogitar em sua responsabilidade caso a solicitação tivesse se baseado em dados manipulados ou motivação falsa, que
induzissem o ordenador de despesas a erro, ou quando se originassem de sua desídia culposa com a coisa pública. Ocorre que, na
presente hipótese, o ordenador de despesas tinha ciência da situação do quadro de funcionários do órgão, não tendo sido ludibriado
pelo Diretor-Geral. Ademais, ao ordenador de despesas/Presidente
do órgão competia corrigir a situação, realizando concurso público
para que os serviços fossem realizados por servidores efetivos ou
acometendo a execução das tarefas aos servidores comissionados.
A verificação se certa contratação pode ou não realizar-se é atribuição da autoridade competente na estrutura do órgão, amparada pela manifestação da assessoria jurídica (art. 38, VI da Lei nº
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8.666/93), não de quem, diante de uma necessidade de serviço,
solicita-a.
Por esses motivos, entende-se que, com efeito, há ilegitimidade
passiva do senhor Marco Antônio Nader Borges no que tange às
irregularidades dispostas nos itens II.1.1 e II.2.1 da ITI 281/2013.
Quanto à irregularidade narrada no item II.1.2, entende-se que
também a utilização do elemento de despesa correto foge da esfera
de competências do Diretor-Geral, que, embora exerça o controle
superior da execução orçamentária da gestão financeira e patrimonial, não tem necessariamente o conhecimento técnico específico
para enquadrar a despesa em uma ou outra espécie, sobretudo
tendo em vista que a efetiva classificação da despesa foi realizada,
de fato, por outrem.
Destarte, sugere-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva
do senhor Marco Antônio Nader Borges nas irregularidades
dispostas nos itens II.1.1, II.1.2 e II.2.1 da ITI 819/2012,
extinguindo-se o processo sem resolução de mérito quanto a ele, com fulcro no art. 267, VI, CPC, c/c art. 70, da LC
621/2012.
Valemo-nos do mesmo substrato teórico para reconhecer também a
ilegitimidade passiva da senhora Cláudia Costa Calenti Suela, Chefe
do Departamento de Administração e Finanças da CMG, nos itens
II.3.1 e II.4.1, visto que sua conduta também foi a de solicitar a
contratação de assessoria. Vejamos:
II.3.1 - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS
Base Legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Provisão de Cargo Público por meio de concurso, com previsão no Artigo 37, caput e Inciso II, da CF/88.
Responsáveis
Identificação – Cláudia Costa Calenti Suela (Chefe do Departamento de Administração e Finanças da CMG).
Conduta/Nexo – Solicitar ao Presidente da Câmara a contratação
de empresa especializada em consultoria contábil durante o mês
de janeiro, sem atentar para a existência, no Legislativo municipal,
de pessoal incumbido dessas atribuições, incorrendo no descumprimento do caput e do Inciso II do Artigo 37 da CF/88.
II.4.1 – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS
Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Provisão de Cargo Público por meio de concurso, com previsão no Artigo 37, caput e Inciso II, da CF/88.
Responsáveis
Identificação – Cláudia Costa Calenti Suela (Chefe do Departamento de Administração e Finanças da CMG).
Conduta/Nexo – Solicitar ao Presidente da Câmara a contratação
de profissional ou empresa visando à realização de estudo para a
readequação da estrutura administrativa da CMG, sem atentar para
a existência, no Legislativo municipal, de pessoal incumbido dessas
atribuições, incorrendo no descumprimento do caput e do Inciso II
do Artigo 37 da CF/88.
Esclareça-se que não houve pedido por parte da Chefe do Departamento de Administração e Finanças da CMG para extinção do feito
sem resolução do mérito em relação a si por ilegitimidade passiva,
porém, como as condições da ação são matérias de ordem pública,
cognoscíveis de ofício e em qualquer grau de jurisdição (art. 267,
§3º, CPC), sugere-se a declaração da ilegitimidade passiva da
senhora Cláudia Costa Calenti Suela na irregularidade disposta nos itens II.3.1 e II.4.1 da ITI 819/2012, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito quanto a ela, com
fulcro no art. 267, VI, CPC, c/c art. 70, da LC 621/2012.
4.2 Ilegitimidade Passiva do Parecerista Jurídico
Análise
Pretende o justificante sua exclusão do polo passivo da presente demanda fiscalizatória aduzindo que os pareceres jurídicos que
emitiu possuem natureza meramente opinativa, não vinculando a
decisão a ser tomada pelo Administrador.
Em que pese haver grande controvérsia doutrinária acerca da possibilidade ou não de responsabilização do parecerista jurídico, mormente no âmbito jurídico-administrativo, é devida a responsabilização do parecerista jurídico, desde que atendidas os requisitos
abaixo tratados.
Inicialmente, há que se registrar que conforme determinação contida no art. 131, caput e § 2º c/c art. 132, ambos da Constituição
Federal de 1988, os Procuradores Públicos (advogados públicos)
deverão ser investidos no cargo mediante aprovação em concurso
público de provas e títulos e sua atribuição é de representação judicial e extrajudicial do Ente Federado e dos órgãos da administração
indireta e subsidiárias, além de assessoria e consultoria jurídica do
Poder Executivo.
Por outra vertente, nota-se que conforme disposto no art. 133, da
Constituição Federal de 1988, “O advogado é indispensável à admi-

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 2 de maio de 2017
nistração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações
no exercício da profissão, nos limites da lei.”.
Destarte, o comando Constitucional se repete no art. 2º, § 3º, da
Lei Nacional nº 8.069/94, conhecida como Estatuto da Advocacia,
e, ainda, no Parágrafo Único do art. 5º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Assim, de plano, podemos concluir que a própria Constituição Federal de 1988 faz expressa distinção entre os “advogados públicos”,
que são os Procuradores da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e, por simetria, dos Municípios e entidades da administração
indireta, previstos e regulamentados no Capítulo IV, Seção II, art.
131 e art. 132, dos “advogados” que atuam no âmbito privado,
conforme previsão contida na Seção III, do mesmo Capítulo IV,
da Constituição Federal de 1988, haja vista estarem, via de regra,
submetidos a regramentos jurídicos diversos (público e privado).
Contudo, importante registrar que referidos dispositivos Constitucionais e infraconstitucionais não contemplam aqueles que emitem
pareceres técnico-jurídicos que não sejam advogados ou procuradores federais, estaduais ou municipais devidamente investidos nos
respectivos cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, e, ainda, aqueles profissionais que também
emitem pareceres técnicos no âmbito administrativo, a exemplo
dos engenheiros, contadores etc.
Destarte, a prerrogativa de usar a denominação “advogado” e o
exercício da advocacia no território brasileiro é privativa daqueles profissionais regularmente inscritos na Ordem dos Advogados
do Brasil, incluindo os integrantes da Advocacia-Geral da União,
da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das
Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração
indireta e fundacional, a teor do disposto no art. 3º, e § 1º, da Lei
8.906/94.
Neste contexto, observa-se que a denominação de “advogado público” está estritamente afeta àqueles profissionais integrantes dos
cargos e empregos públicos de carreira dos Entes Federados e órgãos públicos da administração indireta e fundacional, a teor do disposto no art. 131 e § 2º c/c art. 132, ambos da Constituição Federal
de 1988 e no art. 3, § 1º, da Lei Nacional nº 8.906/94.
Assim, o disposto no art. 5º, Parágrafo Único, da Lei Complementar
nº 621/2012, não se aplica àqueles que prestam assessoria
jurídica ao Poder Público cujas contratações/investidura não tenha sido feita na forma determinada no art. 37, inc. c/c art. 131, §
2º e art. 132, todos da Constituição Federal de 1988.
Ademais, há que se registrar que dentre os atos administrativos
descritos no inc. XVII, do referido art. 5º, da Lei Complementar nº
621/2012 não estão compreendidos aqueles praticados pelo
advogado público ou mesmo que possuam natureza de ato
privativo de advogado, de modo que a regra do parágrafo único
do mesmo art. 5º, da LC nº 621/2012 se mostra manifestamente
inócua em relação aos advogados públicos.
O ato atribuível à responsabilidade do advogado público é pelo exame e aprovação do edital, minutas de contratos, acordos, convênios
ou ajustes (art. 38, parágrafo único da Lei 8666/93) e o parecer
jurídico sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade (art. 38, Inciso
VI da Lei 8666/93).
Contudo, sem embargo das previsões constitucionais e legais acima
delineadas, o Ordenamento Jurídico Brasileiro não é condescendente com a inimputabilidade, a irresponsabilidade absoluta de qualquer pessoa ou categoria profissional, especialmente dos advogados, sejam públicos ou privados, pelo fato de estarem devidamente
inscritos nos Quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista
a regra geral de responsabilização por atos ilícitos, especialmente
aqueles que possam causar danos a terceiros.
Por outra vertente, cumpre registrar que o Tribunal de Contas da
União – TCU já firmou seu entendimento acerca da possibilidade de
responsabilização do “advogado público”, desde que sejam constatados alguns pressupostos específicos, quais sejam: quando o
parecer não estiver devidamente fundamentado; quando não defende tese jurídica aceitável; e/ou quando não está alicerçado em
entendimento doutrinário ou jurisprudencial.
Registre-se que tais pressupostos de responsabilização do parecerista jurídico, na visão do TCU, não são cumulativos, ou seja, basta
a constatação de apenas um deles para que seja possível a responsabilização do advogado público.
Neste sentido, transcreve-se trecho do Voto do Ministro Substituto
Benjamim Sherman Cavalcanti proferido nos autos do Processo TC014.973/2004-4, Acórdão nº 629/2004-Plenário, Ata 17:
“7.Relativamente à alegada contradição, sob o argumento de que
este Tribunal firmou entendimento segundo o qual, ‘quando o administrador age sob o entendimento de parecer jurídico, não se
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lhe deve imputar responsabilidade pelas irregularidades’, há que
se observar que esta Corte evoluiu, já há algum tempo, seu posicionamento no sentido de que tal entendimento somente pode ser
admitido a partir da análise de cada caso, isto é, deve-se verificar
‘se o parecer está devidamente fundamentado, se defende tese
aceitável, se está alicerçado em lição de doutrina ou de jurisprudência’. Presentes tais condições, ‘não há como responsabilizar o
advogado, nem, em consequência, a autoridade que se baseou em
seu parecer’, conforme leciona a professora Maria Silvia Zanella Di
Pietro (in “Termos Polêmicos sobre Licitações e Contratos”, Malheiros Editores, 2ª edição, 1995, pág. 118).”.
Outro precedente do TCU bastante elucidativo da questão posta
é o Acórdão nº 462/2003-Plenário, Ata 16, da lavra do Ministro
Walton Alencar Rodrigues, proferido nos autos do Processo TC008.902/1995-0, que ora transcrevemos em parte:
“No tocante à aplicação da multa prevista no art. 58, II, da Lei
8.443/92 aos advogados subscritores do parecer em questão, o
Ministério Público menciona recente decisão do STF, proferida no
Mandado de Segurança 24.073, na qual a Suprema Corte deliberou no sentido de excluir os advogados da Petrobrás (impetrantes) de processo administrativo, no âmbito do TCU, em que foram
responsabilizados, solidariamente, pela contratação de consultoria
internacional, em decorrência da emissão de parecer, respaldando
a dispensa de licitação para a referida avença.
Como bem salientou o Ministério Público, a decisão mencionada
foi prolatada nos autos de mandado de segurança individual, à luz
das particulares circunstâncias do caso concreto, produzindo efeitos apenas em relação aos impetrantes, em hipótese de específica
extração, e não erga omnes.
Na verdade, existe uma larga multiplicidade de situações de fato, já
detidamente examinadas por esta Corte, em que fraudes gravíssimas contra o Erário ocorriam sistematicamente fundamentadas em
pareceres jurídicos, cujo texto era, evidentemente “de encomenda”
e cujas conclusões eram plenamente contrárias à jurisprudência
e doutrina, chegando às raias da teratologia. Poderia mencionar
longa fila de acórdãos tendo o DNER como principal protagonista.
Não entendo que esteja esta Corte obrigada a, automaticamente,
excluir, a priori, a responsabilidade de todo e qualquer advogado de
entidade fiscalizada pelo TCU, devendo as nuanças e circunstâncias
existentes em cada caso concreto serem devidamente examinadas.
A responsabilidade do advogado autor de um parecer jurídico deve
ser desdobrada em pelo menos duas esferas distintas. Na primeira,
apurar-se-ia a responsabilidade do advogado pelo exercício profissional da advocacia, na qual caberia ao Conselho Seccional da OAB,
nos termos do art. 32 da Lei 8.906/94, a aplicação das sanções
disciplinares, como censura, suspensão, exclusão e multa nas hipóteses discriminadas no Estatuto da Advocacia, sem exclusão da
jurisdição comum, perante as autoridades judiciais competentes.
Na segunda, a responsabilidade imputada ao autor do parecer jurídico está inter-relacionada com a responsabilidade pela regularidade da gestão da despesa pública, disciplinada pela Lei 8.443/92,
cuja fiscalização se insere na competência deste Tribunal, em hipóteses específicas de fraude e grave dano ao Erário.
É certo que a atividade de controle externo contempla, entre outros
aspectos, a verificação da legalidade, legitimidade e economicidade
dos atos relacionados com a gestão de recursos públicos no âmbito da fiscalização contábil, financeira orçamentária, operacional
e patrimonial da União e das entidades da administração direta e
indireta.
O parecer jurídico emitido por consultoria ou assessoria jurídica de
órgão ou entidade, via de regra acatado pelo ordenador de despesas, constitui fundamentação jurídica e integra a motivação da
decisão adotada, estando, por isso, inserido na verificação da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos relacionados com
a gestão de recursos públicos no âmbito da fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública federal, exercida pelo Congresso Nacional com o auxílio
deste Tribunal, ex vi do art. 70 caput, e 71, II, da Constituição
Federal.
O fato de o autor de parecer jurídico não exercer função de execução administrativa, não ordenar despesas e não utilizar, gerenciar,
arrecadar, guardar ou administrar bens, dinheiros ou valores públicos não significa que se encontra excluído do rol de agentes sob
jurisdição deste Tribunal, nem que seu ato se situe fora do julgamento das contas dos gestores públicos, em caso de grave dano ao
Erário, cujo principal fundamento foi o parecer jurídico, muita vez
sem consonância com os autos.
Na esfera da responsabilidade pela regularidade da gestão, é fundamental aquilatar a existência do liame ou nexo de causalidade
existente entre os fundamentos de um parecer desarrazoado, omis-
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so ou tendencioso, com implicações no controle das ações dos gestores da despesa pública que tenha concorrido para a possibilidade
ou concretização do dano ao Erário.
Sempre que o parecer jurídico pugnar para o cometimento de ato
danoso ao Erário ou com grave ofensa à ordem jurídica, figurando
com relevância causal para a prática do ato, estará o autor do parecer alcançado pela jurisdição do TCU, não para fins de fiscalização
do exercício profissional, mas para fins de fiscalização da atividade
da Administração Pública.
A mera inscrição do servidor ou empregado público, na Ordem dos
Advogados do Brasil, não serve de passaporte para a impunidade
por condutas que tenham papel determinante na ocorrência de danos ao Erário ou de atos praticados com grave violação à ordem
jurídica, como intermitentemente tem ocorrido no âmbito do serviço público.”.
O Supremo Tribunal Federal - STF, ao enfrentar a matéria acerca da
responsabilização do “advogado público” em relação aos pareceres
que emite, leva em consideração a natureza vinculativa ou não do
parecer em cada casa concreto, classificando a mencionada peça
técnica em: facultativa ou não vinculante e obrigatória ou vinculante.
Neste contexto, segundo o STF, se a consulta ao “advogado público”
for facultativa, não exigida necessariamente pela lei ou por qualquer outro ato normativo próprio, o parecer emitido será meramente opinativo e não vincula a decisão da autoridade administrativa.
Contudo, se a consulta jurídica for obrigatória, se apresentando
como uma “fase” ou formalidade exigida pela lei ou por outro ato
normativo próprio, o parecer jurídico emitido se torna vinculativo e
condiciona aos seus termos a decisão a ser adotada pela autoridade
administrativa, e, somente nesta hipótese, é que seria possível a
responsabilização do “advogado público”.
Neste sentido, veja-se as ementas de jurisprudência abaixo delineadas:
ADVOGADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE - ARTIGO 38 DA LEI
Nº 8.666/93 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - ESCLARECIMENTOS. Prevendo o artigo 38 da Lei nº 8.666/93 que a manifestação
da assessoria jurídica quanto a editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes não se limita a simples opinião, alcançando a aprovação, ou não, descabe a recusa à convocação do Tribunal
de Contas da União para serem prestados esclarecimentos.
(MS 24584, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2007, DJe-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-062008 EMENT VOL-02324-02 PP-00362)
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO. AUDITORIA PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE PROCURADOR DE AUTARQUIA POR EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO-JURÍDICO DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇA DEFERIDA. I. Repercussões da natureza jurídico-administrativa do parecer jurídico: (i)
quando a consulta é facultativa, a autoridade não se vincula ao
parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não se altera
pela manifestação do órgão consultivo; (ii) quando a consulta
é obrigatória, a autoridade administrativa se vincula a emitir o
ato tal como submetido à consultoria, com parecer favorável ou
contrário, e se pretender praticar ato de forma diversa da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de parecer
vinculante, essa manifestação de teor jurídica deixa de ser
meramente opinativa e o administrador não poderá decidir
senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não
decidir. II. No caso de que cuidam os autos, o parecer emitido pelo
impetrante não tinha caráter vinculante. Sua aprovação pelo superior hierárquico não desvirtua sua natureza opinativa, nem o torna
parte de ato administrativo posterior do qual possa eventualmente
decorrer dano ao erário, mas apenas incorpora sua fundamentação ao ato. III. Controle externo: É lícito concluir que é abusiva a
responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de
causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha
resultado dano ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro
grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou
jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa. Mandado de segurança deferido.
(MS 24631, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno,
julgado em 09/08/2007, DJe-018 DIVULG 31-01-2008 PUBLIC 0102-2008 EMENT VOL-02305-02 PP-00276 RTJ VOL-00204-01 PP00250)
(Grifo nosso)
Destarte, o parecer técnico-jurídico vinculativo exarado pelo “advogado público” no exercício do seu mister possui natureza de ato
administrativo em sentido estrito, uma vez que o ato de aprovar,
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por exemplo, editais e minutas de contrato nos procedimentos licitatórios é de exigência obrigatória que se extrai da norma contida
no art. 38, inc. VI e Parágrafo Único da Lei Federal nº. 8.666/93 c/c
a Lei Federal nº. 10.520/02.
O ato de aprovar é elemento obrigatório ou etapa necessária para a
validade do procedimento, sob pena de nulidade. Logo, sendo etapa
interna necessária ao procedimento, o parecer qualifica-se como
ato administrativo em sentido estrito e diga-se, obrigatório. Assim,
o parecer técnico-jurídico é um instante formal do procedimento,
pois a licitação é um complexo de atos sucessivos, assim, ele não é
simples opinião, mas opinião complexa e necessária à validade do
procedimento.
Segundo a Suprema Corte Constitucional a manifestação da assessoria jurídica nos procedimentos licitatórios é vinculativo, portanto,
deve ocorrer a responsabilização do parecerista, até porque a Lei
Federal n° 8666/93 no mencionado artigo 38, parágrafo único é
extrema clareza no sentido de que: “As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes
devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria
jurídica da Administração.”.
Registra-se ainda, que os pareceristas ao agirem em desacordo
com as normas estabelecidas, ou seja, suas condutas omissivas em
apontar irregularidades cometidas nos procedimentos licitatórios
proporcionaram uma contratação ilegítima e que tiveram nexo de
causalidade com prejuízos ocasionados ao erário.
Isto é, nessas situações, o parecerista há de ser responsabilizado,
a uma porque sua manifestação tem caráter vinculativo e a outra
tendo em vista que suas condutas contem nexo de causalidade com
prejuízo ocasionado ao erário, atraindo o comando constitucional
“daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público” (Art. 71, II da CF/88).
Logo, considerando que o Parecer emitido pelo Defendente teve
por fundamento legal o disposto no art. 38, inc. VI e Parágrafo
Único da Lei nº 8.666/93, sendo, portanto, exigido por lei como ato
formal e necessário ao regular procedimento licitatório, possuindo,
segundo entendimento sedimentado pelo STF, natureza obrigatória
e vinculante, temos que é plenamente possível a responsabilização
do seu signatário na hipótese de comprovação de dano ao erário
proveniente de decisão administrativa tomada com supedâneo nas
referidas peças técnico-jurídicas.
Note-se que apenas foi tratado sobre a possibilidade jurídica e legal
de imputação de responsabilidade solidária do “advogado público”
juntamente com o Gestor Público, quando, na hipótese, restar adequadamente demonstrado que a emissão de parecer técnico-jurídico é exigência legal (obrigatório) e o mesmo possuir força vinculante em relação à decisão a ser tomada, e, ainda, quando houver erro
grosseiro ou quando o parecer não estiver devidamente fundamentado; quando não defende tese jurídica aceitável; e/ou quando não
está alicerçado em entendimento doutrinário ou jurisprudencial.
Destarte, a análise de tais requisitos autorizadores da imputação
de responsabilidade solidária confundem-se, inexoravelmente, com
a análise de mérito acerca da própria irregularidade imputada, de
sorte que a imputação de responsabilidade e possível aplicação da
respectiva sanção administrativa em relação ao justificante será
devidamente analisada quando for enfrentado o mérito da irregularidade imputada.
Por fim, ressalte-se que o reconhecimento da legitimidade ad
causam do Procurador neste processo não viola os princípios da
uniformidade da jurisprudência nem da isonomia, na medida em
que não foi proferido nenhum acórdão no indigitado processo TC
4221/2008, senão opinamentos dos auditores da área técnica, que
são independentes, de modo que suas manifestações não vinculam
as dos demais. A par disso, nada obsta que, diante de novos estudos, a Corte altere entendimentos anteriores, como naturalmente
ocorre nos movimentos de evolução da jurisprudência.
Assim, pelas análises acima delineadas, à luz dos entendimentos
sedimentados pelo TCU e pelo STF, e, ainda, considerando o disposto nos artigos 131 a 135, todos da Constituição Federal de 1988,
sugerimos seja afastada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo senhor Marcelo Rocha da Costa.
4.3 Inépcia da Instrução Técnica Inicial
Análise
Com efeito, a ausência de causa de pedir, que é a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, torna a petição inicial inepta, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.
A Instrução Técnica Inicial – embora não possua “causa de pedir”,
visto que não contém exatamente um pedido na acepção processualística, mas apenas a sugestão de citação, com as advertências
das consequências advindas do reconhecimento da ilegalidade –
deve conter a narrativa dos fatos e dos fundamentos de Direito
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que levaram à identificação do indício de irregularidade, uma vez
que isso é pressuposto para o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa.
Nesse sentido, a Resolução TC 621/2013 (Regimento Interno do
TCE-ES) estabelece a descrição dos fatos apurados e dos postulados jurídicos supostamente infringidos:
Art. 313. Os processos que tramitam no Tribunal serão devidamente instruídos pelas unidades competentes, observando-se,
entre outros, os seguintes critérios:
I - descrição precisa do conteúdo do processo;
II - identificação de todos os elementos que sirvam de base
ao exame da matéria;
III - realização dos cálculos dos débitos apurados nos processos de
contas;
IV - opinamento conclusivo, com a indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos.
Art. 316. Finalizado o relatório, a unidade técnica competente elaborará instrução técnica inicial, que apontará os indícios de
irregularidades detectadas, a responsabilidade individual ou
solidária pelo ato inquinado e, se for o caso, quantificará o
dano causado ao erário, com proposta de conversão do processo
em tomada de contas especial, sem prejuízo de outras proposições
a serem dirigidas ao Relator.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no art. 319 deste Regimento,
dispensada a instrução técnica inicial, caso o relatório não apresente irregularidades ou não identifique a necessidade de providências
saneadoras.
Assim, tendo em vista o que dispõe a norma processual específica,
aplicável aos feitos de competência deste Tribunal, bem como os
princípios que regem a matéria, não se olvidou a área técnica de
apontar os motivos que a levaram a sugerir a citação das senhoras
Cláudia Costa Calenti Suela e Lilia Maria Santos Venturini e do senhor Marcelo Rocha da Costa, tendo descrito, inclusive, suas condutas individualizadas e o nexo causal com a irregularidade apurada.
Além disso, os fatos relativos aos itens reputados irregulares foram
descritos, bem como o foram os fundamentos jurídicos – com a indicação de diploma legal, jurisprudência e doutrina –, de modo que
não há que se cogitar em prejuízo à defesa.
Destarte, opina-se pelo afastamento da preliminar.
4.4 Ilegitimidade Passiva da Empresa Contratada
Análise
No artigo 70 da Constituição Estadual consta que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado,
dos Municípios e das entidades da administração direta e indireta
dos seus Poderes constituídos, quanto aos aspectos de legalidade,
legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa e Câmara
Municipais, nas suas respectivas jurisdições, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada um dos Poderes.
Esse dispositivo constitucional, em seu parágrafo único, consagra
também o dever de prestação de contas de qualquer pessoa física,
jurídica ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o
Estado ou os Municípios respondam, ou que em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária.
O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara
Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, segundo dispõe o art. 71 da Constituição Estadual.
No mesmo artigo, no âmbito da competência do Tribunal de Contas do Estado inclui-se a de julgar as contas de administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades
instituídas e mantidas pelos Poderes Públicos Estadual e Municipal
e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.
O inciso IV do artigo 1º, o inciso II do artigo 5º, o inciso I do artigo
57 e o inciso II do artigo 87, todos da Lei Complementar 621/2012
assim dispõem:
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão
de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da
Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei
Complementar, compete:
(...)
IV - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e
indireta do Estado e dos Municípios, incluídas as fundações e as
sociedades por eles instituídas ou mantidas, bem como as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade
de que resulte dano ao erário;
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
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(...)
II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário;
Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de irregularidade,
cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator:
I - definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada, haja concorrido para o dano;
Art. 87. Verificada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou
ao Relator:
(...)
II - definir a responsabilidade solidária do agente público que praticou ou atestou ato irregular, e do terceiro que, como contratante
ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo,
haja concorrido para o cometimento do dano apurado;
Vê-se, portanto, que a preliminar de ilegitimidade passiva não deve
prosperar, haja vista a competência desta Corte de Contas para
imputar responsabilidade ao particular que haja contribuído para
o cometimento de dano causado ao Erário. Assim, opina-se pelo
afastamento da preliminar.
5 ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NA ITI 819/2012
5.1. Ausência de registro de movimentação e saldo do parcelamento do INSS no demonstrativo da dívida fundada (Anexo 16) (Item I.1 da ITI 819/2012)
Base legal: art. 98 da Lei 4.320/64.
Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Auditoria
Narram a ITI 819/2012 e o RTC 308/2012:
O Anexo 16 e o Anexo 14 evidenciaram no exercício de 2011 que
não houve movimentação da Dívida Fundada, entretanto há parcelamento de INSS, o qual deve ser lançado com a movimentação
credora e devedora, e apuração do saldo. Esta irregularidade é recorrente desde 2010, conforme processo TC 1785/2011, que está
no MPEC, pendente de apreciação Plenária, entretanto sem ITC do
NEC – Núcleo de Estudos Técnicos Análises Conclusivas, desta Corte de Contas. Todavia, em manifestação desta Controladoria Técnica através da ICC nº 139/2012, mantendo-se a irregularidade, pela
não observância a legislação pertinente.
Assim, deverá mensalmente a Câmara Municipal empenhar, liquidar e pagar, a parte da amortização deste parcelamento que
lhe cabe. Abaixo os lançamentos necessários para tal:
(...) A Prefeitura, por sua vez, deverá registrar mensalmente a parte que lhe cabe no parcelamento do INSS, como amortização
da dívida e a parte que couber a Câmara deverá ser registrada
como direito a receber junto a Câmara Municipal, para posterior dedução do duodécimo a ser repassado.
(...)
Posteriormente, após a Câmara Municipal empenhar, liquidar e registrar a baixa do pagamento da parte que lhe cabe, da amortização
mensal do parcelamento das contribuições previdenciárias, o valor
baixado na Câmara será devolvido ao Poder Executivo, visto
que este valor foi debitado automaticamente da cota parte do FPM.
(...)
Desta forma, o valor total pago do parcelamento ficará registrado de forma orçamentária, tanto na Prefeitura quanto na Câmara
Municipal, respectivamente com os valores que lhe cabem, sendo
estes últimos computados nos gastos totais do Poder Legislativo para fins de apuração do limite constitucional.
Assim não procedeu a Câmara Municipal no exercício sob análise,
devendo ajustar a sua contabilidade e efetuar as devoluções recebidas a mais da municipalidade.
Justificativas de José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Segundo afirma o Defendente:
No Balanço da Câmara Municipal de Guarapari de 2003, consta na
rubrica Dívida Fundada, registrado na conta contábil 2231101000
– INSS Parcelamento, o valor de R$ 432.000,00 (quatrocentos e
trinta e dois mil reais), relativos à Dívida com o INSS apurada através da Auditoria do INSS que originou o DEBCAD nº 35.776.705-5.
O TCEES notificou em maio/2009, a CMG para que o saldo da conta
2231101000 fosse movimentado e/ou cancelado/baixado, alegando não ser permitido o registro de valores em Dívida Fundada sem
a devida movimentação de Débitos ou Créditos.
Diante dessa constatação, o contador da CMG passou a Buscar Informações junto ao INSS sobre o referido débito, conforme histórico a seguir:
Foi agendada para 02/01/2012, visita à Receita Federal do Brasil
(Vila Velha), através da senha APV 36 para busca de informações
sobre o parcelamento da Câmara, junto aquele Órgão, sem ob-
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tenção de nenhuma informação, em virtude de férias do servidor
responsável pelo assunto. Então, em 19/01/2012 houve outra visita, desta feita com senha APV 33, constatando que se tratava
de parcelamento de dívida oriunda do processo DEBCAD/NFLD
35.776.705-5 e, que deveria ser procurado informações na Delegacia da RFB em Vitória, cujo encaminhamento foi providenciado pelo
Delegado da ARF-Vila Velha, Sr. FABIO PEREIRA SOARES.
Em 03/02/2012, a Câmara Municipal de Guarapari, através de seu
Presidente José Raimundo Dantas, oficiou ao Delegado da Receita
Federal do Brasil em Vitória, Sr. Luiz Antônio Bosser através do
Ofício CMG 0016/2012 com os questionamento necessários para
realizar a amortização do débito.
Em 15/02/2012 o Delegado da RFB respondeu através do Ofício 296/2012/DRF/VIT/ES/SECAT que o valor da DECAD/NFLD
35.776.705-5 foi incluído no Parcelamento Especial do Município de
Guarapari e que as parcelas são amortizadas no FPM. Sendo que
essa resposta foi insuficiente, tendo em vista que os questionamentos do Ofício CMG 0016/2012 não foram respondidos pelo Delegado da RFB. (Grifos no original.)
Diante da resposta insuficiente, no ofício citado acima, em
09/04/2012 o contador através do Presidente encaminhou novo
ofício ao Delegado da RFB, em Vitória, Ofício GPO 0069/2012, reiterando os questionamentos.
A RFB respondeu em 19/04/2012, através do Ofício nº 840/2012/
DRF/VIT/ES/SECAT, relatando que o DECAB/NFL 35.776.705-5 foi
consolidado no parcelamento especial; as parcelas mensais correspondem a 9% do FPM do mês anterior; o prazo de amortização foi
de 240 meses restando 115 parcelas a vencer e não já previsão de
data de liquidação considerando que as parcelas mensais deduzidas
do FPM, amortizam primeiramente os débitos mais antigos. Novamente, observamos que os questionamento solicitados através do
Ofício CMG 0069/2012 não foram respondidos integralmente, impossibilitando dessa forma, que a CMG realize o pagamento mensal
do INSS à Prefeitura Municipal de Guarapari – PMG.
Como a RFB não atendeu adequadamente nossos questionamentos, em 12/07/2012 a CMG, através do Ofício 0086/2012, oficiou
a PMG para que informasse o valor do saldo devedor atualizado da
NFLD 35.776.705-5, relativo a este Órgão Legislativo: o valor do
saldo devedor atualizado; valor mensal que está sendo amortizado
no FPM e a quantidade de parcelas em aberto, para subsidiar a movimentação da conta contábil.
Em 08/10/2012 foi reiterado à PMG, através do ofício CMG
110/2012, tendo em vista o atraso na resposta da PMG.
A PMG respondeu em 24/10/2012, conforme ofício SEMFA 301/2012,
informando que o parcelamento especial é debitado do FPM, em
240 meses e que os débitos da CMG estão incluso, repetindo as
informações da Receita Federal do Brasil, cuja cópia foi anexada ao
Ofício 0086/2012, desta Casa de Leis.
Observamos que não houve resposta aos questionamentos necessários para atualização do valor da Dívida do INSS considerando
que a CMG teria que providenciar a devolução mensal da amortização da dívida à PMG, já que as parcelas são descontadas mensalmente no FPM.
Sendo assim, após várias tentativas junto a RFB e à PMG para saber
qual o saldo devedor, o valor das parcelas mensais e a quantidade
de parcelas abertas e, considerando que não obtivemos informações para dar suporte à movimentação da conta contábil da Dívida Fundada, a Câmara Municipal de Guarapari a partir do mês de
novembro/2012, passou a efetuar a devolução do valor registrado
originalmente de R$ 432.000,00.
A divisão do valor em 108 parcelas foi apurada, tendo em vista que
em 19 de abril de 2012 o ofício da RFB nº 840 informava que restavam 115 parcelas a vencer.
Face ao exposto e, considerando ausência de informações precisas
sobre o saldo devedor, esta Câmara Municipal efetivou a atualização
monetária (TJLP) do valor existente nos registros contábeis, desde
01/08/2001 até 25/11/2012 e providenciou o primeiro pagamento
no mês de novembro de 2012.
Com base no valor corrigido (R$ 1.017.545,37) e considerando que
em abril/2012 restavam remanescentes 115 parcelas, conforme
informação recebida através do Ofício nº 840/2012/DRF/VIT/ES/
SECAT, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória – ES,
que deduzidos os meses de abril/2012 a outubro/2012, apurou-se
que o valor da parcela a recolher à Fazenda da Prefeitura em novembro/2012 seria de R$ 9.418,91.
A partir do mês de dezembro/2012 essa parcela de novembro/2012
será atualizada mensalmente, pelos índices da TJLP para cada parcela mensal a recolher doravante.
Análise
Como se trata de matéria afeta às ciências contábeis, re-
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produz-se a análise procedida na Instrução Contábil Conclusiva
281/2013:
1.8 Ausência de registro de movimentação e saldo do parcelamento
do INSS no Demonstrativo da Dívida Fundada (ANEXO 16)
Base Lega: Art. 98 da Lei 4320/64
O Anexo 16 e o Anexo 14 evidenciaram no exercício de 2011
que não houve movimentação da Dívida Fundada, entretanto
há parcelamento de INSS, o qual deve ser lançado com a movimentação credora e devedora, e apuração do saldo. Esta
irregularidade é recorrente desde 2010, conforme processo
TC 1785/2011. Todavia, em manifestação desta Controladoria Técnica através da ICC nº 139/2012, mantendo-se a
irregularidade, pela não observância a legislação pertinente.
Assim, deverá mensalmente a Câmara Municipal empenhar,
liquidar e pagar, a parte da amortização deste parcelamento
que lhe cabe.
A Prefeitura, por sua vez, deverá registrar mensalmente a
parte que lhe cabe no parcelamento do INSS, como amortização da dívida e a parte que couber a Câmara deverá ser
registrada como direito a receber junto a Câmara Municipal,
para posterior dedução do duodécimo a ser repassado.
Posteriormente, após a Câmara Municipal empenhar, liquidar e registrar a baixa do pagamento da parte que lhe cabe,
da amortização mensal do parcelamento das contribuições
previdenciárias, o valor baixado na Câmara será devolvido
ao Poder Executivo, visto que este valor foi debitado automaticamente da cota parte do FPM.
Desta forma, o valor total pago do parcelamento ficará registrado de forma orçamentária, tanto na Prefeitura quanto na Câmara Municipal, respectivamente com os valores
que lhe cabem, sendo estes últimos computados nos gastos
totais do Poder Legislativo para fins de apuração do limite
constitucional.
Assim não procedeu a Câmara Municipal no exercício sob
análise, devendo ajustar a sua contabilidade e efetuar as
devoluções recebidas a mais da municipalidade.
Deste modo, tem-se diligenciar junto a Câmara ou ao INSS
para a obtenção dos valores dos parcelamentos pagos.
Em resposta, o gestor enumera a sequência de tentativas
para a regularização do parcelamento do INSS. A partir de
novembro de 2012 passou-se a devolver os valores referentes ao quantum da parte do Legislativo ao Executivo.
Desta feita, bem informado no RTC, esta inconsistência é de
ano anterior a presente PCA, assim, para não ferir o bis in
idem, temos que o presente item deva ser dado como prejudicado. Entretanto, com solicitação de recomendação à Câmara
para os acertos necessários, tendo em vista a observação do
gestor ao final de sua manifestação, as fls. 859: “A partir de
dezembro de 2012 essa parcela será atualizada mensalmente....”. (Grifo nosso.)
O processo TC 1875/2011 com a mesma irregularidade contém a INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA ITC 759/2013, as
fls. 1033/1181.
No mesmo sentido, a manifestação de fl. 1477:
O item 1.8 – Ausência de registro de movimentação e saldo do parcelamento do INSS no demonstrativo da Dívida Fundada, referese a inconsistência contábil ocorrida desde 2010, portanto,
afeta a exercício anterior.
Destarte, como se trata de matéria afeta à Secretaria, forçoso considerar o item prejudicado.
Ressaltamos, por fim, como feito também na ICC 281/2013, que o
processo TC 1785/2011, que trata da prestação de contas do mesmo órgão, no exercício de 2010, contém a mesma irregularidade,
tendo sido, nele, opinado pela manutenção da irregularidade, conforme ICC 139/2012 e ITC 759/2013.
5.2. Gastos individuais com subsídios de vereadores: pagamento de subsídio em desacordo com a CF/88 (Item I.2 da
ITI 819/2012)
Base legal: art. 29, inciso VI; art. 39, §4º da CRF/88.
Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Auditoria
Narram a ITI 819/2012 e o RTC 308/2012:
O Legislativo Municipal de Guarapari efetuou pagamentos de subsídios aos Edis em desacordo com a legislação constitucional. Conforme planilha anexa, o Presidente da Câmara Municipal recebeu subsídio diferenciado estabelecido no art. 2º da lei local nº 2413/2004,
alterada pela lei local nº 2601/2006, que prevê subsídio de R$
5.400,00 para o Presidente. A mesma lei primitiva estabelece R$
3.600,00, para os demais conforme art. 1º.
Todavia, em 2010, em diante, com a introdução da lei local nº

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 2 de maio de 2017
3098, os Edis passaram a receber verbas indenizatórias fixas, na
dicção do art. 2º, de R$ 700 a titulo alimentação, R$ 600,00 a titulo
de combustível, e uma verba indenizatória variável de R$ 400,00 a
título de despesas com saúde.
As indenizações de alimentação e combustível não precisam de
prestação de contas, conforme art. 2º, § 2º. Já a verba indenizatória de despesas com saúde, necessita de prestação de contas,
prevista no art. 2º, § 3º.
Inicialmente a norma em seu art. 1º classifica a natureza da verba
como “ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício
do mandado parlamentar”. Todavia, se é ressarcimento, tem que
haver a competente prestação de contas, e por outro lado, estas
despesas não têm a ver com a atividade e sim são despesas de
cunho pessoal.
O art. 29, IV da CF/88, estabelece que o subsídio dos vereadores
será estabelecido em lei municipal que conjugado com o art. 39,
§4º do mesmo diploma, estabelece a parcela única para subsídio.
Exceção se dá ao Presidente da Câmara para a percepção de subsídio diferenciado, por esta Corte de Contas e demais tribunais Pátrios.
Assim, o Presidente do Legislativo Local recebeu além do subsídio diferenciado as parcelas de verba indenizatórias; igualmente os
demais vereadores, que receberam o subsídio acrescido de verba
indenizatória, totalizando os valores abaixo expostos na tabela:
(...)
Desta feita, se tem a necessária devolução dos valores recebidos
a maior no montante de R$ 204.147,66, perfazendo 96.674,56
VRTE´s, calculada com base em 2011 a R$ 2,1117 a unidade.
Análise
Por ter havido manifestação expressa do setor competente,
reproduz-se a análise procedida na ICC 281/2013:
Entretanto em consulta à base de controle de processo desta Corte,
o Processo TC 1043/2006 tem um Acórdão pela sua IRREGULARIDADE, e mais a matéria ali trata não se refere a mesma deste item:
lá a lei questionada é outra.
Observo ainda que neste mesmo processo, o item II.8 – Pagamento
Irregular de Verbas contém a mesma matéria deste, inclusive com
o mesmo pedido ressarcimento, indo mais além com a inclusão de
novos elementos. Assim, sugiro a análise desta matéria pelo NEC
quando for elabora a sua ITC da parte da auditoria realizada no
Órgão.
Na mesma toada do item anterior, temos por PREJUDICADO este
item.
No mesmo sentido a manifestação de fl. 1477:
O item 2.1.3.2 – Gastos Individuais com Subsídios de Vereadores: Pagamento de subsídio em desacordo com a CF/88, foi objeto de fiscalização por este Tribunal de Contas, processo
TC nº 2682/2012 (apenso a presente PCA), item II.8 da ITI
nº 818/2012, onde o tema é tratado com maior profundidade, e, por não se tratar de matéria eminentemente contábil,
pugnamos por não tratar do mesmo na ICC nº 281/2013,
para que seja apreciado por esse Núcleo quando da análise
do item II.8 da citada Instrução Técnica Inicial.
Assim, por se tratar de matéria idêntica àquela disposta no
item II.8 da ITI 819/2013, a análise será procedida no item
5.13 desta ITC.
5.3. Gasto total do poder legislativo superior ao limite estabelecido na Constituição Federal/1988, em tese, e repasse
de duodécimo inferior ao montante legal ou maior (Item I.3
da ITI 819/2012)
Base legal: art. 29-A, §2º, I e III da CRF/88.
Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Auditoria
Narram a ITI 819/2013 e o RTC 308/2012:
Em observância às disposições contidas no regramento constitucional retro citado, realizamos o cálculo concernente ao limite máximo permitido de gasto para o Poder Legislativo do município em
comento, a fim de compará-lo ao montante gasto em 2011, que
totalizou R$ 5.786.955,66 de Total de Gastos do Poder. Entretanto, às fls. 04 no item 07, o gestor relaciona o motivo pelo qual não
inscreveu a dívida junto ao INSS referente à parcela da Câmara
Municipal, ou seja, as informações enviadas pela RFB não foram
suficientes para a inscrição em sua contabilidade do saldo devedor
e das parcelas, uma vez que o montante da dívida está englobado
juntamente com o saldo da municipalidade, sendo o pagamento
efetuado pelo desconto em conta corrente relativa ao FPM. Assim,
deve o Município descontar as parcela abatidas na efetivação do
repasse dos duodécimos ao Legislativo Municipal de Guarapari, e
esta inscrever a dívida fundada e a sua baixa de movimentação no
período.
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Por outro lado, a municipalidade efetuou o repasse de R$
5.787.017,13, tendo a Câmara Municipal executado despesas no
montante de R$ 5.786.955,66, não estando incluído aí as parcelas
amortizadas pela Municipalidade a título de pagamento da dívida
fundada junto ao INSS, ou seja, a despesa total do Legislativo Municipal de Guarapari foi, em tese, além do estabelecido no art. 29-A,
III da CF, que estava limitado a R$ 5.826.508,34, tendo uma folga
de R$ 39.552,68, que caso seja maior que o pagamento ao INSS,
estará afastada a irregularidade.
Ademais, o Poder Executivo Municipal de Guarapari efetuou repasse
a menor para o Legislativo, infringindo o art. 29-A, §2º, III da CF/88,
ensejando crime de responsabilidade, se considerar os repasses de
duodécimo sem levar em conta as parcelas retidas do FPM, uma
vez que o Orçamento da Câmara estava previsto R$ 8.363.250,00,
e o limite pelo art. 29-A da CF/88 é de R$ 5.826.508,34, prevalecendo este por ser menor, e o repasse foi de R$ 5.787.017,13; ou,
infringência ao art. 29-A, §2º, I, com conseqüente repasse a maior
se considerar as parcelas pagas pela Prefeitura e não descontadas
no duodécimo.
(...)
Análise
Segundo análise procedida na ICC 281/2013:
O gestor concorda com os cálculos lançados no presente
item. Entretanto, justifica que está interligado ao item 1.8
Ausência de registro de movimentação e saldo do parcelamento
do INSS no Demonstrativo da Dívida Fundada (ANEXO 16) deste
relatório. O que tem razão.
Ademais, o Processo TC 2231/12 que trata da PCA da Prefeitura Municipal no 2.4.1. Repasse inferior ao limite estabelecido
na Constituição Federal/1988 tratou da matéria. Desta feita, temos por PREJUDICADO, para não ferir o bis in idem.
Nesse sentido, também, a manifestação de fl. 1477:
O item 2.2.1 – Gasto total do Poder Legislativo superior ao
limite estabelecido na Constituição Federal/1988, em tese, e
Repasse de Duodécimo inferior ao montante legal ou maior,
está diretamente vinculado ao item 1.8, não sendo o valor das parcelas do parcelamento firmado junto à Receita Federal do Brasil,
retidas diretamente no FPM, segredas por entidade, o que inviabilizou o reconhecimento por cada entidade, mediante lançamento
contábil, do valor que lhe cabia, e o consequente desconto no valor
do duodécimo transferido pela Prefeitura àquela Câmara Municipal.
A partir de dezembro/2012, com a segregação dos valores, passou
aquela Câmara a reconhecer sua parcela, sanando a referida inconsistência. Pelo exposto, afasto a presente irregularidade
Assim, encampando as razoes da manifestação de fl. 1477, opinase pelo afastamento da irregularidade.
(...)
5.8. Terceirização De Serviços Rotineiros – Processo
2517/2011 (Item II.3.1 da ITI 819/2012)
Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Provisão de Cargo Público por meio de concurso, com previsão no Artigo 37, caput e Inciso II, da CF/88
Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Cláudia Costa Calenti Suela – Chefe do Departamento de Administração e Finanças
Auditoria
De acordo com a equipe técnica, por meio do processo 2517/2011,
que deu origem Contrato 2/2011, a Câmara Municipal de Guarapari
contratou a empresa Solução Contabilidade e Consultoria Ltda. ME
para prestar assessoria e consultoria em assuntos contábeis, gerando, por isso, o indevido gasto de R$ 6.000,00.
As atividades contratadas se inserem, de acordo com a ITI
819/2012, no âmbito de competências do Contador do órgão, conforme Lei Municipal 2.559/2005, e nas atividades a serem desempenhadas pelos servidores lotados na Divisão de Contabilidade,
prevista na Lei Municipal nº 2.560/2005.
Como havia previsão para o exercício dos serviços contratados por
servidores da Câmara, houve duplicidade de pagamentos para o
desempenho das mesmas atividades.
Além disso, a “contratação da Solução quebranta a exigência legal
para o provimento de cargos públicos, que, por força expressa de
disposição constitucional vinculativa [...] deverá estar submetida
ao Princípio da Impessoalidade”, realizável por meio de concurso
público.
Apontou-se, ainda, que as contratações vêm sendo feitas “há pelo
menos quatro anos”, o que demonstra o hábito da CMG de valerse de tal expediente, “em desatenção com a necessária e urgente
abertura de concurso público”.
Concluiu-se, então, que “a contratação da Solução enseja a devolução ao erário de R$ 6.000,00 (seis mil reais), equivalentes
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a 2.841,31 VRTEs”, devendo, para tanto, serem chamados a prestar esclarecimentos os responsáveis arrolados.
Análise
Os Contratos nº 2/2011 e 6/2011, objeto, respectivamente,
deste item 5.8 e do item 5.6, ambos desta ITC, possuem o
mesmo objeto, razão pela qual nos reportamos à fundamentação da análise do item 5.6, opinando, tendo em vista a
ilegalidade da contratação e a ausência de interesse público
da despesa, pela manutenção da irregularidade em relação ao senhor José Raimundo Dantas (Presidente da CMG), conforme conduta e nexo causal descrito na ITI 819/2012, sendo passível
de ressarcimento o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), equivalentes a 2.841,31 VRTE, em virtude da ausência de interesse
público da contratação.
5.9. Ausência de liquidação de despesas – Processo
2.477/2010 (Item II.4.1 da ITI 819/2012)
Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Provisão de Cargo Público por meio de concurso, com previsão no Artigo 37, caput e Inciso II, da CF/88.
Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Rosimara Cardoso – Contratada
Cláudia Costa Calenti Suela – Chefe do Departamento de Administração e Finanças da CMG
Auditoria
Segundo a equipe técnica, o contrato 1/2011, fruto do processo
2.477/2010, cujo objeto era a contratação de estudo para a readequação da estrutura administrativa da CMG, em decorrência de
uma divulgação do número de habitantes de Guarapari, que havia
ultrapassado 100 mil habitantes, e que, em consequência, ocasionaria redução do duodécimo mensal da casa de Leis, passando de
7% para 6%, não teria tido a correta liquidação de despesa, uma
vez que “o ‘estudo’ apresentado pela profissional contratada se limitava a relacionar informações que demonstravam que o duodécimo – única receita da CMG – do ano de 2011 ficaria abaixo
do duodécimo do exercício anterior em 5,29% (se considerados os
dados fornecidos pela divisão de Recursos Humanos da CMG) ou
em 4,09% (se considerados os cálculos oriundos do setor contábil
do Legislativo municipal)”, baseando-se exclusivamente em dados
foram fornecidos pelo próprio Legislativo municipal.
Assim, “a profissional se limitou a concluir, no dito “estudo”, que, se
não concretizadas as previsões do setor contábil da CMG, haveria
necessidade de readequação da estrutura administrativa do Legislativo municipal. Entretanto, não aponta em que moldes aconteceria tal readequação. Apenas sugeriu – conforme ela própria
informou no relatório – a diminuição do quantitativo de cargos (sem
especificar quais), destacando que tal proposta não foi recebida
‘com simpatia, pois seria necessário efetuar exonerações’. Ao final
do relatório, explica que, a partir da preocupação do Presidente da
CMG com relação à reposição salarial dos servidores efetivos, ficou decidido (não especifica nem quem decidiu, nem quem propôs,
nem quais critérios foram utilizados) que seriam extintos ‘dois cargos de procurador adjunto e coordenador administrativo, de forma
a equilibrar o custeio’”.
Tendo em vista o resultado do contrato, entendeu “a Equipe que
houve ausência de liquidação da despesa, uma vez que não se vislumbrou, nos autos, o objeto contratado e – o que é pior – a necessidade de contratação da referida profissional, uma vez que todos
os cálculos e todas as informações que subsidiaram a decisão final
do Presidente da CMG resultaram do trabalho do quadro de pessoal
próprio do Legislativo municipal”.
Em face disso, concluiu-se pela necessidade de devolução ao erário de R$ 6.850,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta reais),
equivalentes a 3.243,83 VRTE, sendo necessária a citação dos
responsáveis.
Ao fim, ressaltou-se “que a profissional (CPF 967.856.597-87) é
sócia da empresa Fatun Assessoria e Consultoria Ltda., contratada
um mês depois pela CMG, a partir do Convite 1/2011, por meio do
Contrato 7/2011, para prestar assessoria e consultoria nos serviços
de gestão de pessoal, em atendimento às necessidades do Departamento de Recursos Humanos do Legislativo municipal”.
Análise
O Direito Administrativo, como cediço, funda-se sobre dois princípios basilares: a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Assim, toda e qualquer despesa que for
efetuada por entes da Administração Pública deve ter em conta o
atendimento aos interesses da coletividade, sob pena de ser ilegítima e, portanto, passível de ressarcimento.
A fim de possibilitar, então, essa repetição de valores públicos ao
erário, foi atribuído aos Tribunais de Contas examinarem o gasto
de dinheiro público no que tange à legalidade, à economicidade e à
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legitimidade (art. 70, CF). Desse modo, a Constituição Federal conferiu às Cortes de Contas o poder de verificar se, em determinada
despesa, foi atendido o interesse público.
E é esse exame de legitimidade que está sendo procedido na análise da presente irregularidade, uma vez que a pecha lançada pela
auditoria se refere à contratação de particular para elaborar tal instrumento, haja vista existirem servidores capazes de desempenhar
a mesma atividade no órgão.
Não se questiona o interesse público da confecção do estudo em
si, até mesmo porque tal matéria possui status constitucional, de
modo a tornar inegável sua importância:
Constituição Federal
Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao
somatório da receita tributária e das transferências previstas no
§ 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no
exercício anterior:
I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até
100.000 (cem mil) habitantes;
II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre
100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;
Assim, a elaboração de estudo que vise adequar os gastos do Poder Legislativo ao limite constitucional é atividade de interesse da
sociedade e da Câmara, enquanto órgão da Administração Pública,
subordinada a um teto de dispêndios.
Em razão disso, dissentimos das conclusões da área técnica.
Em primeiro lugar, porque não identificamos no rol de atividades
previstas para os servidores analisar o cumprimento do limite de
gasto total do legislativo e sugerir as medidas a serem adotas no
caso de necessidade de readequação dos valores. Ou seja, pela
literalidade da lei que define as competências dos servidores, não
cabe, expressamente, aos indigitados funcionários elaborar tal estudo. Vale ressaltar que também não há proibição, de sorte que
não haveria ilegalidade caso os mesmos tivessem confeccionado o
projeto.
Além disso, a contratação se deu para matéria pontual, não rotineira, não inserida nas atividades diuturnas dos servidores, incidindo,
assim, no permissivo constitucional para execução mediante contrato, e não concurso público.
Quanto ao fato de o estudo/relatório elaborado espelhar dados
que foram fornecidos pelo órgão ou deixar de indicar determinadas
providências, não se observa ilegalidade passível de punição nesta
Corte, visto que não lhe compete determinar o conteúdo do trabalho desenvolvido. Caso a Câmara esteja insatisfeita com o resultado
do trabalho, cabe a ela solicitar alterações à contratada.
Assim, não sendo de expressa atribuição de servidor do órgão o exercício da função contratada, que ocorreu de forma
pontual, para serviço não rotineiro, e sendo essa atividade
relevante para o interesse público, não se verifica ilegalidade na contratação. Destarte, opina-se pelo afastamento da
irregularidade em relação ao senhor José Raimundo Dantas e à
senhora Rosimara Cardoso.
5.10. Objeto sem especificação com consequente ausência
de liquidação e de comprovação da prestação dos serviços –
Processo 189/2011 (Item II.5.1 da ITI 819/2012)
Base legal: Artigos 40, Inciso I, e 55, Inciso I, ambos da Lei
8.666/93; artigos 62 e 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
Responsáveis: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Cláudia Costa Calenti Suela – Chefe do Departamento de Administração e Finanças da CMG
Lília Maria Santos Venturini – Subdiretora
Marcelo Rocha da Costa – Procurador-geral
Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial (IADI)
Auditoria
Narra a ITI 819/2012 que, por meio do Convite 3/2011, originado
do processo 819/2011, a Câmara contratou o Instituto de Apoio e
Desenvolvimento Intersetorial (IADI), pelo valor de R$ 41.500,00
(quarenta e um mil e quinhentos reais), para a execução de serviços de consultoria administrativa e financeira (Contrato 10/2011).
Verificou-se que foram solicitados e emitidos pelo procurador-geral,
Marcelo Rocha da Costa, pareceres jurídicos a respeito do edital
e do julgamento do procedimento licitatório e que, por meio da
Portaria 2.594/2011, foi designada a servidora Lília Maria Santos
Venturini como fiscal do contrato, a mesma que solicitou a abertura
do processo licitatório.
Tal licitação não especificou seu objeto, na forma do Artigo 40, Inciso I, assim como não foi feito nas cláusulas do
contrato, que deve obedecer ao Artigo 55, Inciso I, da Lei
8.666/93. O edital do Convite 3/2011 descreveu o objeto
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apenas como “serviços de consultoria administrativa e financeira”, “termo que envolve uma gama de tarefas, desde
as mais simples às mais complexas. Sem especificá-las, é
impossível precificá-las e verificar sua efetiva realização, caracterizando infração aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64”.
Ademais, como o tipo de licitação era “menor preço global”,
tem-se que o serviço contratado não dependia de especialização para ser executado, sendo, portanto, inerente ao
cargo de um servidor de nível médio existente no quadro
de pessoal da CMG. E “mesmo que o serviço contratado demandasse conhecimentos específicos, ainda assim existem
servidores contratados, os quais, pelas atividades descritas
no plano de cargos e salários (Anexos IV e V das leis municipais 2.559/2005 e 2.560/2005), poderiam prestá-los sem
dificuldades”.
Em seguida, a ITI 819/2012 apontou que os pagamentos foram
feitos em dez parcelas iguais e sucessivas de R$ 4.150,00, (quatro
mil, cento e cinquenta reais), conforme Nota de Empenho 61/2011,
totalizando R$ 41.500,00, equivalentes a 19.652,41 VRTE, que seriam passíveis de devolução.
Análise
De acordo com os documentos de fls. 324/363 dos autos do processo TC 2682/2012, a contratação em comento foi solicitada pela
senhora Lilia Maria Santos Venturini, sob o seguinte fundamento:
Fl. 324
Venho a presença de vossa Excelência solicitar autorização para
contratação de empresa especializada para prestar serviços de
consultoria administrativa e financeira, a fim de atender demanda deste Legislativo, conforme orçamentos em anexo.
Atendendo ao pedido, foi realizada licitação com o seguinte objeto:
Fl. 330
EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 003/2011
4 – DO OBJETO
4.1 – É objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria administrativa e financeira.
Não contou o instrumento convocatório nem seu respectivo contrato com a necessária pormenorização das atividades que compunham a contratação pretendida, como houve nos Editais de Carta
Convite nº 01/2011 (Anexo VI) e nº 2/2011 (Anexo IV), tratados
nos itens 5.4 e 5.6 desta ITC, respectivamente. Tampouco foram
indicadas quais matérias financeiras e administrativas seriam tratadas durante a execução do contrato. Tudo isso permite inferir a
ausência de descrição precisa do objeto da licitação, configurando
infração às regras dos artigos 40, I, e 55, I, da Lei 8666/93.
A especificação do objeto da licitação é imposição legal, da qual
não pode descurar o administrador, e permite a verificação do atendimento ao interesse público, na medida em que possibilita à Administração cotejar o serviço que lhe foi entregue com aquele que
pretendeu ver satisfeito para atender sua necessidade. A descrição
importa também à contratada, que não é obrigada a fornecer nada
a mais do que foi contratada nem coisa diversa – o que só é possível aferir quando se está diante de um objeto preciso.
Sobre o tema, ensina a doutrina:
2779 - Contratação pública – Planejamento – Identificação
da necessidade – Definição da solução, do objeto e do encargo – Relação de adequação e vinculação à própria necessidade – Renato Geraldo Mendes
A primeira providência que deve ser adotada no processo de contratação pública é dimensionar o problema, de forma a fixar os
contornos e as características da necessidade que a Administração
tem de atender. Definida a necessidade, ela passa a balizar a etapa
seguinte da fase interna do processo, que é justamente a definição
da solução para resolver o problema identificado. Da definição da
solução decorre a descrição do objeto. Há, então, uma relação estreita entre necessidade e solução, bem como entre solução e objeto. Com efeito, a partir do objeto é que se configura o encargo, que
é a razão de ser do próprio planejamento. Portanto, definir o encargo é o objetivo precípuo do planejamento da contratação. Por outro
lado, a necessidade condiciona a definição da solução. É com base
na necessidade que se fixará a solução e se definirá o objeto. Nesse
sentido, há uma relação de causa e efeito e também de adequação
entre uma coisa (necessidade) e outra (solução/objeto). Não se
pode pensar em definir a solução/o objeto sem antes identificar e
precisar a necessidade. Daí a razão que motivou o legislador a indicar no inc. I do art. 3º da Lei nº 10.520/02 que a primeira coisa a
ser feita pela autoridade é justificar a necessidade da contratação e,
somente após, partir para a definição do objeto do certame.
2790 - Contratação pública – Planejamento – Objeto – Definição no edital – Importância
“A finalidade precípua da licitação será sempre a obtenção de seu
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objeto – uma obra, um serviço, uma compra, uma alienação, uma
locação, uma concessão ou uma permissão – nas melhores condições para o Poder Público. Assim, o objeto da licitação é a própria
razão de ser do procedimento seletivo destinado à escolha de quem
irá firmar o contrato com a Administração; se ficar indefinido ou
mal-caracterizado, passará para o contrato com o mesmo vício, dificultando ou, até mesmo, impedindo sua execução. Para que tal
não ocorra, para que os licitantes possam atender fielmente ao desejo do Poder Público e para que as propostas sejam objetivamente
julgadas, o objeto da licitação deve ser convenientemente definido
no edital ou convite”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato
administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 64.)
No mesmo sentido do até aqui exposto, a jurisprudência do TCU:
“A definição dos objetos a serem licitados de forma precisa e completa, tanto nos projetos básicos quanto nos instrumentos convocatórios, a fim de que seja fornecido aos licitantes e órgãos de controle todo o conjunto de elementos necessários e suficientes, com
nível de precisão adequado para caracterizar o objeto da licitação,
conforme prevêem os arts. 6º, inc. IX, e 40, inc. I, ambos da Lei nº
8.666/93, de modo a garantir a contratação do objeto mais adequado às necessidades da Entidade, em termos qualitativos e quantitativos, bem como a homogeneização, a objetividade e a igualdade
de tratamento às licitantes”. (TCU, Decisão nº 695/1996, Plenário,
Rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha, DOU de 11.11.1996.)
O TCU determinou a anulação de procedimento licitatório cujo edital não continha a descrição suficiente do objeto da licitação sem a
indicação de qualidades e quantidades, não havendo os elementos
necessários para a apresentação de preço e um controle efetivo da
execução do contrato, o que impossibilita a cotação de preços pelos
licitantes. (TCU, Acórdão nº 497/2004, Rel. Min. Ubiratan Aguiar,
DOU de 17.05.2004, veiculado na Revista Zênite de Licitações e
Contratos - ILC, Curitiba: Zênite, nº 135, p. 477, maio 2005, seção
Tribunais de Contas.)
O TCU determinou que a Administração, “nos editais convocatórios,
observe os termos do art. 40, inc. I, da Lei nº 8.666/93, de forma
que o objeto da licitação seja descrito de forma sucinta, objetiva e
clara, evitando, assim, interpretações equivocadas”. (TCU, Decisão
nº 130/2002, Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer da Costa, DOU
de 08.03.2002.)
O TCU, ao analisar contrato firmado por órgão público, concluiu
que “além de não especificar de forma adequada o objeto da contratação, o gestor ainda o descreveu de forma excessivamente
ampla e genérica, configurando um verdadeiro contrato do tipo
‘guarda-chuva’, prática já censurada pelo Tribunal conforme Acórdão nº 1.263/2007, do Plenário”. O citado Acórdão determinou que
apenas fosse contratada a execução de serviços que estivessem
com seus objetos adequadamente definidos, em obediência ao
previsto no art. 55, inc. I, da Lei nº 8.666/93, a fim de evitar a
celebração de contratos com objetos genéricos, do tipo “guardachuva”. No mesmo sentido, Acórdãos nºs 1.577/2012 e 717/2005,
do Plenário e 475/2010, da 2ª Câmara, todos do TCU. (TCU, Acórdão nº 1.030/2008, Plenário, Rel. Min. Valmir Campelo, DOU de
06.06.2008.)
Demonstrada a vagueza do objeto do contrato, tem-se que a verificação do cumprimento das obrigações pelas partes torna-se manifestamente prejudicada, sendo impossível aferir a correta liquidação de despesa.
Como cediço, a despesa pública deve cumprir um itinerário de fases, que começa pela autorização legal, que é a previsão na lei
orçamentária, seja específica ou global; em seguida o processo licitatório ou sua dispensa, o contrato, o empenho, o fornecimento dos
bens ou serviços, a liquidação e, por fim, o pagamento.
O art. 63 da Lei 4320/64 estabelece que a liquidação da despesa
deve ser feita com base em documentos comprobatórios do crédito
e o objetivo da regra é verificar a origem e o objeto do que se deve
pagar, além da importância exata (§ 1º, inciso I).
Os pagamentos efetuados com inobservância dessa regra de administração financeira constituem grave infração a norma legal de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial e causam injustificado dano ao erário, na forma do art. 84,
inciso III, alíneas d e e da Lei Complementar 621/2012.
Além disso, no caso presente, os documentos apresentados pelos
Defendentes não foram capazes de demonstrar inequivocamente
que os serviços de consultoria foram prestados, uma vez que todos os relatórios apresentados pela contratada possuem idêntico
conteúdo, não sendo concebível que as atividades desempenhadas tenham sido exatamente as mesmas, mês após mês. Também
nesses relatórios não são especificadas as tarefas desenvolvidas.
Confira-se seu conteúdo:
Fls. 658/660; 671/673; 684/686; 697/699;710/712; 723/725;
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735/737; 748/750; 761/763; 774/776; 1108/1110; 1121/1123;
1134/1136; 1147/1149; 1160/1162; 1173/1175; 1186/1188;
1199/1201; 1212/1214; 1225/1227
Relatórios de Atividades de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011:
Trata-se de relatório de atividades desenvolvidas junto ao Legislativo Municipal de Guarapari, tendo como objeto assessoria e consultoria administrativa e financeira, por força do contrato administrativo nº 10/2011, datado de 01 de março de 2011.
A priori, é de bom alvitre ressaltar, que o Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI, tem como um dos principais
temas, o desenvolvimento a atividades de apoio e serviços no âmbito Municipal, no caso em tela, a Câmara Municipal de Guarapari.
Nessa linha, forçoso trazer à baila, atendimento direto e pessoal do
Presidente do Legislativo Municipal de Guarapari, tais como, orientações sobre impostos, prazos, formas de pagamento, legislação
trabalhista e fiscal.
Aliás, forçoso trazer à colação que estes dados estão sob constantes mudanças, devido a adaptações políticas e econômicas no ente
Municipal, enfim, assessoria e consultoria especializada sobre tais
questões, evitando assim, futuros problemas de ordem administrativa e financeira a posteriori.
Coordenação de equipe e desenvolvimento de controles financeiros
conforme perfil e necessidade da Câmara Municipal de Guarapari.
Informações atualizadas e sempre disponíveis para os gestores da
Câmara Municipal de Guarapari.
Coordenação de elaboração de pareceres em geral, tão somente,
na respectiva área de competência da IADI, informes técnicos e
despachos em processos.
Pesquisa sobre matéria em exame nos autos a serem relatados, e
ainda, prestação de serviços de assessoria técnica administrativa e
financeira.
Coordenação e execução de tarefas operacionais específicas no
âmbito da competência do Instituto de Apoio e Desenvolvimento
Intersetorial a Câmara Municipal de Guarapri, em suas atividades e
atribuições constitucionais.
Por ser verdade, e cumprindo todas as formalidades que o caso em
questão requer assino o presente relatório, para que sutam seus
efeitos legais.
Desse modo, os relatórios não são suficientes para corroborar
a efetiva prestação do serviço, tornando ausente a liquidação, de forma que não será legalmente possível efetivar o
pagamento.
No que tange à alegação dos Defendentes de que deveria ser realizada Tomada de Contas Especial, esclarecemos que esse instrumento é utilizado quando, diante de um indício de irregularidade
ocasionador de dano, verifica-se a necessidade de que o órgão
apure os fatos, identifique os responsáveis e quantifique o dano.
Quando já foi realizada alguma forma de fiscalização, como o é a
auditoria, da qual resultaram verificados esses elementos (fatos,
responsáveis e valor do dano), despicienda a realização de Tomada
de Contas Especial, que, atrasando a reparação do dano, só viria a
corroborar com aquilo que já foi apurado.
Destarte, ante a ausência de especificação do objeto do
contrato, tem-se que é impossível verificar sua efetiva realização, o que não foi elidido pelos documentos trazidos
pelos Defendentes, haja vista a generalidade e identidade
dos relatórios mensais, motivos pelos quais se opina pela
manutenção da irregularidade em face de José Raimundo Dantas,
Cláudia Costa Calenti Suela, Lília Maria Santos Venturini e Marcelo
Rocha da Costa e Instituto de Apoio e desenvolvimento Intersetorial (Iadi), na forma das condutas e nexos causais descritos
na ITI 819/2012, sendo passível de ressarcimento o valor de R$
41.500,00, correspondente a 19.652,41 VRTE.
5.11. Investidura irregular da CPL (Item II.6 da ITI 819/2012)
Base legal: Artigo 51, Parágrafo 4.º, da Lei 8.666/93
Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Auditoria
Reproduzimos abaixo a descrição da ITI 819/2012, no ponto:
Diante do exame da composição da CPL para os exercícios de 2009,
2010 e 2011, verificou-se a recondução irregular de alguns de seus
membros, em inobservância ao disposto no § 4º do art. 51 da Lei
n.º 8.666/93.
O referido normativo em sua primeira parte informa a regra geral,
que estabelece o máximo de um ano para investidura dos membros das comissões permanentes de Licitação. A parte final trata
da exceção, relativa e limitada ao período subsequente (mandato
seguinte), para o qual se admite a recondução de apenas parte de
seus membros.
O referido normativo veda a recondução total dos membros
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das comissões, nada obstando à recondução de alguns deles apenas para um segundo mandato, evitando-se o caráter
indeterminado.
Outrossim, não se pode compactuar com manobras que visem à
perpetuação do poder, configuradas na continuidade, por tempo
indeterminado, de um mesmo grupo de servidores, colocando em
risco a lisura e a condução dos procedimentos licitatórios.
Assim, é importante destacar o princípio republicano adotado no
País, do qual emerge a necessidade da alternância do poder entre mandatários. Desta forma, os membros reconduzidos não poderiam exercer um terceiro mandato consecutivo, havendo, nesse
caso, a obrigatoriedade da renovação da CPL.
Conclui-se, portanto, na esteira da doutrina e da jurisprudência,
que o mandato dos membros das CPLs está limitado ao máximo de
um ano. Contudo, parte desses membros poderá ser reconduzida,
uma única vez, ou seja, somente para o mandato subsequente, conforme estabelecido no Parágrafo 4.º do Artigo 51 da Lei
8.666/93.
No caso em tela, as servidoras Cláudia Costa Calenti Suela, Claudicéia de Souza Francisco e Ruth Ramalhete Ferreira
foram reconduzidas à CPL desde 2009, nas funções de presidente, secretária e membro, respectivamente, conforme
detalhado em quadro a seguir.
(...)
Análise
O ponto nodal da presente irregularidade consiste no cumprimento
de regras formais atinentes à formação da comissão permanente
de licitação. A esta incumbe conduzir diversas fases da seleção das
propostas e dos licitantes, o que demonstra sua importância na escolha da proposta mais vantajosa ao interesse público.
Tendo em vista a lisura do certame, a Lei 8666/93 estabelece uma
série de regras e procedimentos formais direcionados à composição
da Comissão, como o número mínimo de integrantes e a necessária
qualificação de alguns. Dentre tais preceitos, encontra-se o que
disciplina a recondução dos membros:
Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral,
a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas
e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3
(três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação.
§ 4o A investidura dos membros das Comissões permanentes
não excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade
de seus membros para a mesma comissão no período subseqüente.
De acordo com a letra da lei, então, está expressamente vedada a recondução total dos membros da Comissão, nada
obstando, a recondução de alguns destes membros, apenas
para um segundo mandato, evitando-se o caráter indeterminado.
Nessa esteira, ensina Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, 15 ed: Dialética. São Paulo,
2012, p. 795):
A Lei busca evitar o continuísmo no exercício da atividade de membro de comissão de licitação. O §4º reflete a preocupação em eliminar o risco de desmandos. A Lei presume que a rotatividade na
composição das comissões permanentes reduz a possibilidade de
abusos ou atitudes reprováveis.
Verifica-se, pois, que há um fundamento lógico para a exigência
legal, não se tratando de mero preciosismo, de modo que essencial
sua observância. O Min. do TCU Augusto Sherman Cavalcanti esclarece a mens legis do dispositivo:
A Lei, ao prever a rotatividade da composição da Comissão
Permanente de Licitação, busca preservar a Administração
da perpetuação de falhas cometidas por determinados integrantes, sejam decorrentes de má-fé ou de deficiência técnica.
Além disso, considerando a natureza dessa atividade, que envolve
a gestão de recursos públicos e o interesse de particulares, a alternância nessas atribuições busca reduzir a margem para
fraudes decorrentes da ingerência de licitantes junto aos
trabalhos da Comissão. (Acórdão nº 1281/2010, Plenário, rel.
Min. Augusto Sherman Cavalcanti.)
Complementando as lições anteriores, o julgado do TCU, abaixo
reproduzido, esclarece a respeito do número de vezes em que possível a recondução de membro da CPL:
Assim, diante de determinado caso concreto, poderia determinado
membro da Comissão (seja o Presidente ou não) permanecer dois
anos no cargo, desde que haja modificação de outros membros da
Comissão.
Contudo, não será admitida a permanência desse membro que ocupou o cargo por dois anos para um terceiro mandato, vale dizer, a
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recondução parcial é possível para a mesma Comissão após um
ano, que configura o prazo máximo da investidura, porém, a terceira investidura consecutiva resta impedida, a fim de evitar
a perpetuação de determinados servidores no desempenho
das atribuições inerentes à Comissão, em detrimento de outros. (g.n). (Decisão nº 245/00 (TC-700.048/98-7) do Tribunal de
Contas da União, publicada no BLC nº 10/00.)
Assim também é o entendimento da doutrina, ora representada por
Diógenes Gasparini (Comissões de Licitação, 2 ed.: Editora NDJ.
São Paulo, 2002, p 42), que ensina:
Admitida a recondução de parte dos membros, cabe questionar:
até quantas reconduções seria legítimo ou, de outro modo, quantas vezes o membro poderia ser reconduzido para a mesma
comissão permanente de Licitação? Apenas uma, pois as reconduções sucessivas acabariam por violar o princípio republicano
da rotatividade dos mandatos dos titulares de cargos executivos.
Vale ressaltar que não prospera a alegação de que as nomeações
priorizaram os servidores com conhecimento técnico e experiência,
uma vez que compete ao Município treinar seus servidores para desempenhar as funções pertinentes, a fim de observar a lei e, assim,
coibir más práticas administrativas na condução do certame.
Destarte, opina-se pela manutenção da irregularidade em relação ao senhor José Raimundo Dantas.
5.12. Recebimento indevido de gratificação (Item II.7 da ITI
819/2012)
Base legal: Artigo 9.º, Parágrafo 5.º, da Lei 2.128, de 26 de novembro de 2001
Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Auditoria
Segundo a ITI 819/2012, por meio das portarias 2.469/2011,
2.480/2011 e 2.602/201, foram designados servidores para participar das comissões de Licitação e de Controle Interno (Civi), durante
o exercício de 2011, sendo a eles atribuídas gratificações.
Ocorre que a Lei 2.128/2001, no art. 9º, §5º, incluindo suas posteriores alterações, que dispôs sobre a estrutura administrativa da
CMG, determinou que o pagamento de tal gratificação só pode ser
realizado se a função for exercida fora do expediente normal de trabalho – o que não ocorreu, no caso, já que, de acordo com as atas
de abertura das licitações ocorridas durante o exercício de 2011,
observa-se que, com exceção do Convite 4/2011, os demais procedimentos licitatórios ocorreram no turno da tarde (horário normal
de expediente), conforme detalhamento a seguir .
(...)
Prosseguiu a ITI 819/2012:
Em todos os convites realizados, os integrantes da CPL que assinaram as atas dos certames foram os seguintes servidores: Cláudia
Costa Calenti Suela (presidente), Claudicéia de Souza Francisco,
Ruth Ramalhete Ferreira e Samoel Ramalhete Ferreira (membros).
Todos os membros trabalharam no horário vespertino, conforme
boletim de frequência da CMG. Inclusive, na data da abertura do
Convite 4/2011, cujo horário de ocorrência, conforme a ata, foi 11
horas, consta dos boletins de frequência que os membros da CPL
presentes ao certame compareceram à CMG no turno vespertino.
Tendo em vista o horário de ocorrência dos certames – à exceção
do Convite 4/2011, não caberia o recebimento de gratificação, já
que o exercício da função na CPL ocorreu durante o horário normal
de trabalho dos servidores. Quanto aos outros membros da CPL, os
quais não foram mencionados anteriormente, não existe qualquer
indício de participação nos certames, e dessa forma, não caberia o
recebimento de gratificação.
Em seguida, foi elaborado relação de pagamento das gratificações,
que atingiram o montante de R$ 123.050,00:
(...)
Assim, considerando o escorço fático e jurídico procedido, o valor de R$ 123.050,00 (cento e vinte e três mil e cinquenta reais),
equivalente a 58.270,59 (cinquenta e oito mil, duzentos e setenta
vírgula cinquenta e nove) VRTE, deveria ser ressarcido ao erário.
Análise
A irregularidade em tela trata do pagamento indevido de gratificações.
Relativamente aos membros da CPL, os técnicos desta Corte de
Contas verificaram que praticamente todos os procedimentos licitatórios ocorreram à tarde, mesmo horário de trabalho dos servidores
nomeados para as comissões de licitação. Desta forma, entendeu
a equipe que não caberia o recebimento de gratificação, já que o
exercício da função na CPL ocorreu durante o horário normal de
trabalho dos servidores e, de acordo com § 5º do artigo 9º da Lei
nº Lei nº 2.128/2001, que trata da estrutura administrativa do Legislativo Municipal, somente receberiam gratificação os servidores
nomeados para comporem comissões ou grupos de trabalho, desde
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que o exercício dessa função seja fora do expediente normal de
trabalho.
A equipe de auditoria destacou que em todos os convites realizados,
os integrantes da CPL que assinaram as atas dos certames foram
os seguintes servidores: Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente),
Claudicéia de Souza Francisco, Ruth Ramalhete Ferreira e Samoel
Ramalhete Ferreira (Membros). Quanto aos demais membros da
CPL, Alessandro da Silva Mattos, Maria da Penha de Souza Borges,
Andréia Cristina Souza F. Oliveira e Laudicéia Marabotti Porto Saraiva, apesar de terem recebido gratificação, não existe qualquer
comprovação de participação nos certames.
O Defendente alega, em suma, que grande parte dos trabalhos desenvolvidos pelas comissões nomeadas pela Câmara Municipal de
Guarapari foram realizados fora do horário normal de expediente,
para que os mesmos não prejudicassem as atividades rotineiras
daqueles servidores. Alega, também, que o trabalho desenvolvido
pelos servidores nomeados para as Comissões de Licitação não se
limita às respectivas sessões.
Inicialmente teceremos algumas considerações sobre a Comissão
de Licitação.
A comissão de licitação, conforme disposto no inciso XVI do art. 6º
da Lei 8.666/93, tem a função de receber, examinar e julgar todos
os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes e às licitações nas modalidades concorrências, tomadas de
preços e convites, podendo ser comissão permanente ou especial.
De acordo com o disposto no artigo 51 da Lei 8.666/93, a Comissão
de Licitação poderá ser permanente ou especial.
A Comissão permanente é aquela criada para atuar em processos
de licitação por determinado tempo, sendo possível a recondução
de seus membros por mais de um mandato. Contudo, é vedada a
recondução da totalidade dos membros, ou seja, pelo menos um
dos membros da comissão de licitação permanente deve ser renovado em cada mandato. O mandato das comissões permanentes
deve ser de um ano, no máximo.
As comissões especiais são constituídas para atuar em licitações
específicas, sendo dissolvidas ao término do processo para a qual
foi composta.
As comissões de licitação são compostas por, no mínimo três membros, sendo que dois deles, no mínimo pertençam ao quadro de
servidores permanentes do órgão promotor da licitação, além de
serem devidamente qualificados.
Em pequenas unidades administrativas, em função do número reduzido de servidores, a comissão de licitação pode ser substituída
por um único servidor, porém em caráter excepcional e somente na
modalidade convite.
No caso da modalidade pregão, eletrônico ou presencial, a comissão de licitação é substituída por pregoeiro e por uma equipe de
apoio, sendo que o pregoeiro deve pertencer ao quadro de servidores da entidade promotora da licitação e os membros da equipe de
apoio devem ser, preferencialmente, servidores efetivos do órgão
promotor do certame.
Da mesma forma que a comissão de licitação, o pregoeiro pode ser
designado para mandatos de um ano (admitida uma recondução)
ou para licitações específicas.
Não há, nas Leis 8.666/93 e 10.520/02, qualquer impedimento
para que seja instituída gratificação aos membros da CPL ou ao
pregoeiro e respectiva equipe de apoio. Contudo, vale destacar que
a criação destas gratificações depende de lei própria a ser aprovada
pela Câmara de Vereadores do município.
Logo, será a Lei instituidora das gratificações que irá especificar os
critérios para o seu pagamento.
O §5º do artigo 9º da Lei nº 2.128/2001, que trata da estrutura
administrativa do Legislativo Municipal, estabelece o seguinte em
relação às gratificações:
Art. 9.º. Os limites de dispêndio global com os cargos serão fixados pela Mesa Diretora, exigida a existência prévia e suficiente de
crédito orçamentário.
(...)
§ 5.º - Fica o Presidente da Câmara Municipal de Guarapari autorizado a conceder gratificação, até o limite da referência CCL-5,
aos servidores indicados para comporem comissões ou grupos de
trabalho, desde que o exercício dessa função seja fora do expediente normal de trabalho, não incorporando aos vencimentos
para quaisquer efeitos. (g.n.)
Consoante o referido diploma legal, para receber a gratificação, não
basta que o servidor tenha simplesmente sido nomeado para a função, é necessário que a função seja exercida e que o seja fora do
expediente norma de trabalho.
(...)
Em relação aos Convites, verifica-se ao se analisar a documentação
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acostada aos autos, que somente participaram dos certames os seguintes membros da CPL Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente),
Claudicéia de Souza Francisco, Ruth Ramalhete Ferreira e Samoel
Ramalhete Ferreira (Membros). Verifica-se, também, que as sessões ocorreram no mesmo turno de trabalho dos servidores que
dela participaram, conforme boletim de frequência.
Não consta registrado nas respectivas atas de homologação a participação de Alessandro da Silva Mattos, Maria da Penha de Souza
Borges, Andréia Cristina Souza F. Oliveira e Laudicéia Marabotti Porto Saraiva, que, sem embargo, receberam gratificação.
Desta forma, para a devida comprovação que os membros da CPL
exerceram outras atividades além da participação na sessão pública de licitação, seria necessário comprovar, por meio de controle
de frequência/horário ou outro instrumento hábil, que os trabalhos
desenvolvidos pela comissão de licitação da Câmara Municipal de
Guarapari, foram realizados fora do horário normal de expediente,
o que, de fato, não se verifica no presente caso.
O gestor público tem o dever de aplicar os recursos públicos da
melhor maneira possível, evitando o desperdício. A boa gestão do
gasto público permite a redução de desperdícios, o que possibilita
o aumento dos recursos disponíveis para a Administração Pública
atender melhor a população nas mais diversas formas.
Uma adequada gestão pública tem que se apoiar nos seguintes
pilares: planejamento, transparência, controle e responsabilidade.
Estes também são os pilares que balizam a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Evidentemente que além desses princípios ainda é imprescindível que o gestor atue com ética, o que balizará o seu comportamento perante a sociedade que representa.
Assim, o gestor público deve programar as suas ações de forma
planejada, evitando concebê-la no dia a dia, conforme a urgência
de cada situação. Qualquer ação requer planejamento, sob pena de
não se alcançar a meta pretendida. No setor público isto é imprescindível, pois as demandas da sociedade em geral são maiores do
que a capacidade de atendimento do estado.
Em relação à alegação de que os servidores nomeados para
as Comissões exerceram suas atribuições fora do horário
de trabalho, entende-se que é necessário existir documento
comprovando a efetiva jornada de trabalho do servidor, o
que não foi feito pelo gestor.
Neste ponto, importa ressaltar, que em fase de instrução de mérito
(ou conclusiva), a análise se baseia nas teses e argumentos apresentados pela defesa, valendo-se das provas constantes dos autos,
o que não foi feito neste item. Não basta os gestores dizerem que a
inconsistência não existiu. É necessário que se comprove por meio
de documentos. Não basta, para o saneamento da irregularidade, a
simples alegação desacompanhada de elementos probatórios, sendo oportuno rememorarmos a regra prevista no art. 333, inciso II
do CPC, de aplicação subsidiária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(...)
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autor.
De acordo com o artigo 27 da Lei nº 2.559, de 23 de dezembro de 2005, os servidores da Câmara Municipal de Guarapari têm que cumprir uma jornada de trabalho semanal de
30 horas. E, conforme boletins de frequência acostados aos
autos pela equipe de auditoria, os membros cumpriam o horário vespertino, ou seja, no mesmo horário em que ocorreram os certames (à exceção do convite 4/2011).
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade em
face do senhor José Raimundo Dantas, conforme conduta e
nexo de causalidade descrita na ITI 819/2012, sujeito ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 123.050,00 (cento e vinte
e três mil e cinquenta reais), equivalente a 58.270,59 (cinquenta e oito mil, duzentos e setenta vírgula cinquenta e
nove) VRTE.
5.14. Pagamento antecipado de despesa por irregular liquidação - Processo 618/2011 (Item II.9.1 da ITI 819/2012)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64; Artigos 67, §1º da
Lei 8.666/93
Responsável: José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Ágape Assessoria e Consultoria – Contratada
Auditoria
De acordo com a ITI 819/2011:
Relata a Equipe de Auditoria que nos autos do processo n.º
618/2011, não foram encontrados os pareceres dos fiscais dos
contratos, que deveriam ser emitidos na fase de liquidação e anteriormente ao pagamento realizado pela Câmara Municipal de
Guarapari, manifestando-se sobre a efetiva prestação do objeto,
confrontando com os comprovantes de entrega e recibo, conforme

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

Página 34
determina o art. 67, § 1º da Lei n.º 8.666/93.
Informa que a servidora Lilia Maria Santos Venturini, matrícula
031.085, e o fiscal do Aditivo 1, o servidor Marco Antonio Pereira
Martins, matrícula 030.619, cujos nomes apenas constam expressos na Portaria 2.469/2011 e na Portaria 2.862/2012, respectivamente, para acompanhar, atestar, e controlar a relação quantitativa
dos atos normativos estimados a serem incluídos no site e dos atos
que foram efetivamente incluídos, não manifestaram terem tido ciência nos autos.
Assim, entende-se que o pagamento ocorreu antes de se atestar e
proceder à efetiva liquidação dos serviços.
Diante destas constatações, conclui-se que as liquidações oriundas
da presente contratação, iniciadas no exercício de 2011 e continuadas no exercício de 2012, não encontram respaldo nos preceitos
legais contidos nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64, configurandose, assim, em infração a essas normas, sendo, inclusive, passível
de ressarcimento ao erário o montante empregado nessa contratação, qual seja:
Exercício de 2011 – R$ 18.800,00, equivalentes a 8.902,78 VRTEs.
Exercício de 2012 – R$ 9.400,00, equivalentes a 4.161,32 VRTEs.
Análise
O objeto do contrato em análise referia-se a “atualização, manutenção e digitalização dos atos normativos para o site da Câmara
Municipal”. É de se notar que a execução em si do serviço não foi
impugnada pela auditoria, mas seu ateste pelos fiscais do contrato,
que é imprescindível para a correta liquidação da despesa.
Assim sendo, com a apresentação dos documentos de fls. 1284,
1300, 1318, 1334, 1351, 1367 – que se referem os às Notas Fiscais,
carimbadas por pessoa não identificada que atesta o recebimento
do serviço – e principalmente dos relatórios de fls. 1379/1463 e de
fls. 418/556 – em que são descritas, com a devida especificação,
as atividades prestadas, mês a mês – opina-se pelo afastamento
da irregularidade.
No tocante as demais irregularidades cabem à análise que segue
abaixo:
2. DA TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS (item 5.4
da ITC)
O corpo técnico desta Corte relata que o Legislativo Municipal de
Guarapari realizou, no exercício de 2010, contratação de assessoria
e consultoria na área de Recursos Humanos.
Aduz que os serviços contratados têm caráter rotineiro e remetem
à estrutura administrativa organizacional da Câmara, cujas atribuições possuem ações correlatas ao objeto do contrato firmado com
a empresa FATUN Consultoria e Assessoria Ltda.
O objeto do contrato celebrado com a empresa FATUN compreendiam os seguintes serviços de consultoria e assessoria:
Assessoramento nos procedimentos de folha de pagamento e de
gestão de pessoal ao setor público;
Assessoramento de cálculo e conferência da contribuição previdenciária, assim como o cumprimento de obrigações acessórias, incluindo dados da folha de pagamento e de prestadores de serviços
autônomos;
Assessoramento nos procedimentos para concessão de direitos e
vantagens a servidores municipais e demais ações pertinentes á
área de recursos humanos deste órgão legislativo;
Assessoramento no controle dos percentuais máximos, em relação
aos subsídios dos vereadores e do Presidente do Órgão Legislativo,
assim como os limites constitucionais de despesas com servidores
e agentes políticos, a fim de atender demanda deste Legislativo.
Nas justificativas apresentadas pelo gestor, em síntese, se alega
que o serviço é “um assessoramento especializado para dar suporte
aos servidores lotados no setor”, afirmando que “caracterizaria burla ao princípio do concurso público se a Administração contasse em
seu quadro de pessoal com cargo de assessor em recursos humanos, o que não existe. Daí não se confunde as atividades da Divisão
de RH com as atividades de assessoria”.
Observo da Lei Municipal nº 2560/2005, que dispõe sobre a reestruturação organizacional da Câmara, que de fato a Divisão de
Recursos Humanos possui atribuições genéricas conferidas por lei
atribuindo a execução de determinados serviços de RH àquele setor, contudo é necessário que se leve em consideração que muitas
vezes a execução de um serviço não depende só de autorização
legal para atuar, mas também de orientação adequada correlata à
atuação de modo que se atenda a demanda do órgão.
Digo isso, pois muitas vezes temos servidores com atribuições atreladas ao cargo para realizar determinada tarefa, mas o setor sofre dificuldade em desempenhá-la de forma mais eficiente, eficaz,
produtiva, em razão não raras vezes por formação insuficiente do
servidor. Nesse contexto, uma assessoria especializada atua dando consultoria/assessoria ao órgão, de forma atualizada, segura e
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precisa a respeito daquele objeto do contrato, tornando o serviço
célere e efetivo.
Nesse contexto, na relatoria da Câmara de Guarapari, no meu voto
relativo ao exercício anterior (2010), entendi quanto a essa irregularidade que a contratação tinha sido firmada para melhora das
rotinas administrativas do ente. Portanto, afastei a irregularidade
aqui analisada com determinação de que o gestor se abstivesse
em contratar esse tipo de consultoria e reestruturasse seu quadro
próprio de pessoal promovendo capacitação dos seus servidores.
Contudo, em análise dos presentes autos (exercício 2011), verifico
que a Câmara de Guarapari contratou no ano seguinte: i) a mesma
empresa; ii) para desempenhar mesmo objeto e; iii) com o mesmo
valor contratado no exercício anterior, a saber: 75.350,00 (setenta
e cinco mil, trezentos e cinquenta reais).
Registro, ainda, que embora o contrato firmado tentasse descrever
o objeto com palavras diferentes, mas com teor sinônimo, mascarando a duplicidade da prestação de serviço, nota-se do quadro
comparativo abaixo, que se tratam na essência de objetos idênticos
aos firmados no contrato do exercício de 2010. Vejamos:
QUADRO COMPARATIVO DO OBJETO DO CONTRATO
Analisado no Proc. TC
1785/2011
Assessoramento nos procedimentos de folha de pagamento
e de gestão de pessoal ao setor
público;
Assessoramento de cálculo e
conferência da contribuição previdenciária, assim como o cumprimento de obrigações acessórias, incluindo dados da folha de
pagamento e de prestadores de
serviços autônomos;
Assessoramento nos procedimentos para concessão de direitos e vantagens a servidores
municipais e demais ações pertinentes á área de recursos humanos deste órgão legislativo;

Analisado no Proc. TC
1883/2012
2) consultoria especializada
para cumprimento de obrigação
na Receita Federal do Brasil e
Ministério do Trabalho e Emprego, referente aos dados oriundos da folha de pagamento
1) orientação para cálculo e
conferência de contribuição
previdenciária e cumprimento
de obrigação previdenciária
especificamente no que tange
aos dados oriundos da folha de
pagamento e de prestadores de
serviços autônomos;
3) consultoria nos procedimentos de concessão de direitos e
vantagens a servidores municipais;

Assessoramento no controle
4) outros serviços correlatos a
dos percentuais máximos, em
consultoria especializada em
relação aos subsídios dos verea- recursos humanos, com o objedores e do Presidente do Órgão tivo de prevenir possíveis erros
Legislativo, assim como os limi- e evitar a geração de passivo
tes constitucionais de despesas trabalhista e previdenciário, que
com servidores e agentes políti- comprometam, no futuro, as ficos, a fim de atender demanda nanças do Legislativo.
deste Legislativo.
Em conjunto a isso, verifico que o corpo funcional da Câmara possui
quantitativo suficiente, apto a atender a sua demanda, pois segundo informações da Área Técnica (ITI 819/2012), no exercício de
2011, o ente já contava com 95 servidores, sendo 20 efetivos só
para atender a estrutura administrativa, o que não se revela um
quadro de pessoal pequeno ou insuficiente.
Deste modo, considerando que no exercício anterior me pareceu
razoável a contratação de assessoria especializada para o Setor de
Pessoal de modo que a assessoria contratada pudesse capacitar os
servidores e melhorar as rotinas de trabalho na orientação e realização de práticas da melhor técnica, essas consultorias seriam
excepcionalmente admitidas nessa perspectiva, mas não como
substituição de pessoal, cuja prática se dê de forma rotineira como
verifico ser o caso dos autos.
Salienta-se como agravante, ainda, o fato de que a reiteração da
contratação acaba por gerar despesas em duplicidade, ou seja, com
o pagamento de vencimentos dos servidores do quadro próprio de
pessoal que desenvolve as atividades cotidianas e com a contratação da empresa de “assessoria” para a realização dos serviços
rotineiros que se revelam com a contratação reiterada.
É que além do contrato ter sido firmado nos exercícios de 2010 e
2011, processos de números 1785/2011 e 1883/2012, respectivamente, ambos de minha relatoria, igualmente foi firmado e imputado irregular pela área técnica no exercício de 2012, processo
3237/2013 (PCA/2012), de relatoria do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Sendo assim, diante de todo o conjunto fático probatório que abarcou o quadro analisado da referida contratação, não posso manter
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o posicionamento anteriormente firmado no meu voto da PCA de
2010, o que por todas as razões e fundamentos aqui delineados me
levam à conclusão pela manutenção da irregularidade em consonância ao posicionamento técnico (ITC 2391/2014) e do Ministério Público de Contas. Entretanto, no que se refere a imputação de
responsabilidade a parecerista, entendo que não cabe a solidariedade quanto ao ressarcimento. Explico.
No caso da irregularidade que, por ora, se analisa, a conduta imputada na matriz à parecerista se traduz em emitir parecer favorável
à referida contratação sem atentar para a existência, na estrutura
administrativa da CMG, de pessoal incumbido dessas atribuições.
Essa conduta, portanto, se reflete numa conduta apta a gerar a
irregularidade, que não foi por mim afastada. Portanto, apta a sanção de multa. Contudo, se o serviço não foi efetivamente prestado
ou se fora parcialmente, essa conduta a ela imputada não gera
automaticamente o dano identificado.
Ao meu ver, o dano causado pela ausência da prestação de serviço
impõe a sanção pela devolução e restituição ao erário, a quem competia fiscalizar o contrato, a quem coube pagar o contrato, o que
não se pode exigir como conduta do parecerista, a quem competia
apenas à manifestação quanto à análise de questões formais, como
a legalidade da contratação e demais requisitos impostos pela lei.
É claro, que pode ocorrer situações em que a análise realizada por
ele de forma precária ou ineficaz possa gerar dano erário, no caso,
por exemplo, de um Parecer que aprove a contratação de um serviço de coffee break para a festa particular do Chefe do Legislativo.
Nesse exemplo, se verifica que a conduta praticada pelo Parecerista
é o que denominamos de nexo que liga umbilicalmente ao dano ao
erário ocorrido. Nesse caso, seria passível a imputação do ressarcimento.
Entretanto, no caso dos autos verifico que a conduta imputada não
nos conduz ao dano ao erário identificado, ou seja, a ausência de
prestação do serviço que fora identificado, conforme fundamentado
alhures.
Desta forma, entendo nesse caso dos autos, que ao parecerista
cabe a imputação da multa pela conduta descrita na ITI e, ao gestor, por não ter conseguido demonstrar na sua resposta a efetiva
prestação do serviço, lhe cabe a aplicação da sanção de multa e
ressarcimento dos valores indevidamente pagos.
3. DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
(item 5.5 da ITC)
A área técnica entendeu por irregular a utilização do elemento de
despesa em que fora realizada a reserva orçamentária do contrato
tratado no tópico anterior. Em razão do contrato de assessoria administrativa firmado com a empresa FATUN, ter sido apontado pelo
corpo técnico como contratação em verdadeira substituição de pessoal, não seria possível classificá-la no elemento de despesa “serviços de consultoria”. Contudo, deveria ter sido classificada como
“outras despesas de pessoal”, conforme Nota Técnica da Secretaria
do Tesouro Nacional nº 1097/2007/CCONT-STN e determinações do
§ 1.º, artigo 18 da LRF.
Nada obstante, a discussão da classificação mais adequada a despesa, verifico que a irregularidade em debate fora imputada ao Presidente da Casa Legislativa, o que no meu entender, por se tratar de
uma irregularidade contábil deveria ter sido imputada ao servidor,
cujas atribuições e qualificação técnica para a prática do ato, certamente não recai no Chefe do Legislativo.
Deste modo, ante a ausência de elementos da responsabilidade,
entre eles a conduta e nexo causal, que demonstrem ter o Presidente da Câmara praticado ato, cujos quais nos levem a irregularidade identificada pelo corpo técnico desta Corte na Câmara Municipal de Guarapari, afasto a irregularidade imputada ao Sr. José
Raimundo Dantas.
4. DA TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS (item 5.6
da ITC)
A área técnica desta Corte relata que o Legislativo Municipal de
Guarapari realizou, no exercício de 2011, contratação de assessoria
e consultoria na área de Contabilidade.
Aduz que os serviços contratados têm caráter rotineiro e remetem
à estrutura administrativa organizacional da Câmara, cujas atribuições possuem ações correlatas ao objeto do contrato firmado com
a empresa Solução Contabilidade e Consultoria LTDA ME.
De antemão, até por uma questão de coerência com os votos que
profiro em outros processos, entendo que as consultorias especializadas, em caráter excepcional, podem ser utilizadas como instrumentos de capacitação, formação e instrução dos servidores na
realização de práticas da melhor técnica.
As assessorias especializadas podem ser facilitadoras no aperfeiçoamento das rotinas de trabalho no serviço público e seriam excepcionalmente admitidas nessa perspectiva, mas não como
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substituição de pessoal, cuja prática se dê de forma rotineira.
Nesse contexto, acompanho o entendimento da área técnica e do
Parquet de Contas, especialmente por verificar que o serviço vem
sendo prestado de forma permanentemente contínua, pois fora novamente firmado no exercício seguinte, embora isso seja um ponto
que deva ser analisado pelo relator da PCA/2012, se existe eventual
particularidade nessa contratação.
Contudo, divirjo do corpo técnico no tocante ao ressarcimento, pois
percebo distinção quanto à contratação de assessoria administrativa (tratada no tópico 2 deste voto). Enquanto àquela era prestada
rotineiramente e havia número suficiente de servidores para executar o objeto do contrato, além de outras especificidades tratadas no
tópico próprio; essa irregularidade, aqui analisada, foi desenvolvida
também em auxílio à atividade de contabilidade do ente, que obtendo um único contador uma Câmara com mais de 95 servidores,
me parece ser número insuficiente a atender toda demanda.
Isso reforça ainda mais a necessidade rotineira da contratação, visto ser o serviço contábil um serviço rotineiro e permanente de qualquer ente da administração pública, o que torna recomendável a
realização de concurso público para suprir tal demanda de pessoal.
Todavia, não posso automaticamente entender que dessa irregularidade deva ser imputado o ressarcimento, pois não há nos autos
qualquer indicação de nosso corpo técnico, nem do conjunto fático
probatório, de que o serviço não foi prestado.
Não há a respeito dessa contratação, nenhuma outra indicação de
irregularidade, como ausência de regular liquidação do serviço ou
qualquer outro elemento do quadro-fático probante que nos faça
presumir não ter sido prestado o serviço. Logo, anuir pela restituição seria ir de encontro a vedação do enriquecimento sem causa
da administração.
Desta forma, mantenho a irregularidade que será passível da respectiva aplicação de multa, mas afasto o ressarcimento.
5. DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
(item 5.7 da ITC)
Não obstante a discussão da classificação mais adequada à despesa
verifico que a irregularidade em debate fora imputada ao Presidente da Casa Legislativa, o que no meu entender, por se tratar de uma
irregularidade contábil deveria ter sido imputada ao servidor, cujas
atribuições e qualificação técnica para a prática do ato, certamente
não recai no Chefe do Legislativo.
De igual modo aos fundamentos trazidos neste voto no tópico 3,
ante a ausência de elementos da responsabilidade, entre eles a
conduta e nexo causal, que demonstrem ter o Presidente da Câmara praticado ato, cujos quais nos levem a prática da irregularidade
identificada pelo corpo técnico, afasto a irregularidade imputada ao
Sr. José Raimundo Dantas.
DECISÃO
Ante ao exposto, anuindo parcialmente ao entendimento exarado
pela Área Técnica e Ministério Público Especial de Contas, VOTO:
Por julgar IRREGULARES as contas da Câmara Municipal de Guarapari, sob a responsabilidade do Sr. José Raimundo Dantas,
Presidente da Câmara Municipal, relativo ao exercício de 2011, processo TC 1883/2012 (PCA/2011) e TC 2682/2012 (Relatório de Auditoria Ordinária) no sentido de que o Egrégio Plenário desta Corte
de Contas, delibere por:
1.1) Rejeitar, pelas razões expendidas no presente voto, a preliminar de inconstitucionalidade da Lei 3.098/2010, suscitada pelo
corpo técnico deste tribunal e o respectivo ressarcimento imputado
no item 5.13 da ITC;
1.2) Manter, pelas razões antes expendidas, acompanhando integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público
de Contas, os indicativos de irregularidade constantes dos itens 5.1,
5.2, 5.3, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.14 da ITC com aplicação de
multa pelas irregularidades indicadas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o Sr. José Raimundo Dantas e R$ 3.000,00 (três
mil reais) para cada servidor: Sra. Cláudia Costa Calenti Suela, Lilia
Maria Santos Venturini e Marcelo Rocha da Costa, bem como o valor
de R$ 3.000,00 para a empresa IADI e ressarcimento integral do
dano imputado solidariamente em face dos referidos responsáveis
no valor de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais) e
ao Sr. José Raimundo Dantas o montante de R$ 123.050,00 ( cento
e vinte e três mil e cinquenta reais), relativo ao ressarcimento individual constante do item 5.12 da ITC;
1.3) Acolher, pelas razões antes expendidas, parcialmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público de Contas, os
indicativos de irregularidade constantes dos itens 5.4, 5.6 da ITC
em face de José Raimundo Dantas e Ludimila Luiza de Miranda, com
ressarcimento integral do dano para o Sr. José Raimundo Dantas relativa a irregularidade do item 5.4 da ITC (item 2 do presente voto)
no valor de R$ 75.350,00 (setenta e cinco mil, trezentos e cinquen-
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ta reais) e a Sra. Ludimila Luiza de Miranda apenas a aplicação de
multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);
1.4) Afastar, pelas razões antes expendidas, divergindo da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, os indicativos de
irregularidades analisados nos itens 3 e 5, do presente voto;
2) Encaminhar ao atual gestor, as seguintes DETERMINAÇÕES, que
deverá ser objeto de monitoramento por esta Corte:
2.1) Que a Câmara Municipal de Guarapari aprimore a concessão
dos benefícios concedidos pela Lei 3.098/2010 no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, após o trânsito em julgado, adequando sua
legislação para que as verbas de alimentação e combustível não sejam pagas em pecúnia ao parlamentar, mas sim por meio de cartão
de rede credenciada, cuja empresa seja vencedora em processo de
licitação;
2.2) Que o gestor se abstenha de contratar assessoria/consultoria voltada para atender o Setor de Pessoal/Administrativo da
Câmara de Guarapari, nos mesmos moldes do objeto do contrato
nº 7/2011 celebrado com a empresa FATUN no exercício de 2011,
devendo ainda reestruturar adequadamente seu quadro de
pessoal conferindo aos cargos atribuições que possam ser desempenhadas em substituição ao objeto do contrato, promovendo
treinamento dos seus servidores para o desempenho dessas
atividades, evitando com isso o gasto com a contratação de
assessorias;
3) Encaminhar ao atual gestor, RECOMENDAÇÃO no sentido de promover a realização de concurso público para admissão de pessoal,
mas sempre cumprindo os limites da LRF e CF, adequando sua estrutura organizacional com a criação e provimento de cargos efetivos, em especial na área administrativa e contábil, com a devida
correção do excesso de cargos comissionados e, ainda, evitando
contratações irregulares, como as habitualmente praticadas sob a
denominação de consultoria administrativa, financeira e contábil,
observadas nos itens 5.4, 5.6 e 5.10 da ITC.
Dê-se ciência ao interessado e não havendo expediente recursal,
após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1883/2012,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de março
de dois mil e dezessete, sem divergência, nos termos do voto do
relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
Julgar irregulares as contas da Câmara Municipal de Guarapari,
sob a responsabilidade do Sr. José Raimundo Dantas, Presidente
da Câmara Municipal, relativo ao exercício de 2011, processo TC
1883/2012 (PCA/2011) e TC 2682/2012 (Relatório de Auditoria Ordinária);
2- Rejeitar, pelas razões expendidas no voto do relator, a preliminar de inconstitucionalidade da Lei 3.098/2010, suscitada
pelo corpo técnico deste tribunal e o respectivo ressarcimento imputado no item 5.13 da ITC;
3- Manter, pelas razões expendidas no voto do relator, os indicativos de irregularidade constantes dos itens 5.1, 5.2, 5.3,
5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.14 da ITC com aplicação de
multa pelas irregularidades indicadas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o Sr. José Raimundo Dantas e R$ 3.000,00 (três
mil reais) para cada servidor: Sra. Cláudia Costa Calenti Suela, Lilia
Maria Santos Venturini e Marcelo Rocha da Costa, bem como o valor
de R$ 3.000,00 para a empresa IADI e ressarcimento integral do
dano imputado solidariamente em face dos referidos responsáveis
no valor de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais) e
ao Sr. José Raimundo Dantas o montante de R$ 123.050,00 ( cento
e vinte e três mil e cinquenta reais), relativo ao ressarcimento individual constante do item 5.12 da ITC;
4- Acolher, pelas razões expendidas no voto do relator, os indicativos de irregularidade constantes dos itens 5.4, 5.6 da ITC
em face de José Raimundo Dantas e Ludimila Luiza de Miranda,
com ressarcimento integral do dano para o Sr. José Raimundo
Dantas relativa a irregularidade do item 5.4 da ITC (item 2 do presente voto) no valor de R$ 75.350,00 (setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais) e a Sra. Ludimila Luiza de Miranda apenas a
aplicação de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);
5- Afastar, pelas razões expendidas no voto do relator, os indicativos de irregularidades analisados nos itens 3 e 5 do voto;
6- Encaminhar ao atual gestor, as seguintes DETERMINAÇÕES,
que deverão ser objeto de monitoramento por esta Corte:
6.1- Que a Câmara Municipal de Guarapari aprimore a concessão
dos benefícios concedidos pela Lei 3.098/2010 no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, após o trânsito em julgado, adequando sua
legislação para que as verbas de alimentação e combustível não sejam pagas em pecúnia ao parlamentar, mas sim por meio de cartão
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de rede credenciada, cuja empresa seja vencedora em processo de
licitação;
6.2- Que o gestor se abstenha de contratar assessoria/consultoria
voltada para atender o Setor de Pessoal/Administrativo da Câmara
de Guarapari, nos mesmos moldes do objeto do contrato nº 7/2011
celebrado com a empresa FATUN no exercício de 2011, devendo
ainda reestruturar adequadamente seu quadro de pessoal
conferindo aos cargos atribuições que possam ser desempenhadas
em substituição ao objeto do contrato, promovendo treinamento
dos seus servidores para o desempenho dessas atividades,
evitando com isso o gasto com a contratação de assessorias;
7- Encaminhar ao atual gestor, RECOMENDAÇÃO no sentido de
promover a realização de concurso público para admissão de pessoal, mas sempre cumprindo os limites da LRF e CF/88, adequando
sua estrutura organizacional com a criação e provimento de cargos
efetivos, em especial na área administrativa e contábil, com a devida correção do excesso de cargos comissionados e, ainda, evitando
contratações irregulares, como as habitualmente praticadas sob a
denominação de consultoria administrativa, financeira e contábil,
observadas nos itens 5.4, 5.6 e 5.10 da ITC.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigados a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicados, nos termos
do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição se encontram previstos
no art. 402 do mesmo diploma normativo.
Abstiveram-se de votar os conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, por suspeição, e Sérgio Manoel Nader Borges, por impedimento.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto
Taufner, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de
contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 7 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-185/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-11736/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
EMENTA: PRETAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 3º BIMESTRE
DE 2015 – SANEAMENTO DA OMISSÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
Trata o presente processo de omissão no encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral, por meio do sistema informatizado – Cidades Web, referente ao 3º Bimestre de 2015.
Consta às fls. 02 o Termo de Notificação Eletrônico (Sistema CIDADES-WEB) informando o descumprimento de prazo para o envio de
dados da Prestação de Contas Bimestral e fixando um novo prazo
de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação.
A 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Técnica
Inicial nº 2001/2015 (fl. 03), opinando pela citação do Sr. Carlos
Roberto Casteglione Dias.
Após, o Conselheiro Relator à época elaborou a Decisão Monocrática Preliminar DECM nº 1977/2015 (fls. 5) citando o responsável
para encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral, conforme
o Termo de Citação nº 2230/2015 (fls. 6).
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Ato contínuo, o Núcleo de Controle de Documentos – NCD através
da Comunicação Interna nº 575/2016 (fl.10), informou que não
conta no Sistema de Controle de Documentos, documentação alguma protocolizada em nome do Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias,
referente ao Termo de Citação nº 2230/2015.
Com isso, foi proferida uma nova Decisão Monocrática Preliminar
– DECM nº 82/2016, (fl. 12) pela citação e notificação do responsável para o encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral,
conforme Termo de Citação nº 177/2016 e Termo de Notificação
nº 88/2016.
À fl. 18, consta a informação da Secretaria Geral das Sessões de
que não foram enviados os dados referentes ao Termo de Notificação nº 88/2016 e Termo de Citação nº 177/2016, de responsabilidade do Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias.
Após, temos a Instrução Técnica Inicial nº 199/2016, fl. 22, opinando pela notificação do responsável para o encaminhamento da
Prestação de Contas Bimestral referente ao 3º Bimestre de 2015 e
pela aplicação de multa.
No entanto, o gestor atendeu ao termo de notificação nº 88/2016,
e encaminhou o último mês do período demandado, homologando
no dia 08/08/2016. Motivo pelo qual área técnica propôs o arquivamento dos autos por estar em conformidade, conforme Instrução
Técnica 94/2016, fls. 34.
Manifestou-se o Ministério Público de Contas, que após parecer à
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, fls. 39-51,
requereu que sejam julgadas formalmente irregulares as contas
do 3º bimestre de 2015 da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, sob a responsabilidade do Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias, bem como pela aplicação de multa pecuniária. Por fim,
pela determinação ao Poder Executivo Municipal para que observe
o prazo de envio das prestações de contas bimestrais dos próximos
exercícios e divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, as Prestações de Contas Bimestrais do exercício
de 2015, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos atos que
resultem receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos
à sua jurisdição, para assegurar a eficácia do controle dos recursos
públicos e para instruir o julgamento das contas públicas.
Divirjo, entretanto, do entendimento demonstrado pelo Ministério
Público de Contas através de seu parquet, tanto no sentido de julgar formalmente irregulares as contas aqui em análise, como também pela aplicação de multa ao Prefeito Municipal, considerando
que o objetivo pelo qual os autos foram instituídos foi atingido com
o envio e a homologação da Prestação de Contas Bimestral do 3º
bimestre de 2015, em 08/08/2016, cujo detalhamento servirá de
subsídio à análise da Prestação de Contas Anual e identificação de
eventuais pontos para serem objeto de auditoria.
Nessa linha de entendimento a 2ª. Câmara decidiu pelo arquivamento dos autos ante o saneamento da omissão, em casos semelhantes, nos autos dos processos TC 585/2016, TC 4576/2016, TC
7515/2014 e TC 5277/2014, deixando de aplicar multa ao gestor.
Insta frisar, que a 2ª. Câmara decidiu também pela não aplicação
de multa, nos autos do processo TC 6003/2016, que trata de omissão na remessa dos arquivos da Prestação de Contas Bimestral,
referentes à Abertura e ao 1º bimestre de 2015 do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão de Guaçuí, consoante Acórdão TC
807/2016 – Segunda Câmara, cujo dispositivo transcreve-se:
ACÓRDÃO TC-807/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-6003/2015
JURISDICIONADO- FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEIS - CELMA APARECIDA GONÇALVES MOREIRA GOMES, SEBASTIÃO PEREIRA PACHECO E VERA LÚCIA COSTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA
E 1º BIMESTRE DE 2015 – DEIXAR DE APLICAR SANÇÃO AOS
GESTORES – ARQUIVAR.
(...)
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
dez de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, deixar
de aplicar multa, haja vista o objetivo pelo qual os autos foram
constituídos terem sido alcançados, arquivando o Processo nos
termos do art. 330, inciso IV, do Regimento Interno, nos
termos do voto do relator, conselheiro convocado João Luiz
Cotta Lovatti. (g.n.).
(Publicado no Diário Eletrônico deste Tribunal de Contas em
26/09/2016).
Assim, entendo pelo julgamento nos termos do artigo 330 do Regi-
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mento Interno desta Corte de Contas, onde o processo será arquivado quando tenha exaurido o objetivo para o qual foi constituído:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
(...)
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o qual foi
constituído;
Desta forma, considerando que o responsável apresentou a prestação de contas em comento, resta exaurido o objetivo dos presentes
autos e consequentemente deve ser promovido o seu arquivamento.
DECISÃO
Face ao exposto, acompanhando o entendimento da equipe técnica
e divergindo do Ministério Publico de Contas, VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos autos, com fulcro no art. 330, IV, do Regimento
Interno desta Corte de Contas, tendo em vista o saneamento da
omissão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-11736/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de março
de dois mil e dezessete, à unanimidade, tendo em vista o saneamento da omissão, arquivar os presentes autos, com fulcro no
art. 330, IV, do Regimento Interno, nos termos do voto do relator,
conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto
Taufner, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e o conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em
substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 7 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-186/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-12613/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
EMENTA: PRETAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 4º BIMESTRE
DE 2015 – SANEAMENTO DA OMISSÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
Trata o presente processo de omissão no encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral, por meio do sistema informatizado – Cidades Web, referente ao 4º Bimestre de 2015.
A 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Técnica
Inicial – ITI nº 2165/2015 (fl. 3), opinando pela citação do Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias.
À fl. 4 o Termo de Notificação Eletrônico (Sistema CIDADES-WEB)
informando o descumprimento de prazo para o envio de dados
da Prestação de Contas Bimestral e fixando um novo prazo de 15
(quinze) dias para o cumprimento da obrigação.
Após, o Conselheiro Relator à época elaborou a Decisão Monocrática Preliminar DECM nº 2107/2015 (fl.06) determinando a citação
do responsável para encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral, tendo sido encaminhado o Termo de Citação nº 2241/2015
(fl. 7).
Ato contínuo, o Núcleo de Controle de Documentos – NCD através
da Comunicação Interna nº 608/2016 (fl.11), informou que não
consta no Sistema de Controle de Documentos, documentação alguma protocolizada em nome do Sr. Carlos Roberto Casteglione
Dias, referente ao Termo de Citação nº 2241/2015.
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Com isso, foi proferida nova Decisão Monocrática Preliminar – DECM
nº 79/2016, fl. 13, decidindo por citar e notificar o responsável para
o encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral, conforme
Termo de Citação nº 176/2016 e Termo de Notificação nº 87/2016.
À fl. 17, consta a informação da Secretaria Geral das Sessões de
que não foram enviados os dados referentes ao Termo de Notificação nº 87/2016 e Termo de Citação nº 176/2016, de responsabilidade do Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias.
Após, temos a Manifestação Técnica nº 228/2016, fl. 22, da Secretaria de Controle Externo de Contas opinando pela notificação
do responsável para o encaminhamento da Prestação de Contas
Bimestral referente ao 4º Bimestre de 2015 e pela aplicação de
multa.
No entanto, o gestor atendeu o termo de notificação nº 87/2016,
e encaminhou o último mês demandado, homologando no dia
10/08/2016. Motivo pelo qual a SECEX Contas propôs o arquivamento dos autos, conforme Instrução Técnica 95/2016, fl. 35.
O Ministério Público de Contas, em parecer de lavra do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira, fls. 40-51, requereu que fossem
julgadas formalmente irregulares as contas do 4º bimestre de 2015
da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, sob a responsabilidade do Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias com aplicação de
multa pecuniária. Por fim, pela determinação ao Poder Executivo
Municipal para que observe o prazo de envio das prestações de
contas bimestrais dos próximos exercícios e divulgue amplamente,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público, as Prestações de
Contas Bimestrais do exercício de 2015, na forma do art. 48 da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos atos que
resultem receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos
à sua jurisdição, para assegurar a eficácia do controle dos recursos
públicos e para instruir o julgamento das contas públicas.
Divirjo, entretanto, do entendimento demonstrado pelo Ministério
Público de Contas através de seu parquet, tanto no sentido de julgar formalmente irregulares as contas aqui em análise, como também pela aplicação de multa ao Prefeito Municipal, considerando
que o objetivo pelo qual os autos foram instituídos foi atingido com
o envio e a homologação da Prestação de Contas Bimestral do 4º
bimestre de 2015, em 10/08/2016, cujo detalhamento servirá de
subsídio à análise da Prestação de Contas Anual e identificação de
eventuais pontos para serem objeto de auditoria.
Nessa linha de entendimento a 2ª. Câmara decidiu pelo arquivamento dos autos ante o saneamento da omissão, em casos semelhantes, nos autos dos processos TC 585/2016, TC 4576/2016, TC
7515/2014 e 5277/2014, deixando de aplicar multa ao gestor.
Insta frisar, que a 2ª. Câmara decidiu também pela não aplicação
de multa, nos autos do processo TC 6003/2016, que trata de omissão na remessa dos arquivos da Prestação de Contas Bimestral,
referentes à Abertura e ao 1º bimestre de 2015 do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão de Guaçuí, consoante Acórdão TC
807/2016 – Segunda Câmara, cujo dispositivo transcreve-se:
ACÓRDÃO TC-807/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-6003/2015
JURISDICIONADO- FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEIS - CELMA APARECIDA GONÇALVES MOREIRA GOMES, SEBASTIÃO PEREIRA PACHECO E VERA LÚCIA COSTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA
E 1º BIMESTRE DE 2015 – DEIXAR DE APLICAR SANÇÃO AOS
GESTORES – ARQUIVAR.
(...)
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
dez de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, deixar
de aplicar multa, haja vista o objetivo pelo qual os autos foram
constituídos terem sido alcançados, arquivando o Processo nos
termos do art. 330, inciso IV, do Regimento Interno, nos
termos do voto do relator, conselheiro convocado João Luiz
Cotta Lovatti. (g.n.).
(Publicado no Diário Eletrônico deste Tribunal de Contas em
26/09/2016).
Assim, entendo pelo julgamento nos termos do artigo 330 do Regimento Interno desta Corte de Contas, onde o processo será arquivado quando tenha exaurido o objetivo para o qual foi constituído:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
(...)
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o qual foi
constituído;
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Desta forma, considerando que o responsável apresentou a prestação de contas em comento, resta exaurido o objetivo dos presentes
autos e consequentemente deve ser promovido o seu arquivamento.
DECISÃO
Face ao exposto, acompanhando o entendimento da equipe técnica
e divergindo do Ministério Publico de Contas, VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos autos, com fulcro no art. 330, IV, do Regimento
Interno desta Corte de Contas, tendo em vista o saneamento da
omissão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-12613/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de março
de dois mil e dezessete, à unanimidade, tendo em vista o saneamento da omissão, arquivar os presentes autos, com fulcro no
art. 330, IV, do Regimento Interno, nos termos do voto do relator,
conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto
Taufner, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e o conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em
substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 7 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-187/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2049/2016 (APENSOS: TC-5580/2012)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ
ASSUNTO - PEDIDO DE REEXAME
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
INTERESSADO - AFONSO LUIZ RAMALHO OLIVEIRA E HUMBERTO
ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS - CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB/ES 15.042),
MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB/ES 9.144) E MARCELO STITI DE
PAULA (OAB/ES 16.405)
EMENTA: PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC1395/2015 – CONHECER – PROVIMENTO PARCIAL – ACRESCENTAR RECOMENDAÇÃO AO ACÓRDÃO RECORRIDO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de
Contas, por intermédio do Procurador Dr. Luciano Vieira, em face do
Acórdão TC-1395/2015 – Segunda Câmara, constante do processo
TC nº 5580/2012, que considerou improcedente a representação
apresentada naqueles autos quanto às irregularidades apontadas,
especialmente quanto às questões referentes à contratação de
shows artísticos por meio de representante exclusivo.
Devidamente notificados nos termos da DECM 277/2016, fls. 19,
vieram os recorridos aos autos com as justificativas, fls. 30/34 e
36/39, as quais foram encaminhadas para a Secretaria de Controle
Externo para análise e instrução processual, o que foi realizada
pela SecexRecursos, por intermédio da ITR n° 94/2016-9, da
qual destaco sua conclusão:
“Ante as razões expostas, por estarem presentes os requisitos de
admissibilidade, sugere-se o CONHECIMENTO do presente recurso, interposto pelo Ministério Público Especial de Contas.
Quanto ao mérito, opina-se por sua PROCEDÊNCIA, para o fim de
reformar o Acórdão TC 1395/2015, proferido pela Segunda
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Câmara desta Corte de Contas, restabelecendo a irregularidade
referente à contratação direta de bandas, para as festividades do
Município de Apiacá, durante o exercício de 2012 e, por consequência, aplicando aos responsáveis a multa correspondente.”
O Ministério Publicou Especial de Contas manifestou-se às fls. 56,
corroborando integralmente a ITR n° 94/2016-9.
É o relatório. Segue o VOTO.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 Quanto aos pressupostos recursais
Analisando as condições de admissibilidade do recurso, observa-se
que o Ministério Público de Contas é parte capaz e possui interesse
e legitimidade processual, tornando CABÍVEL o Pedido de Reexame
interposto.
Quanto à tempestividade, conforme relatado na ITR 94/2016-9, verifica-se que:
“(...) à fl. 300, do Processo TC nº 5580/2012, que os autos ingressaram na Secretaria do Ministério Público de Contas no dia
03/12/2015 (quinta-feira), tendo sido iniciada a contagem do prazo
para interposição do Pedido de Reexame no dia 04/12/2016 (sextafeira), primeiro dia útil seguinte, nos termos do artigo 62, parágrafo
Único, da Lei Orgânica do Tribunal. Ressalta-se, que o do art. 157,
caput, da Lei Complementar nº 621/2012 dispõe de prazo em dobro, sendo que encerramento do prazo seria em 04/02/2016.
Ocorre, contudo, que do dia 19 de dezembro de 2015 até o dia 19
de janeiro de 2016, os prazos processuais encontravam-se suspensos, razão pela qual, o presente recurso foi tempestivamente interposto em 1/03/2016, conforme consta do Protocolo 03172/2016-1
(fl. 14, dos autos).”
Diante dessas constatações, conheço do expediente como pedido
de Reexame.
II. 2 Do Mérito
No que tange ao mérito, o recorrente se insurge quanto ao Acórdão
TC-1395/2015 – Segunda Câmara - processo TC nº 5580/2012, que
considerou improcedente a representação noticiando a ocorrência
de irregularidades na contratação de shows artísticos para comemoração dos festejos do Município ocorridos em julho de 2012.
A principal questão refere-se à inexigibilidade para contratação de
profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
No presente caso, as cartas de exclusividade das bandas “Paulinha
Abelha e Marlus”, “Abadart” apresentadas pela empresa contratada
“A.D. Pereira Filho” eram para datas determinadas e regiões específicas, ensejando possível burla à determinação do art. 25, III, da
Lei nº 8.666/93.
O voto condutor do Acórdão TC-1395/2015, foi fundamentado em
outra decisão desta Corte de Contas, tomada nos autos do Processo
TC 1395/2015, de minha relatoria originária, no qual foi apresentado jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
como embasamento.
O recorrente alega que o entendimento adotado no voto condutor
afronta a disposição legal e que o próprio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco evoluiu e modificou seu posicionamento ante
às constatações de fraudes neste tipo de contratação.
Para tanto, apresenta jurisprudência TCE/PE, 1ª Câmara, Processo
n° 09066884-6, Acórdão 363/11 e TCE/PE, 2ª Câmara, Processo n°
1490184-5, de 26/11/2015.
Argumenta ainda que as irregularidades foram fartamente comprovadas pela equipe técnica, haja vista que existiam cartas de exclusividade para o mesmo período ou período bem próximo conferidas
a empresários/empresas diferentes, ou seja, a contratação se deu
por empresa intermediária.
Para tanto, apresenta jurisprudência do Tribunal de Contas da
União (AC 7770-42/15-1, Primeira Câmara; AC 5662/2014, Primeira Câmara; AC 351/2015) e Tribunal de Contas de Minas Gerais
(Denúncia 749058; Processo Administrativo 705142), segundo as
quais aquela Corte de Contas demonstra não aceitar “cartas” de
exclusividade para dias e locais específicos de evento, uma vez que
são apenas autorizações e não os verdadeiros contratos de exclusividade. Diferenciando, portanto, os intermediários dos empresários
exclusivos, aqueles com uma relação pontual e eventual.
Entende que, em que pese não ter sido apontado sobrepreço na
contratação, houve prejuízo indireto ao erário haja vista a necessidade de remuneração da empresa “A.D. Pereira Filho”.
Requer ao final a aplicação de multa de sanção pecuniária e expedição de determinação ao Município.
Por sua vez os recorridos (Sr. Humberto Alves de Souza – ex-Prefeito e Sr. Afonso Luiz de Ramalho Oliveira – ex-Secretário de Cultura e Turismo), em defesa de mesmo teor, alegam que “a concessão da exclusividade de representação é da competência do artista,

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 2 de maio de 2017
ou, em alguns casos, do empresário que detenha tais poderes, ...
Não é incomum que se tenha um artista com empresário nacional
e outro regional, ...”.
Argumentam que se trata da realidade do meio artístico, o que possibilita que o mesmo artista se apresente em diversas localidades
próximas e em um mesmo período, permitindo contratações por
valores mais em conta.
Destacam que no caso concreto a exclusividade foi regularmente
comprovada no momento da contratação pelo Município de Apiacá,
agindo os recorridos dentro dos preceitos legais e dos ensinamentos doutrinários.
Apresentam as decisões dessa Corte de Contas no sentido de admitir a exclusividade em casos semelhantes conforme Acórdãos TC
628/2014 e TC 096/2015 e ao final requerem o julgamento pela
improcedência do recurso, ou a procedência parcial sem aplicação
de multa e ainda o deferimento de sustentação oral.
A ITR n° 94/2016-9 entende que a questão central é a definição
de empresário exclusivo para fins de ensejar a contratação direta
de profissional artístico. No caso concreto a exclusividade abrangia
somente dias e locais determinados.
Segundo a área técnica:
“O termo exclusividade tem sido majoritariamente entendido como
aquele único, registrado em cartório, capaz de intermediar as contratações de uma banda ou artista, em toda e qualquer situação.
Não é possível, pois, confundi-lo com declaração do empresário,
apenas para determinada data, evento ou local.”
Para corroborar seu entendimento apresenta jurisprudência do Tribunal de Contas da União (AC 2163/2011, Segunda Câmara; AC
642/2014, Primeira Câmara); Tribunal de Contas de Minas Gerais
(Denúncia 749058) e Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul
(Contrato Administrativo 46262013).
Pugna pela procedência do recurso para fins de reformar o Acórdão
TC 1395/2015, julgando pela irregularidade e, por consequência,
pela aplicação de multa aos responsáveis.
Análise.
Ao retomar a análise da matéria, de fato, observo que a jurisprudência a respeito tem evoluído para impor limites à contratação
direta de profissionais artísticos representados por empresários exclusivos.
Do Tribunal de Contas de Pernambuco, extraímos o seguinte entendimento:
Processo Número 13012629
Data Julgamento 16/12/2014
Órgão Julgador 1CAM
Relator ADRIANO CISNEIROS
Excerto
Excerto: (...)
RELATÓRIO
(...)
A Lei nº 8666 autoriza a contratação, sem licitação de profissional
de setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo.
Neste último caso, deve existir vínculo contratual preexistente ao
momento da contratação. É necessário, também, verificar se o artista está devidamente inscrito no Ministério de Trabalho.
Entretanto, a auditoria alega que nos autos dos processos de inexigibilidade não há qualquer documento que comprove a relação contratual entre empresário e artista, mas tão somente cartas de exclusividade outorgando representação do artista para o empresário.
A defesa conjunta dos Srs. (...) afirma inicialmente que não existe
obrigatoriedade de inscrição dos artistas contratados junto à Delegacia Regional do Trabalho, de acordo com jurisprudência desta
Casa e com a legislação vigente.
Alega que a Lei nº 8.666/93 não só é omissa em estabelecer as
formas e exigências para a elaboração das justificativas de escolha,
bem como quanto ao que seria necessário para comprovar a exclusividade do empresário, de forma que os gestores acreditavam ser
suficiente as cartas apresentadas, pois as mesmas traziam, além
da informação da exclusividade do empresário, poderes específicos
para sua representação àquela oportunidade.
Com base no Código Civil vigente, os defendentes afirmam que o
contrato entre artistas e empresários poderia ter sido firmado através de qualquer uma das formas estabelecidas no Direto, inclusive
de forma verbal. Asseveram que os artistas, maiores interessados
nos certames, fazem declaração de que aquelas pessoas jurídicas
os representam, não havendo que se falar em restrição legal ao
poder de contratar.
Os interessados (...) também apresentaram suas contrarrazões
em conjunto, alegando as mesmas razões dos defendentes acima.
De acordo com a jurisprudência desta Casa, a simples apresentação de cartas de exclusividade para determinado dia ou evento não
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é suficiente para comprovar a relação de exclusividade que entre
artista e o empresário. Considero, então, a irregularidade como
persistente.
(...)
VOTO DO RELATOR
(...)
CONSIDERANDO a não comprovação de exclusividade de representação dos artistas pelos empresários contratados nos Processos de
Inexigibilidade nºs 06, 07, 46, 60, 70, e 71/2012;
(...)
Julgo IRREGULAR o objeto da presente auditoria especial.
(...)”
O Tribunal de Contas da União no mesmo sentido orienta o Governo para licitações e contratos, posicionamento adotado também
ACÓRDÃO 7599/2016 - PRIMEIRA CÂMARA-TCU.
“Na contratação direta de artistas consagrados, com base
no inciso III do art. 25 da Lei 8.666/93, por meio de intermediários ou representantes, deve ser apresentada
cópia do contrato, registrado em cartório, de exclusividade dos artistas com o empresário contratado. O contrato de exclusividade difere da autorização que dá exclusividade apenas para os dias correspondentes à apresentação dos artistas e é restrita à localidade do evento,
a qual não se presta para fundamentar a inexigibilidade.
Em Representação relativa a contratações diretas de bandas para
realização de shows, promovidas mediante inexigibilidade de licitação, com recursos de convênio firmado entre município e o Ministério do Turismo, a unidade técnica constatara que “as cartas
de exclusividade, apresentadas como exigência para ratificação
do processo de inexigibilidade de licitação, conferem exclusividade
apenas para as datas especificadas e para a localidade do evento”,
ou seja, não se prestam a atestar a exclusividade de representação
dos artistas contratados. Em juízo de mérito, o relator registrou
que, de fato, “as cartas de exclusividade apresentadas, com especificação de dias e local dos shows, não cumprem a orientação deste
Tribunal, expedida diretamente ao Ministério do Turismo, por meio
do Acórdão nº 96/2008 – Plenário, no sentido de que ‘o contrato
de exclusividade difere da autorização que confere exclusividade
apenas para os dias correspondentes à apresentação dos artistas e
que é restrita à localidade do evento’”. Ainda sobre o tema, o relator destacou o Acórdão 3826/2013 - 1ª Câmara, que determinara,
também ao Ministério do Turismo, a instauração de Tomada de Contas Especial quando no exame da prestação de contas de convênio
fosse constatada especialmente a seguinte irregularidade: “contratação de bandas de música, por meio de inexigibilidade de licitação,
sob o fundamento da exclusividade de representação, com base na
apresentação de ‘cartas’ e de ‘declarações’ que supostamente atestariam a dita exclusividade, mas na verdade não se prestam para
tanto, o que só pode ser feito por meio de contrato firmado entre
artistas e empresários, devendo ainda constar registro em cartório,
além de regular publicação”. No caso concreto, considerando que a
prestação de contas do convênio em questão ainda não teria sido
apresentada, o relator propôs expedir determinação ao Ministério
do Turismo para que “adote as providências expressamente previstas na cláusula (...) do Convênio nº (...), com vistas à apresentação
e análise da prestação de contas referente ao mencionado ajuste,
levando em consideração as irregularidades ora levantadas e as
orientações expedidas por meio dos Acórdãos nºs 96/2008 – Plenário e 3826/2013 – 1ª Câmara”. O Tribunal julgou procedente a
Representação, expedindo a determinação proposta pela relatoria.
Acórdão 642/2014-Primeira Câmara, TC 016.329/2012-0, relator
Ministro Valmir Campelo, 18.2.2014.”
Porém, o caso concreto em análise remonta ao exercício de 2012,
e faz-se notar que na jurisprudência era possível encontrar posicionamentos diversos sobre o tema, uma vez que a Lei de Licitações
não teceu em minúcias os requisitos a serem preenchidos que possibilitassem a comprovação dessa relação de exclusividade entre o
artista e o empresário exclusivo. Não há na lei qualquer limitação
temporal ou territorial.
Há na doutrina diversas orientações para tal comprovação, tais
como registro em cartório, registro no Ministério do Trabalho,
Jorge Ulisses Jacoby, no artigo “Contratação Direta de Artistas”,
publicado na Revista O Pregoeiro de julho de 2010, assim expunha:
“Esse agenciador deve estar registrado no órgão do Ministério do
Trabalho respectivo, mas não há nenhuma exigência sobre o meio
de demonstrar a exclusividade, sendo aceita normalmente a declaração feita pelo próprio artista de que determinada pessoa é seu
agente exclusivo, ou a exibição do contrato mantido entre o artista
e o agente, que contenha essa cláusula.
Deve ser observado ainda que, em se tratando de contrato de tra-
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balho, mantido entre o artista e determinada empresa, a cláusula
de exclusividade não é absoluta em virtude de expressa disposição
legal a respeito.
Nesse caso, a exclusividade deve ser aceita no modo relativo que a
lei impõe, quando se tratar de contrato de trabalho.”
O próprio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, conforme
por mim relatado em outros processos semelhantes, deixou de aplicar multa aos responsáveis por reconhecer a divergência doutrinária sobre o tema, em julgamento realizado em 2011:
“No entanto, dado o grau de subjetividade e de alta indagação
jurídica que envolve a interpretação destes dispositivos da Lei nº
8.666/93, considero que o erro cometido pela Administração ao
realizar a contratação direta de artistas amadores, ou, sem exigir
deles a comprovação de registro no órgão do ministério do trabalho,
pode ser qualificado como relativamente desculpável. Ademais, há que se ponderar o fato de que não foi comprovado
prejuízo ao Erário e que as bandas efetivamente se apresentaram nos eventos, cumprindo sua prestação contratual.
Descabe, portanto, a aplicação de multa, remetendo-se a irregularidade ao campo das recomendações.” (Prestação de Contas da
Prefeitura Municipal de Ibimirim, Relativa ao Exercício Financeiro
de 2009 (79ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara Realizada Em
27/10/2011- Processo TC Nº 1070104-7 - Relator: Conselheiro em
Exercício Marcos Flávio Tenório de Almeida).
Destaco novamente que esta Corte de Contas, quando da apreciação de Denúncia formulada pela Câmara Municipal de Itaguaçu nos
autos do Processo TC 4687/2009, relativa ao exercício de 2009,
relevou a questão que envolvia contratação de artista por empresário com carta de exclusividade precária, concluindo naqueles autos
pela recomendação ao Executivo local.
No presente caso, insta notar que para os responsáveis foram apresentadas cartas de exclusividades, conferidas pelos próprios membros componentes das bandas.
No entanto, da leitura destas “cartas”, depreende-se que a representação se deu em datas e eventos específicos, não demonstrando
atender ao preceito da exclusividade imposta pela lei, que deveria
ser considerado de forma ampla, para qualquer evento realizado
pelo artista.
Destaca-se que as contrações, objeto de análise, sob a ótica de
quem contrata foram efetuadas por empresário exclusivo, uma vez
que a empresa possuía Carta de Exclusividade, ainda que fosse
restrita ao dia dos eventos, e contratado a preço de mercado, vez
que sobre este aspecto, não houve questionamento por parte da
área técnica.
Assim, restou demonstrado que as contratações se respaldaram
em contrato formalizado, se moldam ao instituto da inexigibilidade,
previsto no inciso III da Lei Federal nº 8.666/1993, pois utilizado
para contratação de profissional do setor artístico, por intermédio
de empresário exclusivo, tendo somente ocorrido interpretação
equivocada sobre a representação exigida pela lei.
Desta forma, as cartas apresentadas pela empresa “A.D. Pereira
Filho”, apesar de não atenderem aos estritos termos que a lei exige
para caracterizar a exclusividade do empresário, tal impropriedade não configura burla ao instituto da inexigibilidade, nem mesmo trouxe comprovado superfaturamento dos valores que possam
ensejar prejuízo ao erário e que venha a macular a contratação
por completo, sendo bastante, neste caso, uma determinação por
parte desta Corte, para a correção desta inadequação nas futuras
contratações.
Por todo exposto, entendo por manter, em parte, o Acórdão
1395/2015 recorrido, para acrescer a determinação para o presente
gestor se adequar nas contratações futuras, aos estritos termos do
art. 25, III, da Lei 8.666/93, pois a meu ver, apesar de remanescerem alguns resquícios, estes representam menor potencial ofensivo
e revestem caráter meramente formal, cabendo emissão de recomendações.
III – 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:
Preliminarmente, CONHECER do Pedido de Reexame, nos termos
do artigo 62, parágrafo único c/c artigo 66, inciso V, artigo 157 e
artigo 164, todos da LC nº 621/2012;
Quanto ao mérito, pelo seu PROVIMENTO PARCIAL, com a reforma do Acórdão 1395/2015, para acrescer o encaminhamento à
atual gestão da Prefeitura Municipal de Apiacá DETERMINAÇÃO
para adequar as contratações futuras, aos estritos termos do art.
25, III, da Lei 8.666/93
ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2049/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de março
de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Preliminarmente, conhecer do Pedido de Reexame, nos termos
do artigo 62, parágrafo único c/c artigo 66, inciso V, artigo 157 e
artigo 164, todos da Lei Complementar 621/2012;
2. Quanto ao mérito, dar provimento parcial ao recurso, com a
reforma do Acórdão 1395/2015, para acrescer o encaminhamento à atual gestão da Prefeitura Municipal de Apiacá de DETERMINAÇÃO para adequar as contratações futuras, aos estritos
termos do art. 25, III, da Lei 8.666/93.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José
Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e o conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas
Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 7 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em Substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-189/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4098/2016 (APENSOS: TC-750/2009 E TC2963/2008)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÀGUIA BRANCA
ASSUNTO - PEDIDO DE REEXAME
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
INTERESSADO - JAILSON JOSÉ QUIUQUI
EMENTA: PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC1819/2015 – CONHECER – DAR PROVIMENTO – REFORMULAR ACÓRDÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Pedido de Reexame, interposto pelo Ministério Público
de Contas do Estado do Espírito Santo, em face do Acórdão TC
nº 1819/2015 – Segunda Câmara, constante do Processo TC nº
750/2009 (fls. 538/544), relativo à Auditoria Ordinária realizada
no Município de Águia Branca, referente ao período de janeiro a
dezembro de 2008, de responsabilidade do Sr. Jaílson José Quiuqui
– Prefeito Municipal.
O Parquet requer o recebimento do recurso e, ao final, que seja julgado procedente o Pedido de Reexame, a fim de reformar a Decisão
guerreada, determinando-se a “dispensa da realização dos procedimentos de fiscalização nas contratações de obras e serviços de
engenharia”, sem prejuízo do prosseguimento dos feitos nos termos
regimentais, consoante o disposto no art. 207, inciso l, do RITCEES.
Os autos estão instruídos com a Instrução Técnica – ITR
00086/2016-4, fls. 29/37, exarada pela 8ª Controladoria Técnica, a
qual se pronunciou pela legitimidade do Ministério Público Especial
de Contas em interpor o recurso, bem como pelo cabimento e tempestividade deste em razão da previsão do art. 66, da Lei Orgânica
deste Tribunal.
A Área Técnica opinou pelo conhecimento e provimento do recurso
interposto, a fim de reformar o Acórdão 1819/2015 – Segunda Câmara, determinando-se a “dispensa da realização dos procedimentos de fiscalização nas contratações de obras e serviços de engenharia”, sem prejuízo do prosseguimento dos feitos nos termos regimentais, consoante o disposto no art. 207, inciso I, do RITCEES.
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É o relatório. Segue o Voto.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 – Dos requisitos de admissibilidade:
Inicialmente, para que se encontram nos presentes autos os elementos que caracterizam hipótese do Pedido de Reexame, nos termos dispostos no art. 408 e ss. do RITCEES c/c o art. 166, §§ 1º ao
3º da LC 621/12, in verbis:
Regimento Interno do TCEES
Art. 408. Caberá pedido de reexame, sem efeito suspensivo, da
decisão de mérito proferida em processos de fiscalização e de consulta.
§ 1º Nas hipóteses em que a decisão possa resultar grave lesão ou
lesão de difícil reparação, o Tribunal poderá, excepcionalmente, por
maioria absoluta de seus membros, a pedido do interessado, do
sucessor ou do Ministério Público junto ao Tribunal, atribuir efeito
suspensivo ao pedido de reexame.
§ 2º É cabível a concessão de efeito suspensivo em pedido de reexame em face de parecer em consulta.
§ 3º Nos casos em que for concedido efeito suspensivo a item específico da decisão, deverá ser dado prosseguimento à execução dos
demais itens em processo apartado.
§ 4º Nos processos de consulta, o pedido de reexame será interposto exclusivamente pelo Ministério Público junto ao Tribunal.
§ 5º O prazo para interposição do pedido de reexame é de trinta
dias, contados na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal.
Art. 409. Admitido o pedido de reexame interposto pelo responsável ou pelo interessado, o Relator encaminhará para manifestação
da unidade técnica competente.
§ 1º Encerrada a instrução, os autos serão remetidos ao Ministério
Público junto ao Tribunal, para emissão de parecer escrito.
§ 2º Após, os autos serão remetidos ao Relator para prolação de
voto.
Art. 410. (...)
§ 3º Ao pedido de reexame aplicam-se, no que couber, as disposições dos artigos 164 e 165 da Lei Complementar nº 621/12.
Lei Orgânica do TCEES
Art. 166. Cabe pedido de reexame, sem efeito suspensivo, da decisão de mérito proferida em processos de fiscalização e de consulta.
§ 1º Nas hipóteses em que a decisão possa resultar grave lesão ou
lesão de difícil reparação, o Tribunal poderá, excepcionalmente, por
maioria absoluta de seus membros, a pedido do interessado, do sucessor ou do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, atribuir
efeito suspensivo ao pedido de reexame.
§ 2º Nos processos de consulta, o pedido de reexame é cabível
exclusivamente ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
§ 3º Ao pedido de reexame aplicam-se, no que couber, as disposições dos artigos 164 e 165 desta Lei Complementar.
Nestas circunstâncias, vislumbro que realmente a parte possui interesse e legitimidade processual, bem como a via escolhida é cabível, pois o expediente processual foi interposto para impugnar
Decisão de mérito proferida em processo de fiscalização, no termos
do mencionado art. 166, caput, da Lei Orgânica.
Ademais, verifico que o recurso foi impetrado em tempo hábil,
sendo atendido o prazo de 30 dias previsto no art. 408, § 5º, do
RITCEES, considerando a data de ciência pela parte do Acórdão recorrido (18/03/2016), e a data de sua interposição (12/04/2016),
sobretudo, em razão da contagem do prazo em dobro para recorrer
que cabe ao Ministério Público, nos termos que dispõe o art. 157
da LC 621/12.
Neste contexto, portanto, entendo atendidas as disposições de legitimidade do Parquet para interposição do presente recurso, bem
como o requisito de sua tempestividade, restando o Pedido de Reexame no caso em questão admissível.
Quanto às contrarrazões recursais apresentadas (fls. 21/24), constato que essa peça também é tempestiva, atendendo o prazo de 30
dias concedidos pelo RITCEES, nos termos do art. 160, caput, c/c
164, caput, e at. 166, § 3º, ambos da LC 621/12, tendo em vista a
data da juntada aos autos do aviso que acusa o recebimento pelo
recorrido da notificação em 26/09/2016 (fls. 16), bem com sua
interposição, em 26/08/2016 (fls. 20).
II.2 – Do Mérito:
A irregularidade apontada nestes autos decorre do item 5.2.1.2,
constante do RA-O 82/2009, e diz respeito a não comprovação de
liquidação de despesa em razão de serviços de assessoria contratados, com valores indicados como passíveis de ressarcimento, no
montante de R$33.949,99, equivalente a 18.743,43 VRTE.
Alega o Parquet de Contas, no entanto, que embora seja possível
que a maior parte dos itens apontados como irregulares estivessem
prescritos, já que se referiam ao exercício de 2008, o apontamento
da irregularidade em questão que pode ter gerado ao erário dano
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injustificado no valor de R$ 18.743,43 VRTE, não deveria ser afastada de apreciação por esta Corte de Contas.
Em suma, o recorrente busca demonstrar que não há qualquer
fundamento que justifique que valores passíveis de ressarcimento
não sejam apurados por essa Corte, de forma que entende que o
presente processo deva seguir o rito regimental, para citação dos
responsáveis.
Nas contrarrazões encartadas às fls. 21/24, o representante do responsável argumenta o pedido de reexame, fundamentando-se no
princípio da preclusão consumativa, além da ausência de lastro probatório, concernente a fatos novos suficientes ao pedido recursal,
baseando-se, todavia, na vedação regimental disposta no art. 421,
§ 9º, que se refere ao Recurso de Revisão.
Neste cenário, incabível os argumentos colacionados pelo responsável, tendo em vista que o instrumento em que se respaldou para
suas alegações remontam a hipótese do Pedido de Revisão e, portanto, são díspares e não podem ser aproveitados no caso em comento, em que foi impetrado Pedido de Reexame.
De fato, verifico que razões subsistem para que as matérias relacionadas às obras sejam afastadas, em razão dos argumentos
encartados na manifestação elaborada pelo Núcleo de Engenharia e Obras Públicas (MTP 670/204 - fls. 593/597 do processo TC
750/2009).
Lado outro, considerando que os fatos tratados no Relatório de Auditoria – RAO 82/2009 (fls. 07/44) ocorreram há mais de cinco
anos, entendo pela incidência da prescrição administrativa, que
afasta a pretensão punitiva desta Corte de Contas no que diz respeito às irregularidades que não indicam ressarcimento, e nestas
circunstâncias, entendo que não subsiste motivo para a apreciação
destes itens por parte deste Tribunal.
Nesse passo, contudo, verifico que persiste interesse desta Corte
de Contas em dar prosseguimento ao feito, no que diz respeito ao
item 5.2.1.2 do citado relatório, sobre o qual incide possível dano
ao erário no valor de 18.743,43 VRTE.
Deste modo, entendo por conhecer do presente expediente recursal, com a consequente reformulação do Acórdão 1819/2015 – Segunda Câmara e prosseguimento do feito nos termos regimentais,
consoante o disposto no art. 207, inciso I, do RITCEES, em razão
apenas do indicativo de irregularidade disposto no item 5.2.1.2 do
RA-O 82/2009.
Todavia, há de se destacar que este Tribunal instruiu o feito em
2009, apontando como responsável apenas o ordenador de despesas, no caso concreto, especificamente sobre a “Não comprovação de liquidação de despesa”, decorrente de serviços de assessoria jurídica contratados.
Nesse sentido, ainda que já tenha sido elaborada a peça técnica para a citação, responsabilizando somente o prefeito à época
em razão do indicativo de irregularidade constante no item 3 da
Instrução Técnica Inicial – ITI 489/2009 (568/578), entendo
necessária a elaboração de nova peça de instrução, agora com o
apontamento dos agentes envolvidos, respaldados em uma matriz
de responsabilidade, com o indicativo de suas respectivas condutas, bem como o nexo causal com a irregularidade tratada, da forma hodiernamente utilizada por esta Corte de Contas.
III – CONCLUSÃO:
Nos termos expostos, corroborando o entendimento da área técnica e do MPEC, VOTO para que este Colegiado profira a seguinte
decisão:
Pelo CONHECIMENTO do Pedido de Reexame, interposto pelo Ministério Público Especial de Contas e das contrarrazões recusais
apresentadas pelo Sr. Jailson José Quiuqui, na forma da fundamentação constante deste voto;
Pelo PROVIMENTO do Pedido de Reexame, com a reformulação
do Acordão 1819/2015 – Segunda Câmara, determinando a
“dispensa da realização dos procedimentos de fiscalização nos contratos de obras e serviços de engenharia”, bem como o prosseguimento do feito nos termos regimentais, consoante o disposto no
art. 207, inciso I, do RITCEES, em razão apenas do indicativo de
irregularidade disposto no item 5.2.1.2 do RA-O 82/2009 -“Não
comprovação de liquidação da despesa”, sobre o qual incide
possível dano ao erário de 18.743,43 VRTE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4098/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de março
de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Conhecer do Pedido de Reexame, interposto pelo Ministério Público Especial de Contas e das contrarrazões recusais apresentadas
pelo Sr. Jailson José Quiuqui, na forma da fundamentação constan-
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te no voto do relator;
2. Dar provimento ao Pedido de Reexame para reformular o
Acordão 1819/2015 – Segunda Câmara, determinando a “dispensa da realização dos procedimentos de fiscalização nos contratos de obras e serviços de engenharia”, bem como o prosseguimento do feito nos termos regimentais, consoante o disposto no art.
207, inciso I, do Regimento Interno, em razão apenas do indicativo
de irregularidade disposto no item 5.2.1.2 do RA-O 82/2009 -“Não
comprovação de liquidação da despesa”, sobre o qual incide possível dano ao erário de 18.743,43 VRTE.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José
Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e o conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas
Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 7 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em Substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-368/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-10187/2015
ASSUNTO - PREJULGADO
SUSCITANTE - SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
TERCEIRO INTERESSADO - MUNICÍPIO DE SERRA
EMENTA: APROVAR PREJULGADO RELATIVO À POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE UM DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
COMUM AOS ENTES MUNICIPAIS
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Incidente de Prejulgado proposto pelo Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, no bojo do Processo TC
9877/2014, que cuida de Denúncia formulada a esta Corte de Contas por suposta irregularidade na criação do Diário Oficial dos Municípios (DOM-ES), que surgiu como fruto da cooperação entre a
Associação dos Municípios do Espírito Santo – AMUNES (Resolução
AMUNES nº. 01/2014) e a Federação Catarinense de Municípios –
FECAM.
Nos termos da Decisão TC-306/2015, de 12 de maio de 2015, o
Plenário deste Tribunal de Contas, acolhendo a proposta do Relator da Denúncia, aprovou a deflagração do Incidente em exame e
determinou fosse sobrestada a tramitação de outros processos que
versassem sobre a matéria a ser debatida no Prejulgado.
No prosseguimento foram carreados aos autos esclarecimentos da
AMUNES (f. 17-30) e do Prefeito Municipal de Serra (f. 33-40) sobre
a matéria a ser examinada neste Incidente.
Depois disso, os autos foram encaminhados ao Ministério Público
de Contas, que fez juntar o Parecer PPJC 6037/2015, da lavra do
Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, sobre os requisitos de admissibilidade do Incidente de Prejulgado, assinalando
que, uma vez demonstrada a relevância da matéria de direito, sua
aplicabilidade de forma geral e a legitimidade da parte proponente,
o entendimento do órgão Ministerial é pelo conhecimento do INCIDENTE DE PREJULGADO (f. 47-51).
Em seguida, procedi ao exame dos autos e apresentei VOTO, acolhido pelo Plenário conforme DECISÃO TC - 6248/2015 – PLENÁRIO, de novembro de 2015, reconhecendo presentes os requisitos
de admissibilidade, mantendo a determinação de sobrestar outros
processos que cuidem de matéria objeto de discussão neste Incidente e referendando a proposta de realização de audiência pública. Segue breve síntese da ata da audiência.
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Convocada nos termos do Edital de Convocação disponibilizado no
Diário Oficial Eletrônico desta Corte no dia 15 de março de 2016,
considerando-se publicado no dia 16 de março de 2016, Audiência
Pública foi realizada no dia 28 de abril de 2016, sob a Presidente
do Excelentíssimo Senhor Conselheiro José Antonio Almeida Pimentel. Estiveram presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO e DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, e os Senhores Auditores MÁRCIA JACCOUD FREITAS e
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI. Presente, ainda, o Senhor SecretárioGeral das Sessões, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR.
Compareceram à audiência o Senhor Francisco Martinez Berdeal,
Dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, neste ato representando o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça,
Dr. Eder Pontes da Silva, o Senhor Dalton Perim, Presidente da
Associação dos Municípios do Espírito Santo – AMUNES, e o Senhor
Márcio José de Castro Filho, representando o Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas no Estado do Espírito Santo.
Iniciando a fase de oitivas, o Senhor Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Relator do processo de prejulgado, concedeu
a palavra àqueles que pretendessem trazer alguma exposição e
argumentos, começando pelo SR. MÁRCIO JOSÉ DE CASTRO, que,
em síntese, alegou: ‘Além de sustentar a ilegalidade, inconstitucionalidade de tal medida, pedimos a ele, a partir dali, que oficiasse a
todos os municípios associados à Amunes orientando para a irregularidade daquelas publicações com o claro intuito de prevenir, com
o claro intuito de evitar que algum dano maior pudesse ser causado
aos interesses públicos, derivados de uma publicação não legal,
eis que o Diário Oficial da Amunes teria sido instituído por uma
resolução da Amunes, Resolução nº 01/2014.’ E acrescentou: ‘está
lá, no inciso X, do art. 23, da Constituição do Estado do Espírito
Santo que cabe às leis orgânicas de cada município regulamentar
a forma como serão publicadas as leis e demais atos sujeitos a
essa formalidade, e é lá que está dito isso. Então, todas as leis,
decretos, portarias, resoluções do município, relatórios deverão ser
publicados em consonância com o que está previsto na lei orgânica
de cada município.’
Em seguida, o SR. RELATOR, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO passou a palavra a expositora, Tânia Mara Borges da Costa, Auditora de Controle Externo deste Tribunal de Contas, que, em resumo, sustentou: ‘vamos questionar, sim! Se posso
economizar dentro desse aspecto, eu irei economizar sem prejudicar a transparência cabível. Por isso temos um governo eletrônico,
o e-gov, nas suas três grandes pernas. Temos todos os portais eletrônicos, temos toda a midiática: a grande mídia, a pequena mídia,
a média mídia. Agora, é vital pensar, sim, na economicidade. É vital
pensarmos numa publicidade que dê continuidade além da questão
local, além da questão regional, além da questão nacional.’
Logo após, o Senhor José Carlos Corrêa, do Jornal A Gazeta S/A,
se manifestou, [destacando] ‘dois pontos que [considera] fundamentais para esclarecer a questão ora em debate. O primeiro diz
respeito à prevalência da legislação federal sobre as leis estaduais
e municipais. A Lei Federal 8666/93 [...] é clara quando estabelece
que “avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das
tomadas de preços, dos concursos e dos leilões devem ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez, em jornal diário
de grande circulação no Estado e, também, se houver, em jornal
de circulação no município ou na região onde será realizada a obra,
prestado o serviço, fornecido, alienado, ou alugado o bem”. Isso
consta de forma explícita, no art. 21, inciso III, da referida legislação. O mesmo art. 21, inciso III, acrescenta: “Podendo, ainda, a
Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros
meios de divulgação para ampliar a área de competição”. Ressaltamos, então, a lei admite a utilização de outros meio de divulgação,
mas com o único propósito de ampliar a área de competição, e nunca de substituir a publicação em jornal. O inciso II, do mesmo art.
21, dispõe sobre a publicação no Diário Oficial do Estado, quando
se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da administração
pública estadual ou municipal. Mas, vale aqui o mesmo registro feito anteriormente, ou seja, nunca substituindo a publicação feita em
jornal. Fica claro na simples leitura da lei a intenção de garantir a
moralidade e a publicidade de que dispõe o art. 37 da Constituição
Federal, como princípios a serem observados pela Administração
Pública Direta e Indireta de qualquer dos poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Lei Complementar nº 101[...] adota caminho semelhante ao exigir, no seu art.
48, ampla divulgação, inclusive, em meios eletrônicos de acesso
público os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias,
as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório
de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, Frisamos,
mais uma vez, a menção, “inclusive nos meios eletrônicos” o que
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não substitui a publicação em jornal. O art. 52, da Lei de Responsabilidade Fiscal, utiliza explicitamente a expressão “publicação”,
repetindo o art. 165, § 3º, da Constituição Federal, que trata da
publicação até trinta dias, após o encerramento de cada bimestre, do Relatório de Execução Orçamentária. Não cumprir os prazos
de divulgação do Relatório de Gestão Fiscal “constitui infração administrativa contra a Lei de Finanças Públicas, punida com multa
pessoal de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente que
lhe der causa, além de impedir que o ente receba transferências
voluntárias e contrate operações de crédito”. Sendo federais as leis
citadas, e considerando o princípio da prevalência da legislação federal sobre a municipal, temos que não deva restar dúvida sobre
a obrigatoriedade da publicação em jornais, diários dos municípios
que digam respeito a avisos contendo os resumos dos editais, das
concorrências da tomadas de preços, dos concursos, dos leilões
e, também, aos relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal. O segundo ponto que desejamos destacar é a flagrante ilegalidade do site criado pela Amunes – Associação dos Municípios do
Espírito Santo, chamado de Diário Oficial dos Municípios do Espírito
Santo. A questão, acreditamos, está suficientemente esclarecida na
Representação do Ministério Público de Contas.’
O expositor seguinte, o SR.GILSON LUNARDE ALBINO, representante do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal –
CIGA, disse em sua manifestação que ‘o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA é um consórcio de direito
público, instituído em 2007, no Estado de Santa Catarina, somos
responsáveis pela execução e a contratação da AMUNES do Diário
Oficial dos Municípios. Embora muito tenha se discutido o uso do
domínio, que é a segunda questão, todos os servidores envolvidos
na utilização do Diário Oficial são servidores concursados. A nossa
missão é promover soluções tecnológicas para a melhoria da gestão pública, embora já citado em número que meio por cento do
orçamento, não conheço bem a realidade dos municípios, aqui, do
Espírito Santo, a gente deve estar falando de trezentos mil, meio
milhão, representam muito do ponto de vista municipalista.
[...]
No caso do Diário Oficial, é uma ferramenta própria, desenvolvida
pelo próprio Consórcio de Informática. Temos, hoje, 288 municípios
consorciados por lei que fazem parte desse consórcio, sendo deles
279 de Santa Catarina, atuamos em oito estados e cinco capitais,
além das parcerias público-privadas, as parcerias entre associações, não através do uso dos recursos públicos, por exemplo, em
Santa Catarina todas as associações, consórcios públicos fazem uso
do nosso diário a partir da disponibilização das ferramentas.
[...]
Temos lá mais de oitocentos e cinqüenta e oito mil atos publicados
no nosso Diário. Todos esses atos, sem exceção, estão indexados
por palavra, por tipo de publicação, pelo agente que publicou, tem
o documento original que foi enviado para a publicação, o rastreamento do computador que enviou esse ato para publicação, tem
um link que pode ser acessado por qualquer pessoa no território
nacional ou na rede de computadores.
[...]
Então, a questão da abrangência de um Diário Oficial Eletrônico,
independente do seu endereço na internet, que é o segundo tema
da discussão, é indiscutível, é muito maior, não depende de pagamento, não depende de assinatura, não depende de circulação, não
depende de parque gráfico para impressão.
[...]
...a partir da denúncia ser analisada pelo Ministério Público de
Contas de Santa Catarina. Fizemos os esclarecimentos devidos e
o Ministério Público fez o arquivamento do processo. Verificou-se,
inclusive, que contrato de consórcio público neste estado permitiu
a economicidade de recursos públicos nos municípios consorciados,
razão pela qual o prolongamento da investigação considerando todos os documentos juntados e esclarecimentos prestados seria medida inócua, não vislumbrando outro caminho senão arquivamento do presente processo preparatório. Então, em Santa Catarina o
Ministério Público entendeu que não há nenhum problema com a
contratação.’
Prosseguindo com as oitivas, o Relator passaou a palavra ao SR.
MAURO ESTEVAN, representante da AMUNES, que sustentou ser a
‘primeira questão [...] superada [...] porque o próprio Tribunal de
Contas já em diversas manifestações já em Acórdões anteriores
disciplinou, que é possível a instituição de um diário oficial eletrônico pelos municípios, da possibilidade jurídica de que cada um dos
municípios tenham um diário eletrônico, [...] tamanha a redução
de custo que esses diários oficiais, por meio eletrônico, trazem, e
tamanha amplitude de acesso que eles trazem, também, e a sua
operação. No entanto, não há realidade para todos os municípios
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porque por trás de um diário oficial eletrônico tem todo um custo
de tecnologia, de profissionais que precisam ser bem remunerados.
[...]
...se fossemos perceber, a própria denúncia nos dá o argumento
contrário, porque vai dizer lá que o artigo 6º da Lei 8666/1993 diz
que: “Imprensa Oficial é o veículo oficial de divulgação da administração pública sendo para a União o Diário Oficial da União, e
para Estados, Distrito Federal e Municípios o que for definido nas
respectivas leis”. Então, a Imprensa Oficial dos Municípios pode ser
o Jornal A Gazeta? Pode. Pode ser [o jornal] A Tribuna? Pode. Pode
se um jornal regional do norte, do sul, da região serrana? Pode.
Pode ser um jornal eletrônico criado pelo próprio município com
a denominação dada e escolhida por aquele município? Pode. Não
é o nome que define que a imprensa oficial do município e, sim, o
princípio da legalidade, ou seja, a lei é quem vai definir a imprensa
oficial do município, é a lei quem vai definir...
Também não há o que se falar em usurpação de competência, em
posição de imprensa oficial aos Municípios ou ferir autonomia municipal que está disposta na Constituição Federal no artigo 1º, 18, 29,
30 e no artigo 34, outorgado pela Constituição de 88.
[...]
Vários foram os Tribunais de Contas que se manifestaram sobre a
matéria. Vou trazer, aqui, do Rio Grande do Norte, que vai trazer
com relação a FEMUNE, que é do Rio Grande do Norte, decide que é
possível a utilização do Diário Eletrônico Federação dos Municípios
do Rio Grande do Norte como veículo de divulgação dos atos normativos e administrativos dos municípios do Rio Grande do Norte.’
Logo depois, foi concedida a palavra ao SR. MÁRCIO JOSÉ DE CASTRO PINTO, representante do Sindicato das Empresas Proprietárias
de Jornais do Espírito Santo, alegou e indagou: ‘Temos que cumprir
as leis, está na nossa Constituição da República: “Ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei”. Então, como cidadão não tenho que cumprir Resolução da
AMUNES, não tenho que cumprir Estatuto da AMUNES. Os Srs. Prefeitos têm que cumprir todas as leis feitas neste País, goste ou não
gostem. Se não gostarem candidatem-se a Deputados e mudem as
leis, mas enquanto isso tem [que] cumprir. Então, a nossa questão
é objetiva. Pode a AMUNES prover serviços de publicações para os
quais não foi criada, não é a sua função, é uma entidade privada.
Pode a AMUNES prescindir de licitação para ter os seus serviços
contratados? A AMUNES está sendo contratada flagrantemente
desrespeitando a lei de licitação, desrespeitando [a lei] de licitações
no seu artigo 2º, que exige que qualquer terceirização de serviço
deve ser precedida de licitação. Mais do que isso, a AMUNES, na
verdade, é uma intermediária entre os municípios e a contratação
desse consórcio. O que está fazendo é uma quarteirização de serviço com esse consórcio, não é nem terceirização. Se a terceirização
tem que ser precedida de licitação, a quarteirização não precisa?
Essa entidade está pagando recursos que, normalmente, de origem
pública, para uma entidade lá de Santa Catarina. Está sendo intermediadora entre os municípios e essa entidade. Será que essa entidade é a única que existe no Brasil com essa finalidade? Será que
outra entidade pública ou privada poderia prover o mesmo serviço
que essa entidade está provendo ou ela é única exclusiva? Por que
se tem mais uma tem que ter licitação, se não tem, tem que ser
feito o devido processo de inexigibilidade de licitação.
[...]
A segunda questão: Pode a AMUNES fornecer esses serviços para
os municípios sem licitação? Pode a AMUNES quarteirizar esse serviço com uma outra entidade também sem licitação? Temos que
nos ater às questões.
[...]
Ele não pode porque no município vizinho está tendo lá uma greve
na saúde, prover serviço [de] saúde para o município vizinho sem
a devida autorização legislativa. E, também, não tem obrigação de
publicar a sua lei, os seus balanços em outro lugar que não seja a
quem ele se destina, que são os munícipes, são os cidadãos daquele município.’
Dada a palavra mais uma vez aos expositores para considerações
finais, foi encerrada a sessão.
Procedida a juntada da ata audiência pública, os autos retornaram a este Gabinete, que os remeteu para Núcleo de Jurisprudência, com orientação que fossem logo em seguida encaminhados
à Secretaria de Recursos e Consulta.
Dando continuidade à instrução do feito, o Núcleo de Jurisprudência
fez juntar ao processo o estudo técnico de jusrisprudência.
E assim os autos chegaram à Secretaria de Recursos e Consulta
para instrução técnica, que se concretizou com a inclusão no processo da manifestação técnica (Instrução Técnica 0042/2016), com
qual a unidade técnica sustentou e propôs:
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[...] para a criação de um veículo comum para a publicação dos atos
oficiais dos municípios interessados faz-se necessário o atendimento dos seguintes requisitos: lei autorizativa editada por cada município interessado; garantia do Princípio da Publicidade; segurança
das informações por intermédio do ICP – infraestrutura chaves públicas e chaves de criptografia; além da necessidade de excepcionar
aquelas que, por lei, exigem outras formas de publicação, tais como
as existentes na Lei n° 8.666/93.
[...]
Acerca dos consórcios, observa-se que estes têm previsão no artigo 241, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n°
11.107/2005, que permite a gestão associada de entes federados,
para a consecução de fins de interesses comuns, que, muitas vezes,
são serviços, que a pessoa jurídica pública, sozinha, não poderia ou
teria dificuldades para desempenhar.
[...]
[...] para a formação de um consórcio, não basta a simples manifestação de vontade, com a aquiescência dos entes federados, mas,
faz-se necessário a realização de um procedimento, com vistas a
atender a todas as formalidades previstas em lei.
Do mesmo modo, exige-se o cumprimento dos mesmos requisitos,
para o ingresso de outros entes federados em consórcios públicos
já existentes. Isso porque, uma vez integrados, terão estes todos
os direitos e deveres dos demais consorciados.
Ressalta-se contudo, que em caso de ingresso de entes federados
em consórcios existentes, faz-se necessário verificar se os objetivos perseguidos por este atendem às necessidades de todos os
ingressantes, levando-se em consideração, inclusive, a questão geográfica e a necessidade de participação de outros entes para a
consecução das finalidades perseguidas.
No questionamento ora em exame, por exemplo, como o objetivo é
a criação de um diário oficial eletrônico em conjunto pelos municípios, deve-se considerar a necessidade de que todos os interessados venham a aderir ao consórcio, atendendo, individualmente, as
exigências formais.
Ressalta-se que não há óbice à existência de consórcio formado por
entes municipais pertencentes a vários estados, desde que persigam os mesmos objetivos, que na hipótese em exame, diz respeito
à publicação dos atos oficiais dos entes, garantindo o atendimento
dos Princípios da Publicidade e Eficiência.
Ainda anota a unidade técnica em sua manifestação que, em casos
de transferências de recursos pelos entes consorciados e de transferência de encargos, serviços, pessoal ou bens necessários à continuidade dos serviços públicos transferidos, impõe-se a observância
dos artigo 8° e 13, da Lei n° 11.107/05.
E prossegue a manifestação técnica da Secretaria de Recursos e
Consultas:
Assim, constituindo o consórcio público uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, uma associação pública, e, atendendo a todas as formalidades previstas em lei, admite-se a possibilidade de
que este requeira o domínio público (.es.gov), para a constituição
de uma página da internet, para funcionamento do diário oficial
eletrônico comum dos municípios.
[...] caso não seja possível atender aos requisitos exigidos para
a formação de um consórcio público ou para aderir a um, vislumbram-se outras possibilidades, dentre as quais, a contratação pelos
municípios de pessoa jurídica para a realização dos fins perseguidos.
[...] observa-se, que os consórcios públicos, podendo ser constituídos sob a personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, nos termos do artigo 1°, parágrafo 1°, da Lei n° 11.107/2005,
quando formalizados sob a primeira modalidade (associação pública) serão considerados entes da administração indireta e, portanto,
podem ser contratados, por dispensa de licitação, nos termos do
artigo 24, XXVI, da Lei n° 8.666/93, desde que pelos entes consorciados.
É o que dispõe, o artigo 2°, parágrafo 1°, inciso III, da Lei n°
11.107/2005.
[...] no entanto, se o ente federado não for consorciado e pretender
contratar o consórcio, ainda que tenha este personalidade jurídica
de direito público, deverá realizar procedimento licitatório. Neste
sentido, é o acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
em julgamento de consulta acerca do tema, cuja ementa a seguir
se transcreve:
EMENTA: CONSULTA – contratação sem licitação de consórcio por
município não consorciado – resposta pela impossibilidade; observância da lei nº 11.107/05.
Deste modo, para a contratação direta de um consórcio público,
com personalidade jurídica de direito público, por dispensa de licitação, nos termos do artigo já referenciado, faz-se necessário que
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o ente contratante integre o consórcio, conforme a seguir se transcreve:
Art. 24. É dispensável a licitação:
XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a
prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do
autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de
cooperação.
Do mesmo modo, exige-se a realização de licitação, caso a contratação do consórcio público seja intermediada por pessoa jurídica de
direito privado, como no caso de associação de municípios, ainda
que esta, tenha por objetivo o atendimento dos interesses dos entes federados.
[...]
Resta agora, portanto, examinar a possibilidade de que estas publicações sejam intermediadas pela associação de municípios, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por objetivo
realizar de forma cooperativa e subsidiária o desenvolvimento da
gestão pública municipal e que esta o faça, por meio de uma página
eletrônica privada (.com.br)
Observa-se, que as associações de municípios não são consórcios
públicos com personalidade jurídica de direito privado, nos termos
da Lei n° 11.107/2005 e, portanto, não integram a Administração
Pública indireta. Mesmo assim, há que se reconhecer que exercem
papel relevante, na defesa de interesses coletivos dos associados.
Prosseguindo, a unidade técnica assinala:
[...] desde que os municípios associados, por intermédio de lei,
conforme já explicitado, confirmem a intenção de realizarem as publicações oficiais, por um novo veículo, e sendo este organizado
por associação privada, e que o faça, por intermédio de divulgação
de uma página eletrônica privada (.com.br), não há, em princípio,
qualquer irregularidade.
Ressalta-se, inclusive, conforme se depreende das informações
prestadas nos autos (fls. 01/14), que alguns Tribunais de Contas,
como o do Rio Grande do Norte, exigem o livre acesso de qualquer
usuário; o backup das informações a serem publicadas e o envio às
Cortes de Contas, como forma de garantir a segurança das informações; além da cópia impressa das publicações aos interessados
que a solicitarem e a publicação simultânea em outros veículos, nos
primeiros 6 (seis) meses como garantia da publicidade.
Por fim, enfatiza-se a necessidade de realização de licitação, caso
haja a necessidade de contratação de pessoa jurídica de direito
privado, ou mesmo de direito público, nos termos já explicitados.
Por derradeiro, conclui a unidade técnica deste Tribunal de Contas:
1) É possível a criação de um diário oficial eletrônico pelos municípios, conforme os pareceres em consulta lavrados por esta Corte de
Contas (TC 008/2007, 008/2012, 007/2013 e 004/2014);
2) Com fundamento na autonomia municipal e no Princípio da Legalidade, previsto no artigo 37, da Constituição Federal, admite-se
a criação de um veículo próprio para a divulgação dos atos oficiais
dos municípios, desde que os entes federados interessados, individualmente, aprovem por lei municipal, a exemplo do que fora previsto no artigo 6°, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93, para os fins da lei
de licitações, uma vez que, todas as publicações oficiais objetivam
o atendimento das mesmas finalidades, dentre elas, a observância
dos Princípios da Publicidade, Legalidade e Eficiência;
3) A criação de um diário oficial eletrônico comum, para a publicação dos atos oficiais dos municípios, pode ser viabilizada, desde que
providenciada lei, por cada um dos entes federados municipais, e
não por intermédio de Resolução, da associação;
4) Além de lei autorizativa dos municípios associados e da garantia
do Princípio da Publicidade, exige-se a segurança das informações,
sendo necessário providenciar a ICP – infraestrutura chaves públicas e chaves de criptografia;
5) Ressalta-se, contudo, que devem ser excepcionadas as publicações que, por lei específica, exigem formas especiais, tal qual
ocorre na lei de licitações;
6) A associação dos municípios não pode adquirir, via autarquia
estadual responsável pela tecnologia das informações, o domínio
de um sítio eletrônico público (.es.gov.br), que só pode ser utilizado
por órgãos públicos;
7) Se, no entanto, os entes federados municipais formalizarem um
consórcio público, com personalidade jurídica de direito público, observando-se as formalidades legais, admite-se o requerimento à
autarquia estadual, do domínio de um sítio eletrônico público (.es.
gov.br), que embora seja adstrito aos órgãos públicos, pode ser
estendido às pessoas jurídicas de direito público, que integram a
Administração Indireta;
8) Caso, no entanto, os entes federados não preencham os requisitos exigidos para a formação de um consórcio público, poderão
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estes contratá-lo, realizando procedimento licitatório, uma vez que
só se admite a contratação direta, por dispensa de licitação, nos
termos do artigo 24, XXVI, da Lei n° 8.666/93, quando o consórcio
tiver a natureza de pessoa jurídica de direito público e a contratação for realizada pelos próprios entes federados consorciados;
9) De outro lado, admite-se a criação de um diário oficial eletrônico
pelos municípios e a sua disponibilização por intermédio de uma
página privada na internet (.com.br), com a intermediação de uma
associação privada, desde que a entidade associativa não tenha fins
lucrativos, objetive o atendimento de interesses da coletividade e
seja expressamente autorizada a representar seus filiados judicial
ou extrajudicialmente, nos termos do artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, ressaltando-se a necessidade de que esta seja específica, para a finalidade de intermediar a criação de um diário oficial
comum aos municípios interessados;
10) Sendo necessário, contudo, a contratação pela associação de
municípios de pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, conforme já explicitado no item anterior, esta dependerá de
licitação;
11) Há que se observar ainda a necessidade de atendimento dos
Princípios Administrativos Constitucionais, a começar pelo Princípio
da Publicidade. Do mesmo modo, deve-se observar o Princípio da
Eficiência, uma vez que, a economia de recursos públicos deverá
constituir com a publicidade uma equação equilibrada;
12) Por fim, também exige-se a segurança das publicações, por
intermédio de chaves de segurança e de criptografia, garantindo a
veracidade das informações a serem publicadas.
De sua vez, o Ministério Público de Contas, por meio do Procurador
manifestou-se anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica 42/2016, de lavra da Secretaria de Controle Externo de Recursos.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Superada a fase de admissibilidade do presente Incidente de Prejulgado, com a instrução e apreciação dos requisitos pelo Plenário
desta Corte de Contas, passo agora ao exame da matéria de fundo
do feito.
Consoante o que dispõem o art. 174 da Lei Orgânica e art. 348 Regimento Interno, no Incidente de Prejulgado o Tribunal de Contas
decidirá apenas sobre interpretação de norma jurídica ou procedimento da administração, reconhecendo a relevância da matéria de
direito e sua aplicabilidade de forma geral.
A decisão acerca da matéria objeto de exame conterá teor normativo, com efeitos são vinculantes para todos os colegiados, e somente será aprovada, reformada ou revogada pelo voto da maioria
absoluta dos Conselheiros (art. 180 LC 621/2012 e art. 354 do RI).
A adoção desse instituto jurídico dá cumprimento a uma das diretrizes consagradas no novo Código de Processo Civil em seu art. 926,
com o qual o legislador fixou: “os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.
Sob essa orientação principiológica e com perfil bem assemelhado
ao nosso Incidente de Prejulgado, o legislador nacional previu no
novo CPC o Inicidente de Demandas Repetitivas, que o processualista Eduardo Talamini assim conceituou:
[...] trata-se do mecanismo que permite aos tribunais de segundo
grau (TJs e TRFs) julgar por amostragem demandas repetitivas,
que tenham por objeto controvertido uma mesma e única questão
de direito. [...].
Sobre o caso vertido nos autos, inicialmente assinalou o órgão de
instrução deste Tribunal de Contas:
[...] para a criação de um veículo comum para a publicação dos atos
oficiais dos municípios interessados faz-se necessário o atendimento dos seguintes requisitos: lei autorizativa editada por cada município interessado; garantia do Princípio da Publicidade; segurança
das informações por intermédio do ICP – infraestrutura chaves públicas e chaves de criptografia; além da necessidade de excepcionar
aquelas que, por lei, exigem outras formas de publicação, tais como
as existentes na Lei n° 8.666/93.
Em seguida, a unidade técnica trouxe em sua manifestação bem
elaborada análise, com qual tratou de mais uma hipótese de solução para a utilização de um portal comum para a publicações dos
atos da administração municipal, fazendo constar para possibilidade cogitada na peça de instrução as providências e as cautelas a
serem adotadas, bem como a necessidade observância das normas
da lei n. 8666/93 e, em algumas situações, o disposto na Lei n.
11.107/2005.
Nesse contexto, adoto a fundamentação trazida pela área técnica
e acolho o entendimento proposto na peça de Instrução Técnica
0042/2016.
3 Dispositivo
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Assim, levando em conta o que até aqui foi exposto, em consonância com os arts. 174 da LC nº 621/2012 e arts. 348 e seguintes do
Regimento Interno (Resolução TC 261/2013), acolho a motivação
trazido pela unidade, para apresentar meu VOTO pela aprovação
do presente Prejulgado, do qual deve constar a conclusão o que
segue adiante.
1) É possível a criação de um diário oficial eletrônico pelos municípios, conforme os pareceres em consulta lavrados por esta Corte de
Contas (TC 008/2007, 008/2012, 007/2013 e 004/2014);
2) Com fundamento na autonomia municipal e no Princípio da Legalidade, previsto no artigo 37, da Constituição Federal, admite-se
a criação de um veículo próprio para a divulgação dos atos oficiais
dos municípios, desde que os entes federados interessados, individualmente, aprovem por lei municipal, a exemplo do que fora previsto no artigo 6°, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93, para os fins da lei
de licitações, uma vez que, todas as publicações oficiais objetivam
o atendimento das mesmas finalidades, dentre elas, a observância
dos Princípios da Publicidade, Legalidade e Eficiência;
3) A criação de um diário oficial eletrônico comum, para a publicação dos atos oficiais dos municípios, pode ser viabilizada, desde que
providenciada lei, por cada um dos entes federados municipais, e
não por intermédio de Resolução, da associação;
4) Além de lei autorizativa dos municípios associados e da garantia
do Princípio da Publicidade, exige-se a segurança das informações,
sendo necessário providenciar a ICP – infraestrutura chaves públicas e chaves de criptografia;
5) Ressalta-se, contudo, que devem ser excepcionadas as publicações que, por lei específica, exigem formas especiais, tal qual
ocorre na lei de licitações;
6) A associação dos municípios não pode adquirir, via autarquia
estadual responsável pela tecnologia das informações, o domínio
de um sítio eletrônico público (.es.gov.br), que só pode ser utilizado
por órgãos públicos;
7) Se, no entanto, os entes federados municipais formalizarem um
consórcio público, com personalidade jurídica de direito público, observando-se as formalidades legais, admite-se o requerimento à
autarquia estadual, do domínio de um sítio eletrônico público (.es.
gov.br), que embora seja adstrito aos órgãos públicos, pode ser
estendido às pessoas jurídicas de direito público, que integram a
Administração Indireta;
8) Caso, no entanto, os entes federados não preencham os requisitos exigidos para a formação de um consórcio público, poderão
estes contratá-lo, realizando procedimento licitatório, uma vez que
só se se admite a contratação direta, por dispensa de licitação, nos
termos do artigo 24, XXVI, da Lei n° 8.666/93, quando o consórcio
tiver a natureza de pessoa jurídica de direito público e a contratação for realizada pelos próprios entes federados consorciados;
9) De outro lado, admite-se a criação de um diário oficial eletrônico
pelos municípios e a sua disponibilização por intermédio de uma
página privada na internet (.com.br), com a intermediação de uma
associação privada, desde que a entidade associativa não tenha fins
lucrativos, objetive o atendimento de interesses da coletividade e
seja expressamente autorizada a representar seus filiados judicial
ou extrajudicialmente, nos termos do artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, ressaltando-se a necessidade de que esta seja específica, para a finalidade de intermediar a criação de um diário oficial
comum aos municípios interessados;
10) Sendo necessário, contudo, a contratação pela associação de
municípios de pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, conforme já explicitado no item anterior, esta dependerá de
licitação;
11) Há que se observar ainda a necessidade de atendimento dos
Princípios Administrativos Constitucionais, a começar pelo Princípio
da Publicidade. Do mesmo modo, deve-se observar o Princípio da
Eficiência, uma vez que, a economia de recursos públicos deverá
constituir com a publicidade uma equação equilibrada;
12) Por fim, também exige-se a segurança das publicações, por
intermédio de chaves de segurança e de criptografia, garantindo a
veracidade das informações a serem publicadas.
Ainda proponho seja autorizada a retomada da tramição e instrução dos processos suspensos por força da instauração do presente
Incidente de Prejulgado.
À Secretaria-Geral das Sessões para as providências e comunicações processuais necessárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-10187/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze de abril de dois
mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
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conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, aprovar o presente Prejulgado, do qual deve constar a conclusão que se segue
adiante:
1) É possível a criação de um diário oficial eletrônico pelos municípios, conforme os pareceres em consulta lavrados por esta Corte de
Contas (TC 008/2007, 008/2012, 007/2013 e 004/2014);
2) Com fundamento na autonomia municipal e no Princípio da Legalidade, previsto no artigo 37, da Constituição Federal, admite-se
a criação de um veículo próprio para a divulgação dos atos oficiais
dos municípios, desde que os entes federados interessados, individualmente, aprovem por lei municipal, a exemplo do que fora previsto no artigo 6°, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93, para os fins da lei
de licitações, uma vez que, todas as publicações oficiais objetivam
o atendimento das mesmas finalidades, dentre elas, a observância
dos Princípios da Publicidade, Legalidade e Eficiência;
3) A criação de um diário oficial eletrônico comum, para a publicação dos atos oficiais dos municípios, pode ser viabilizada, desde que
providenciada lei, por cada um dos entes federados municipais, e
não por intermédio de Resolução, da associação;
4) Além de lei autorizativa dos municípios associados e da garantia
do Princípio da Publicidade, exige-se a segurança das informações,
sendo necessário providenciar a ICP – infraestrutura chaves públicas e chaves de criptografia;
5) Ressalta-se, contudo, que devem ser excepcionadas as publicações que, por lei específica, exigem formas especiais, tal qual
ocorre na lei de licitações;
6) A associação dos municípios não pode adquirir, via autarquia
estadual responsável pela tecnologia das informações, o domínio
de um sítio eletrônico público (.es.gov.br), que só pode ser utilizado
por órgãos públicos;
7) Se, no entanto, os entes federados municipais formalizarem um
consórcio público, com personalidade jurídica de direito público, observando-se as formalidades legais, admite-se o requerimento à
autarquia estadual, do domínio de um sítio eletrônico público (.es.
gov.br), que embora seja adstrito aos órgãos públicos, pode ser
estendido às pessoas jurídicas de direito público, que integram a
Administração Indireta;
8) Caso, no entanto, os entes federados não preencham os requisitos exigidos para a formação de um consórcio público, poderão
estes contratá-lo, realizando procedimento licitatório, uma vez que
só se se admite a contratação direta, por dispensa de licitação, nos
termos do artigo 24, XXVI, da Lei n° 8.666/93, quando o consórcio
tiver a natureza de pessoa jurídica de direito público e a contratação for realizada pelos próprios entes federados consorciados;
9) De outro lado, admite-se a criação de um diário oficial eletrônico
pelos municípios e a sua disponibilização por intermédio de uma
página privada na internet (.com.br), com a intermediação de uma
associação privada, desde que a entidade associativa não tenha fins
lucrativos, objetive o atendimento de interesses da coletividade e
seja expressamente autorizada a representar seus filiados judicial
ou extrajudicialmente, nos termos do artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, ressaltando-se a necessidade de que esta seja específica, para a finalidade de intermediar a criação de um diário oficial
comum aos municípios interessados;
10) Sendo necessário, contudo, a contratação pela associação de
municípios de pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, conforme já explicitado no item anterior, esta dependerá de
licitação;
11) Há que se observar ainda a necessidade de atendimento dos
Princípios Administrativos Constitucionais, a começar pelo Princípio
da Publicidade. Do mesmo modo, deve-se observar o Princípio da
Eficiência, uma vez que, a economia de recursos públicos deverá
constituir com a publicidade uma equação equilibrada;
12) Por fim, também exige-se a segurança das publicações, por
intermédio de chaves de segurança e de criptografia, garantindo a
veracidade das informações a serem publicadas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente,
ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 11 de abril de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-369/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5182/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - EDUARDO ALVES MUQUY
RESPONSÁVEL - ELIAS DAL COL
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA – 1) INCLUIR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51/2011 NO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO – 2) DAR CIÊNCIA – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 - RELATÓRIO
Cuidam estes autos do procedimento de Representação deflagrado
a partir do ofício CME Nº. 439/2015, por meio do qual o Presidente
do Poder Legislativo do Município de Ecoporanga encaminhou, para
as medidas legais cabíveis por parte desta Corte de Contas, cópia
do “Relatório Final Investigativo” da Comissão Parlamentar de Inquérito nº. 001/2015 – que examinou a execução do Contrato Administrativo nº 51/2011 firmado entre a empresa Monsanto Construções Ltda. e a Prefeitura Municipal de Ecoporanga para Reforma
da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. O objeto
da representação – o contrato da reforma – transcorreu durante
a gestão do senhor Elias Dal’Col, ex-Prefeito quando da autuação
destes autos.
Os autos foram encaminhados para a área técnica, que se manifestou na peça de instrução que fez juntar aos autos sob as folhas
1687-1688, sugerindo o recebimento e processamento da representação para o fim de que fosse determinado ao prefeito municipal, senhor Pedro Costa Filho, que tomasse as medidas administrativas para a elisão do dano e, em não havendo sucesso, instaurasse
Tomada de Contas Especial, para apuração dos fatos, identificação
dos responsáveis e quantificação do dano, tudo em perfeita consonância com as disposições da específica Instrução Normativa TC nº.
32/2014, sob pena de responsabilidade solidária.
De igual forma foi o Parecer Nº 864/2017, da lavra do Procurador
Luís Henrique Anastácio da Silva, folhas 1694.
Vieram os autos ao gabinete para voto, momento em que o senhor
Pedro Costa Filho já não estava mais à frente da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, em razão das eleições municipais,
quando o senhor Elias Dal’ Col foi eleito para o cargo de prefeito de
Ecoporanga, cargo que ocupa na presente data.
Assim, restou prejudicada a proposta técnica e ministerial, pois
com a alteração na gestão do município, a figura do investigador e
investigado se confundiriam.
Considerando que o processo de tomada de contas especial deve
atender a pressupostos de validade e de desenvolvimento regular,
dentre o quais se inserem a ausência de impedimentos ou suspeição do tomador de contas e considerando que se aplicam ao processo de tomada de contas especial, as hipóteses de suspeição e
impedimentos previstas nos artigos 144 do Código de Processo Civil, que devem ser utilizados subsidiariamente, conforme abaixo: .
Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas
funções no processo:
[omissis]
IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou
companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, inclusive;
V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de
pessoa jurídica parte no processo;
VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de
qualquer das partes;
VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual
tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação
de serviços;
VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia
de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim,
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo
que patrocinado por advogado de outro escritório;
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IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.
Levei os autos à apreciação da 1ª Câmara, na sessão do dia
05/04/2017, onde apresentei meu voto, acatado à unanimidade,
cujo dispositivo transcrevo:
3 – DISPOSITIVO
Assim, diante dos argumentos fáticos e de direito ate aqui expostos, a fim de resguardar a apuração imparcial dos fatos e o desenvolvimento válido e regular do processo, VOTO por:
3.1 - RECEBER a presente representação na forma dos artigos 94 e
99, caput, § 1º, inciso II e § 2º da Lei Complementar nº 621/2012.
3.2 – REMETER os autos ao Plenário para apreciação da proposta
de voto de inclusão dos indícios de irregularidade apontados na presente Representação no Programa Anual de Fiscalização de 2017
- PAF
À Secretaria-Geral das Sessões para as providências e comunicações necessárias.
Vitória, 05 de abril de 2017.
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Conselheiro Relator
É o relatório.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
A presente Representação foi recebida em razão de estarem presentes os requisitos exigidos nos artigos 171,181 e 182.
Em relação à matéria de fundo, aduz a unidade técnica que o relatório da Comissão Investigante do Legislativo Local concluiu pela
veracidade das irregularidades apontadas, em resumo, o pagamento indevido de pelo menos R$ 22.743,53, correspondente a serviços
liquidados na planilha orçamentária original, mas não executados
e o reaproveitamento de materiais existentes ou de qualidade inferior, sem as devidas glosas, ou seja, sem a precisão do quantum,
tudo derivado do contrato nº. 051/2011, firmado em 16/07/2013,
entre a Prefeitura Municipal de Ecoporanga e a empresa Monsanto
Construções Ltda.-ME, no valor de R$ 200.015,32.
Os vereadores asseveram que:
Há de ressaltar que não existiu a mínima fiscalização por parte da
Prefeitura; o que facilitou deveras a prática dos atos irregulares. É
notório que, quanto menos se fiscaliza, mais fácil a prática de atos
ilícitos.
E esse foi o modal aplicado pelos agentes que, utilizando-se da
ausência de fiscalização, efetuaram diversas práticas ilícitas, com a
irregularidade do Contrato Administrativo n. 051/2011, que gerou
sérios prejuízos ao erário público do Município de Ecoporanga,
Estado do Espírito Santo.
Diante disso, entendo ser medida salutar que os indícios de irregularidades apontados na presente Representação sejam apurados
diretamente pela Área Técnica desta Corte de Contas.
O Regimento Interno desta Corte dispõe em seu artigo 198 que as
auditorias e inspeções, os levantamentos, os acompanhamentos e
os monitoramentos poderão ser realizados independentemente de
programação:
Art. 198. As auditorias, as inspeções, os levantamentos, os acompanhamentos e os monitoramentos poderão ser realizados independentemente de programação, observada a disponibilidade dos
recursos humanos e materiais necessários, mediante:
I - aprovação do Plenário, quando se tratar de auditorias e inspeções;
II - determinação do Relator ou do Presidente, quando se tratar de
levantamentos, acompanhamentos e monitoramentos.
3 – DISPOSITIVO
Diante do dispositivo previsto no artigo 198, inciso I do Regimento
Interno, VOTO:
3.1 – Pela inclusão do Contrato Administrativo nº 51/2011 firmado
entre a empresa Monsanto Construções Ltda. e a Prefeitura Municipal de Ecoporanga no Programa Anual de Fiscalização de 2017
- PAF 2017.
3.2 – Pela ciência da decisão aos representantes.
À Secretaria-Geral das Sessões para as providências e comunicações necessárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5182/2016,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze de abril de dois mil
e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Incluir o Contrato Administrativo nº 51/2011 firmado entre
a empresa Monsanto Construções Ltda. e a Prefeitura Municipal de
Ecoporanga no Programa Anual de Fiscalização de 2017 - PAF
2017;
2. Dar ciência da decisão aos representantes;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
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Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente,
ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 11 de abril de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-459/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO -TC-6164/2015
JURISDICIONADO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO MATEUS
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL -FILIPE KOHLS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – 1) REGULAR – QUITAÇÃO – 2) DETERMINAÇÃO – 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Administração de São Mateus referente ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor Filipe Khols.
Inicialmente, a análise técnica formalizada no Relatório Técnico
208/2016 (fls. 73/86) registrou indicativos de irregularidades,
que foram apontados na Instrução Técnica Inicial 643/2016
(fls. 87/88), com sugestão de citação ao responsável para apresentação de justificativas ou documentos que entendesse necessários, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1306/2016
(fls. 90/92).
Devidamente citado, o responsável apresentou suas justificativas
às fls. 103/128.
Foram, então, os autos encaminhados à Secex Contas, que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 1021/2017 (fls.
149/158), afastando as inconsistências apontadas. Dessa forma,
concluiu pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil, com determinação ao atual gestor.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas
1491/2017 - fls. 161/162).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão
de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica
Conclusiva 1021/2017 (fls. 149/158), abaixo transcrita:
2 INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
Nos termos do referido RTC 208/2016, foram apontados na conclusão achados de irregularidade no exercício de 2014, assim demonstrado:
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chamamento do
responsável para apresentação de justificativas quanto aos achados detectados, conforme propostas de encaminhamento sugeridas a seguir:
5.1 SÍNTESE DOS ACHADOS E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Apresenta-se a seguir, resumidamente, os achados que resultaram na opinião do auditor, bem como, os responsáveis e as propostas de encaminhamento sugeridas:
www.tce.es.gov.br
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Descrição do achado

Responsável

Proposta
de
encaminhamento
Citação

3.1.1.1 Incompatibilidade na con- FILIPE KOHLS
tribuição previdenciária patronal
(INSS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro.
3.1.1.2 Incompatibilidade na con- FILIPE KOHLS
Citação
tribuição previdenciária do servidor
(INSS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro.
3.4.1 Ausência de escrituração
FILIPE KOHLS
Citação
contábil da unidade gestora do
RPPS
2.1 INCOMPATIBILIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (INSS) INDICA DISTORÇÃO NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (ITEM 3.1.1.1 DO RTC)
Base legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/64
O relatório técnico descreve o fato encontrado, como demonstrado a
seguir:
3.1.1.1 Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (INSS) indica distorção nos resultados orçamentário e
financeiro.
Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/64.
Da análise dos documentos encaminhados pelo jurisdicionado observa-se que o valor referente à contribuição patronal, informada no
resumo anual da folha de pagamento dos servidores vinculados ao
regime geral de previdência (arquivos 03-33-FOLRGP e 03-34-FOLRGP), diverge dos valores registrados no balancete da execução orçamentária (arquivo 03-15-BALEXO02).
A liquidação de uma contribuição previdenciária baseia-se nos valores apurados em folha de pagamento. Dito isto, observa-se, quanto
à contribuição patronal, que o balancete da execução orçamentária
registra uma liquidação em valor superior ao demonstrado no resumo
da folha de pagamento, o que indica uma possível distorção no Balanço Orçamentário.
A divergência indica uma possível distorção na contabilidade com
reflexos em seus demonstrativos contábeis, consequentemente nos
resultados orçamentário e financeiro apurados.
De acordo com a Tabela 03, enquanto o resumo da folha de pagamento aponta para o montante de R$704.908,46 (setecentos e quatro
mil, novecentos e oito reais e quarenta e seis centavos) de obrigações devidas, a contabilidade do fundo aponta para pagamentos no
total de R$680.325,10 (seiscentos e oitenta mil, trezentos e vinte
e cinco reais e dez centavos), indicando pagamentos a menor em
R$24.583,36 (vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e
trinta e seis centavos).
Em sua defesa, às folhas 105, o responsável encaminhou justificativa,
a qual descreve-se a seguir:
Da análise dos documentos enviados, realmente os valores do INSS
Patronal gerados pelo setor responsável pela folha de pagamento e
contabilizado pela contabilidade não batem. Verificando o porquê da
diferença, vimos que durante o exercício o setor de Recursos Humanos em alguns eventos da folha de pagamento alterou a incidência
do INSS em eventos considerados indenizatórios, como também os
valores dos eventos de férias estavam com valores a maior. Com isso,
o que foi gerado para trás foi alterado também. Quando o RH gera no
sistema o relatório anual, a base de cálculo de incidência de INSS não
está de acordo com os valores contabilizados devido essa alteração.
Com isso, o RH analisou mês a mês a folha de pagamento e gerou
novo relatório com os valores encaminhados para a contabilidade,
que são os valores devidos sanando assim a diferença dos valores
encontrados na contabilidade e no RH (Anexo 01). Hoje o setor já não
faz alterações nos eventos, criam novos eventos com as incidências.
Regime Geral de Previdência Social
(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da
Folha de Pagamento
(B) Contribuições liquidadas Balancete de
Execução Orçamentária
(C ) Contribuições pagas Balancete de Execução
Orçamentária
(D) Valor das Contribuições do mês de Dezembro
de 2014 pagas em 2015
(E) Diferença (A –C) valor
(F) Diferença (E/A) percentual
(G) Diferença após pagamento do mês 12/2014
(A-C-D) valor
(H) Diferença (G/A) Percentual

valores
737.920,03
737.649,06
680.325,10
57.496,58
57.496,58
7,81%
98,35%
0,01
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Conforme tabela acima, a diferença encontrada de R$757.594,93,
o valor de R$57.496,58 se refere INSS Patronal da folha de pagamento do mês de Dezembro de 2014, conforme relatório anexo
(Anexo 02), onde o vencimento e o efetivo pagamento da GUIA é
em 20/01/2015, por isso o saldo no final do exercício de 2014. O
valor de R$98,35 equivale a 0,01% do valor liquidado, sendo irrisório, uma vez que se trata de arredondamento do percentual mês
a mês.
Analisando as informações, constatou-se que o Resumo da Folha
de Pagamento, (fls.108/120), anexada na justificativa registrou o
valor de R$737.920,03 de contribuições previdenciárias devidas.
Utilizando as novas informações encaminhadas pelo responsável e,
por conseguinte, recalculando a tabela 03 do RTC, segue-se abaixo:
Tabela 03 RECÁLCULO: Contribuições previdenciárias – unidade
gestora
Em R$ 1,00
Regime Geral de Previdência
Valores
RECÁLCULO
Social
(A) Contribuições devidas –
704.908,46 737.920,03
Resumo Anual da Folha de
Pagamento
(B) Contribuições liquidadas
737.649,06 737.649,06
– Balancete de Execução
Orçamentária
(C) Contribuições pagas –
680.325,10 680.325,10
Demonstrativo Mensal das
Contribuições Patronais
(D) Diferença (A – C) – Valor
24.583,36
57.496,58
(E) Diferença (D / A) –
3,49%
7,80%
Percentual
Fonte: Processo TC 6164/2015 - Prestação de Contas Anual/2014.
A diferença encontrada entre as contribuições devidas e as pagas
resultou no valor de R$57.496,58. Entretanto, conforme listagem de liquidações, fls. 121, parte desse valor, correspondente a
R$57.323,96, refere-se a dezembro de 2014 a ser pago em janeiro
de 2015. Assim, restou de diferença entre contribuições devidas e
pagas o valor de R$172,62, equivalente ao percentual de 7,80%
sobre as contribuições devidas.
Assim, sugere-se o afastamento da irregularidade do item
3.1.1.1 do RTC.
2.2 INCOMPATIBILIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR (INSS) INDICA DISTORÇÃO NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (item 3.1.1.2 RTC)
Base Legal: Artigos 85,87,102 e 103 da Lei Federal 4.320/64
O relatório técnico descreve o fato encontrado, como demonstrado
a seguir:
3.1.1.2 Incompatibilidade na contribuição previdenciária do
servidor (INSS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro.
Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/64.
Da análise dos documentos encaminhados pelo jurisdicionado observa-se que o valor referente à contribuição retida do servidor,
informada no resumo anual da folha de pagamento dos servidores
vinculados ao regime geral de previdência (arquivos 03-33-FOLRGP e 03-34-FOLRGP), diverge dos valores registrados no balanço
financeiro (arquivo 03-08-BALFIN).
A liquidação de uma contribuição previdenciária baseia-se nos valores apurados em folha de pagamento. Dito isto, observa-se, que
o Balanço Financeiro possui um registro de contribuição retida do
servidor em montante inferior à retenção indicada no resumo da
folha de pagamento.
A divergência indica uma possível distorção na contabilidade com
reflexos em seus demonstrativos contábeis, consequentemente nos
resultados orçamentário e financeiro apurados.
De acordo com a Tabela 04, enquanto o resumo da folha de pagamento aponta para o montante de R$271.999,87 (duzentos e
setenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e
sete centavos) de contribuições retidas, a contabilidade do fundo
aponta para repasses no total de R$230.278,86 (duzentos e trinta
mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), indicando pagamentos a menor em R$41.721,01 (quarenta e um mil,
setecentos e vinte e um reais e um centavo).
Pode-se concluir, ainda, que a Secretaria Municipal de Administração de São Mateus encontra-se em situação de depositário infiel de
valores pertencentes à Fazenda Pública Federal, uma vez que não
tem efetuado o repasse da totalidade dos valores de INSS retido
dos servidores.
O responsável justificou, às folhas 113/114, conforme a seguir:
Devido à justificativa do item 3.1.1.1, o valor do INSS servidor também foi alterado. Com isso temos novos valores conforme relatório
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abaixo.
Considerando novo relatório do RH, temos os seguintes valores:
Regime Geral de Previdência Social
valores
(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da
249.819,03
Folha de Pagamento
(B) Contribuições consignadas Balanço
249.819,00
Financeiro
(C ) Movimentação Contábil da conta INSS
230.278,86
servidor
(D ) Contribuições recolhidas Balanço Financeiro
0,00
(E) Valor das Contribuições do mês de Dezembro
19.540,14
de 2014 pagas em 2015
(F) Valor do INSS Autônomo contabilizado como
0,00
INSS servidor
(E) Diferença (A –C –D +F) valor
19.540,17
(G) Diferença (E/A) percentual
7,82%
(H) Diferença após pagamento do mês 12/2014
0,03
(G-E) valor
(I) Diferença (I/A) Percentual
0,00%
Conforme tabela acima, a diferença encontrada de R$19.540,17,
que se refere ao INSS servidor retido na folha de pagamento do
mês de Dezembro de 2014, conforme Demonstrativo no relatório
de liquidação/Desconto (Anexo 03), onde o vencimento e o efetivo
pagamento da GUIA é em 20/01/2015, por isso o saldo no final do
exercício de 2014.
Da análise dos dados encaminhados, constatou-se que o Resumo
da Folha de Pagamento (fls.116/120) anexado à justificativa registrou o valor de R$249.819,03 de contribuições retidas. Assim, foi
utilizado para o recálculo da tabela 04, como demostrado a seguir:
Tabela 04 RECÁLCULO: Contribuições previdenciárias servidor Em
R$ 1,00
Regime Geral de Previdência
Valores
RECÁLCULO
Social
(A) Contribuições retidas –
271.999,87
*249.819,03
Resumo Anual da Folha de
Pagamento
(B) Contribuições consignadas –
249.819,00
249.819,00
Balanço Financeiro
(C) Contribuições recolhidas –
230.278,86
230.278,86
Balanço Financeiro
(D) Diferença (A – C) – Valor
41.721,01
19.540,17
(E) Diferença (D / A) –
15,34%
7,82%
Percentual
Fonte: Processo TC 6164/2015 - Prestação de Contas Anual/2014.
*(INSS férias 23.858,99 + INSS 206.567,90+ INSS 13 sal
19.392,14)
Constatou-se que o Resumo da Folha de Pagamento (fls.116/120)
encaminhado na justificativa registrou o valor de R$249.819,03 retido na folha, o qual foi utilizado para o recálculo da tabela 04. Também, o valor de R$19.540,17 foi demonstrado através da listagem
de liquidações às folhas 123, correspondente ao valor de contribuição do exercício de 2014 pago no exercício de 2015. Dessa forma,
a divergência registrou o valor de R$ 19.540,17, correspondendo a
7,82% percentuais.
Assim, sugere-se o afastamento da irregularidade do item
3.1.1.2 do RTC.
2.3 AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DA UNIDADE
GESTORA DO RPPS( item 3.4.1 do RTC)
Base Legal: Art. 40, §20, da Constituição Federal; Art. 10 da Lei
9.717/1998; Artigos 4º, 10, 19, inciso I, da Orientação Normativa Ministério da Previdência Social nº 02/2009; Lei Municipal
767/2009.
Conforme o Relatório Técnico Contábil:
Por ocasião da análise dos valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias (contribuição patronal)
devidas pela Secretaria Municipal de Administração de São Mateus,
bem como, os valores retidos dos servidores e recolhidos para o
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS e para o Regime Geral
de Previdência Social – RGPS, verificou-se que o Município de São
Mateus possui um RPPS em extinção.
Conforme notas explicativas anexas aos demonstrativos contábeis
(arquivo 03-09-BALPAT Nota Explicativa) verifica-se que a escrituração contábil do RPPS em extinção não está sendo realizada de
forma distinta da mantida pelo município, contrariando a norma vigente, em especial a contida no art. 19, inciso I, da Orientação Normativa Ministério da Previdência Social nº 02/2009, ora transcrita:
Art. 19. Para a organização do RPPS devem ser observadas as seguintes normas de contabilidade:
I - a escrituração contábil do RPPS, ainda que em extinção, deDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
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verá ser distinta da mantida pelo ente federativo; [grifos da ITC]
Ademais, o artigo 40, §20, da Constituição Federal estabelece a
gestão dos recursos previdenciários por uma única unidade gestora em cada ente estatal, mantendo-se a obrigação pela manutenção do regime próprio enquanto houver beneficiários vinculados ao
RPPS.
Consultando o site do Ministério da Previdência Social, verifica-se
que o RPPS de São Mateus possuía, em dezembro/2014, 271 beneficiários, sendo: 14 servidores ativos, 177 aposentados e 80 pensionistas, conforme Demonstrativo de Informações Previdenciárias
e Repasses - DIPR.
De acordo com o artigo 6º da Lei Municipal 767/2009, os recursos financeiros decorrentes das contribuições serão administrados
em conta única pelo Município, ficando o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a designar servidor público para gestão, movimentação e administração da referida conta.
O responsável apresentou a seguinte alegação, folhas 114/115:
Considerando que o RPPS está em extinção e como já vinha sendo
feito desde a criação apenas a contabilização da despesa dos inativos e pensionistas, não sendo de má fé, mas por falta de atenção
devida a ele por estar “em extinção”.
Considerando que o controle interno notificou os responsáveis para
regularizar a situação, mas como o exercício de 2016 já estava sendo executado, as medidas estão sendo tomadas para 2017.
Considerando o Projeto de Lei 026/2016, que se refere à LOA, enviado para a Câmara constando o Regime Próprio de Previdência de
São Mateus como Unidade Gestora (Anexo04).
Finalmente, a contabilização do RPPS em extinção será contabilizada conforme art.19 da Orientação Normativa ministério da Previdência Social n°02/2009 no exercício de 2017.
Ao analisar a justificativa do responsável observou-se que o Projeto
de Lei Municipal n°26/2016 (fls. 124/128), aprovado pelo Prefeito
Municipal, está constando a Previdência Social como unidade gestora. Entretanto, informou que as providências serão providenciadas
no exercício de 2017, conforme relata o responsável (fls.106):” ...
as medidas estão sendo tomadas para 2017”.
Ressaltar que a iniciativa para a criação da Unidade Gestora a que
se refere este indício de irregularidade pertence ao Chefe do Poder
Executivo, não cabendo tal atribuição ao gestor da Secretaria de
Administração de São Mateus, cujas contas são analisadas neste
processo.
Considerando que o Projeto de Lei encaminhado foi aprovado, de
fato, sendo convertido na Lei Municipal nº 1590/2016 (Lei Orçamentária para o exercício de 2017) onde está prevista uma Unidade
Gestora para o RPPS, com dotação orçamentária de R$ 6,127 milhões, e que não caberia ao gestor arrolado nestas contas tal providência sugere-se o afastamento da irregularidade em relação
ao responsável pela Secretaria de Administração de São Mateus e, como não ficou evidenciada a criação de fato da Unidade
Gestora, considerando a exigência expressa, conforme Artigos 19,
inciso I, da Orientação Normativa Ministério da Previdência Social
nº 02/2009 da contabilização segregada daquela do ente, mesmo
que o regime tenha sido extinto, até que cessem as obrigações dele
decorrentes, sugere-se determinar ao Chefe do Poder Executivo de São Mateus que adote as medidas necessárias à contabilização em separado das obrigações relativas ao Regime Próprio de
Previdência Social de São Mateus extinto, mediante implementação
da UG prevista na Lei Municipal nº 1590/2016, observando, inclusive, a obrigatoriedade de prestação de contas a este Tribunal.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO:
3.1 Por julgar regulares as contas do senhor Filipe Khols
frente à Secretaria Municipal de Administração de São Mateus no exercício de 2014, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável,
nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal;
3.2 Por determinar ao Chefe do Poder Executivo de São Mateus que adote as medidas necessárias ao exato cumprimento do
que dispõe o artigo 19, inciso I, da Orientação Normativa do Ministério da Previdência Social nº 02/2009, que disciplina a contabilização em separado das obrigações relativas ao Regime Próprio de
Previdência Social extinto, mediante implantação da UG prevista
na Lei Municipal nº 1590/2016, observando, inclusive, a obrigatoriedade de prestação de contas a este Tribunal em relação à UG
implantada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6164/2015,
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ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
abril de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Administração de São Mateus, relativa ao exercício de
2014, sob a responsabilidade do senhor Filipe Kohls, na forma do
inciso I do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando-lhe plena quitação, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma
legal;
2. Determinar ao Chefe do Poder Executivo de São Mateus que
adote as medidas necessárias ao exato cumprimento do que dispõe o artigo 19, inciso I, da Orientação Normativa do Ministério da
Previdência Social nº 02/2009, que disciplina a contabilização em
separado das obrigações relativas ao Regime Próprio de Previdência
Social extinto, mediante implantação da UG prevista na Lei Municipal nº 1590/2016, observando, inclusive, a obrigatoriedade de
prestação de contas a este Tribunal em relação à UG implantada;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o
senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas,
Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 25 de abril de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

[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-216/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-440/2017
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - ROMERO LUIZ ENDRINGER
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Prefeitura de Santa Leopoldina relativa ao exercício de 2015, cuja gestão esteve sob a
responsabilidade do senhor Romero Luiz Endringer.
A documentação que compõe os autos foi examinada pela Secretaria de Controle Externo de Contas que elaborou o Relatório
Técnico 00034/2017-5, no qual opinou pela regularidade das
contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva
00719/2017-1, nos seguintes termos:
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5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do Sr. Romero Luiz Endringer, responsável pela unidade gestora Prefeitura
Municipal de Santa Leopoldina, no exercício de funções como
ordenador de despesas no exercício de 2015.
Respeitando o escopo delimitado pela Resolução TC Nº 297/2016,
a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular
da prestação de contas do Sr. Romero Luiz Endringer, na forma
do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas pronunciouse no mesmo sentido, como se lê no Parecer PPJC 01006/2017-5.
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.
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 2015, 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 da Prefeitura de Santa Leopoldina,
sob a responsabilidade do Senhor Romero Luiz Endringer, relativas ao exercício de 2015, 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-440/2017,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regular
a Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Santa Leopoldina,
sob a responsabilidade do senhor Romero Luiz Endringer, relativa
ao exercício de 2015, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe a devida quitação, nos termos do
art. 85 do mesmo diploma legal, 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 julgamento os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, relator, e o senhor conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em
substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-217/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3456/2016
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - JOSÉ DORIGO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, da Câ-
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mara Municipal de Castelo, relativa ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade do Sr. José Dorigo, Presidente da Câmara.
Após diligências necessárias, a área técnica, através da Secretaria
de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica
Conclusiva nº 00604/2017-1 (fls. 46-54), opinou pela regularidade da prestação de contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer nº
937/2017-3 (fls. 64-65), da lavra do Procurador, Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, em consonância com a área pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos
termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas, opinaram pela regularidade da
presente prestação de contas.
Desse modo, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva 00604/2017-1, verbis:
[...]
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO, exercício de 2015, formalizada de acordo
com a IN 34/2015 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
do Sr. JOSÉ DORIGO.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
julgue REGULARES as contas do Sr. JOSÉ DORIGO, Presidente da Câmara, no exercício de funções de ordenador de despesas da CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO, no exercício de
2015, na forma do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar
Estadual 621/2012. (g.n).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Desse modo, verifico da documentação, constante dos autos, que a
análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela
qual acompanho seu posicionamento.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012, estabelece
o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável.
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará
quitação ao responsável. – (g.n.).
Desta feita, efetivamente, da análise do Balanço Orçamentário,
Balanço Financeiro e Patrimonial, verifico que não houve inconsistências, estando de acordo com a posição da área técnica, tal qual
externado na instrução antes transcrita.
Registre-se, quanto aos aspectos patrimoniais, que não foram verificadas irregularidades, estando correto o posicionamento técnico, que se manifestou pela regularidade da presente prestação de
contas.
Por todo o exposto, com fulcro nos artigos 84 e 85 da Lei Complementar nº 621/2012, supramencionados, em consonância com a
área técnica e com Ministério Público Especial de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de
Contas julgue REGULAR a Prestação de Contas Anual, da Câmara
Municipal de Castelo, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. José Dorigo, Presidente, dando-lhe a devida
quitação.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3456/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regular a
Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Castelo, relativa
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor José Dorigo, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar Estadual
621/2012, dando-lhe a devida quitação, com fundamento no art.
85 do mesmo diploma legal, e arquivando-se os autos após o
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trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, relator, e o
senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes
de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-218/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6841/2016
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - ANABEL ARAUJO GOMES PEREIRA, CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI E MARCOS MARINHO DELMAESTRO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, do Fundo
Municipal para a Infância e a Adolescência de Vitória, relativa ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade das Senhoras Anabel
Araujo Gomes Pereira, Clarice Machado Imperial Girelli e do
Sr. Marcos Marinho Delmaestro.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos do Relatório Técnico Contábil nº 523/2016 (fls.
08-13) e da Instrução Técnica Conclusiva nº 00461/2017-3 (fls.
14-15), opinou pela regularidade da prestação de contas.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer nº
836/2017-6 (fl. 19), da lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira, em
consonância com a área pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos
termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o douto representante do Parquet opinaram pela regularidade da prestação de
contas em apreço.
Desse modo, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva 00461/2017-3, verbis:
[...]
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão das Senhoras Anabel Araujo Gomes Pereira, Clarice Machado Imperial Girelli e do Sr. Marcos Marinho Delmaestro, no exercício de sua função
como ordenador de despesas do Fundo Municipal Para a Infância e
a Adolescência de Vitória, no exercício de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC Nº 297/2016, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa 34/2015.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas das Senhoras Anabel Araujo Gomes Pereira, Clarice Machado Imperial Girelli e do Sr.
Marcos Marinho Delmaestro, no exercício de função de ordenadores de despesas do Fundo Municipal Para a Infância e
a Adolescência de Vitória no exercício de 2015, na forma do
artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012. (g.n).
Assim, verifico da documentação, constante dos autos, que a análi-
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se procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual
acompanho seu posicionamento.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012, estabelece
o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável.
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará
quitação ao responsável. (g.n.).
Desta feita, efetivamente, da análise do Balanço Orçamentário,
Balanço Financeiro e Patrimonial, verifico que não houve inconsistências, estando de acordo com a posição da área técnica, tal qual
externado na instrução antes transcrita.
Registre-se, quanto aos aspectos patrimoniais, que não foram verificadas irregularidades, estando correto o posicionamento técnico, que se manifestou pela regularidade da presente prestação de
contas.
Por todo o exposto, com fulcro nos artigos 84 e 85 da Lei Complementar nº 621/2012, supramencionados, em consonância com a
área técnica e com Ministério Público Especial de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de
Contas julgue REGULAR a Prestação de Contas Anual, do Fundo
Municipal para a Infância e a Adolescência de Vitória, relativa ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade das Senhoras Anabel
Araujo Gomes Pereira, Clarice Machado Imperial Girelli e do
Sr. Marcos Marinho Delmaestro, dando-lhes a devida quitação.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6841/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regular
a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal para Infância e
Adolescência de Vitória, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade das senhoras Anabel Araujo Gomes Pereira, Clarice
Machado Imperial Girelli e do senhor Marcos Marinho Delmaestro,
nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar Estadual
621/2012, dando-lhes a devida quitação, com fundamento no art.
85 do mesmo diploma legal, e arquivando-se os autos após o
trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, relator, e o
senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes
de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-219/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-4331/2016
JURISDICIONADO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - ZACARIAS CARRARETO E SEBASTIÃO DA SILVEIRA CARLOS NETO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, do Fundo
de Desenvolvimento do Município de Vitória, relativa ao exercício de
2015, sob a responsabilidade dos Senhores Zacarias Carraretto e
Sebastião da Silveira Carlos Neto.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos do Relatório Técnico nº 531/2016-7 (fls. 08-13)
e da Instrução Técnica Conclusiva nº 00460/2017-9 (fls. 15-16),
opinou pela regularidade da prestação de contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer nº
817/2017-3, da lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira, em consonância com a área pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos
termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o douto representante do Parquet opinaram pela regularidade da prestação de
contas em apreço.
Desse modo transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 00460/2017-9, verbis:
[...]
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão
dos Srs. ZACARIAS CARRARETTO e SEBASTIÃO DA SILVEIRA
CARLOS NETO, no exercício de suas funções como ordenador de
despesas do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, no exercício de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC Nº 297/2016, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa 34/2015.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
julgue REGULARES as contas dos Srs. ZACARIAS CARRARETTO e SEBASTIÃO DA SILVEIRA CARLOS NETO, gestora do
Fundo, no exercício de funções de ordenador de despesas do
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no exercício de 2015, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012. (g.n).
Assim, verifico da documentação, constante dos autos, que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual
acompanho seu posicionamento.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012, estabelece
o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável.
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará
quitação ao responsável. (g.n.).
Desta feita, efetivamente, da análise do Balanço Orçamentário,
Balanço Financeiro e Patrimonial, verifico que não houve inconsistências, estando de acordo com a posição da área técnica, tal qual
externado na instrução antes transcrita.
Registre-se, quanto aos aspectos patrimoniais, que não foram verificadas irregularidades, estando correto o posicionamento técnico, que se manifestou pela regularidade da presente prestação de
contas.
Por todo o exposto, com fulcro nos artigos 84 e 85 da Lei Complementar nº 621/2012, supramencionados, em consonância com a
área técnica e com Ministério Público Especial de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de
Contas julgue REGULAR a Prestação de Contas Anual, do Fundo
de Desenvolvimento do Município de Vitória, relativa ao exercício
de 2015, sob a responsabilidade dos Senhores Zacarias Carraretto e Sebastião da Silveira Carlos Neto, dando-lhes a devida
quitação.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4331/2016,
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ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
oito de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regular a Prestação de Contas Anual do Fundo de Desenvolvimento
do Município de Vitória, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos senhores Zacarias Carrareto e Sebastião da Silveira
Carlos Neto, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar
Estadual 621/2012, dando-lhes a devida quitação, com fundamento no art. 85 do mesmo diploma legal, dando-se ciência aos interessados e arquivando-se os autos após o trânsito em julgado,
nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, relator, e o
senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes
de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-220/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6840/2016
JURISDICIONADO - FUNDO DE APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - ANDRÉ GOMYDE PORTO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo
de Apoio à Ciência e Tecnologia do Município de Vitória, relativa ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade do Senhor André Gomyde Porto, Diretor Presidente.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos do Relatório Técnico nº 529/2016-1 (fls. 08-13)
e da Instrução Técnica Conclusiva nº 00497/2017-1 (fls. 15-16),
opinou pela regularidade da prestação de contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer nº
818/2017-8, da lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira, em consonância com a área pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos
termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o douto representante do Parquet opinaram pela regularidade da prestação de
contas em apreço.
Desse modo transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva 00497/2017-1, verbis:
[...]
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão do Sr.
ANDRE GOMYDE PORTO, no exercício de suas funções como ordenador de despesas do FUNDO DE APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, no exercício de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC Nº 297/2016, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa 34/2015.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
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julgue REGULARES as contas do Sr. ANDRE GOMYDE PORTO,
no exercício de funções de ordenador de despesas do FUNDO
DE APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA no exercício de 2015, na forma do artigo 84, I da Lei
Complementar Estadual 621/2012. (g.n).
Desse modo, verifico da documentação, constante dos autos, que a
análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela
qual acompanho seu posicionamento.
Ocorre que a Lei Complementar 621/2012, estabelece o seguinte,
litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável.
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará
quitação ao responsável. (g.n.).
Desta feita, efetivamente, da análise do Balanço Orçamentário,
Balanço Financeiro e Patrimonial, verifico que não houve inconsistências, estando de acordo com a posição da área técnica, tal qual
externado na instrução antes transcrita.
Registre-se, quanto aos aspectos patrimoniais, que não foram verificadas irregularidades, estando correto o posicionamento técnico, que se manifestou pela regularidade da presente prestação de
contas.
Por todo o exposto, com fulcro nos artigos 84 e 85 da Lei Complementar 621/2012, supramencionados, em consonância com a área
técnica e com Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR a Prestação de Contas Anual, Fundo de Apoio
à Ciência e Tecnologia do Município de Vitória, relativa ao exercício
de 2015, sob a responsabilidade do Senhor André Gomyde Porto,
Diretor Presidente, dando-lhe a devida quitação.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6840/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regular
a Prestação de Contas Anual do Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia do Município de Vitória, relativa ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade do senhor André Gomyde Porto, nos termos do
inciso I do art. 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando-lhe a devida quitação, com fundamento no art. 85 do mesmo
diploma legal, dando-se ciência ao interessado e arquivando-se
os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator,
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, relator, e o
senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes
de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-221/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6813/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR
RESPONSÁVEL - JAIR FERRAÇO JÚNIOR
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
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2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, da Prefeitura Municipal de Castelo, relativa ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade do Senhor Jair Ferraço Júnior, Prefeito Municipal.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos do Relatório Técnico nº 54/2017-2 (fls. 02-06) e da
Instrução Técnica Conclusiva nº 00612/2017-5 (fls. 11-12), opinou
pela regularidade da prestação de contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer nº
934/2017-1 (fls. 16-17), da lavra do Procurador, Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, em consonância com a área pugnou no mesmo
sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado
de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o douto representante do Parquet opinaram pela regularidade da prestação de
contas em apreço.
Desse modo transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva 00612/2017-5, verbis:
[...]
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a gestão do Sr.
Jair Ferraço Júnior, no exercício de funções como ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de Castelo, no exercício de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Jair Ferraço Júnior, na
forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
(g.n).
Desse modo, verifico da documentação, constante dos autos, que a
análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela
qual acompanho seu posicionamento.
Ocorre que a Lei Complementar 621/2012, estabelece o seguinte,
litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável.
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará
quitação ao responsável. (g.n.).
Desta feita, efetivamente, da análise do Balanço Orçamentário,
Balanço Financeiro e Patrimonial, verifico que não houve inconsistências, estando de acordo com a posição da área técnica, tal qual
externado na instrução antes transcrita.
Registre-se, quanto aos aspectos patrimoniais, que não foram verificadas irregularidades, estando correto o posicionamento técnico, que se manifestou pela regularidade da presente prestação de
contas.
Por todo o exposto, com fulcro nos artigos 84 e 85 da Lei Complementar 621/2012, supramencionados, em consonância com a
área técnica e com Ministério Público Especial de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de
Contas julgue REGULAR a Prestação de Contas Anual, da Prefeitura Municipal de Castelo, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Senhor Jair Ferraço Júnior, Prefeito Municipal,
dando-lhe a devida quitação.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6813/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regular
a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Castelo,
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relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Jair
Ferraço Júnior, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando-lhe a devida quitação, com fundamento no art. 85 do mesmo diploma legal, dando-se ciência ao
interessado e arquivando-se os autos após o trânsito em julgado,
nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, relator, e o
senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes
de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-222/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6872/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
DE JETIBÁ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADOR
RESPONSÁVEL - EDUARDO STUHR
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, relativa ao exercício de
2015, sob a responsabilidade do Senhor Eduardo Stuhr, Prefeito
Municipal.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos do Relatório Técnico nº 55/2017-7 e da Instrução
Técnica Conclusiva nº 00614/2017-4, opinou sob o aspecto técnico
contábil, pela regularidade da prestação de contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer nº
963/2017-6, da lavra do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, em consonância com a área pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos
termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pela regularidade da
prestação de contas em apreço.
Desse modo transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva 00614/2017-4, verbis:
[...]
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a gestão do Sr.
Eduardo Stuhr, no exercício de funções como ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, no exercício
de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Eduardo Stuhr, na forma
do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012. (g.n).
Assim, verifico da documentação, constante dos autos, que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual
acompanho seu posicionamento.
Ocorre que a Lei Complementar 621/2012, estabelece o seguinte,
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litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável.
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará
quitação ao responsável. (g.n.).
Desta feita, efetivamente, da análise do Balanço Orçamentário,
Balanço Financeiro e Patrimonial, verifico que não houve inconsistências, estando de acordo com a posição da área técnica, tal qual
externado na instrução antes transcrita.
Registre-se, quanto aos aspectos patrimoniais, que não foram verificadas irregularidades, estando correto o posicionamento técnico, que se manifestou pela regularidade da presente prestação de
contas.
Por todo o exposto, com fulcro nos artigos 84 e 85 da Lei Complementar 621/2012, supramencionados, em consonância com a
área técnica e com Ministério Público Especial de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal
de Contas julgue REGULAR a Prestação de Contas Anual, da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, relativa ao exercício de
2015, sob a responsabilidade do Senhor Eduardo Stuhr, Prefeito
Municipal, dando-lhe a devida quitação.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6872/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regular
a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Santa Maria
de Jetibá, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
do senhor Eduardo Stuhr, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei
Complementar Estadual 621/2012, dando-lhe a devida quitação,
com fundamento no art. 85 do mesmo diploma legal, dando-se ciência ao interessado e arquivando-se os autos após o trânsito em
julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição
Marco Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, relator, e o
senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes
de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-223/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3064/2012 (APENSO: TC-8026/2009)
JURISDICIONADO - HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - SÔNIA MARIA DALMOLIN DE SOUZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2008 – 1) ACOLHER PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – EXTINGUIR O PROCESSO 8026/2009 COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– 2) CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – 3) RECOMENDAÇÃO
– 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
A área técnica, através da 2ª Controladoria Técnica, procedeu a
apreciação das documentações contábeis, por meio do Relatório
Técnico Contábil - RTC nº 196/2012 (fls. 307-311), opinando pela
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realização de citação da responsável, a fim de que apresentasse a
documentação e/ou justificativas necessárias para o esclarecimento
dos indícios de irregularidades suscitados.
Nos termos da Instrução Técnica Inicial - ITI nº 546/2012 (fls. 312313), a responsável, após ser devidamente citada (Termo de Citação nº 1087/2012), promoveu a juntada das justificativas, bem
como dos documentos para elucidação dos indicativos de irregularidades (fls. 329-341).
Ato contínuo, a 2ª Controladoria Técnica, nos termos da Instrução
Contábil Conclusiva – ICC nº 326/2012, de fls. 345-350, sugeriu
que a Prestação de Contas do Hospital Doutor Dório Silva,
referente ao exercício de 2008, de responsabilidade da Senhora Sonia Maria Dalmolim de Souza, seja julgada regular, recomendando ao atual gestor, quanto à descentralização de
créditos orçamentários, que nas próximas prestações de contas,
verificada a sua ocorrência, seja essa movimentação devidamente
evidenciada pelo balanço orçamentário, pelo Anexo 11 e demais relatórios gerenciais da execução orçamentária, resultando em maior
transparência dos registros contábeis referentes ao sistema orçamentário.
No que tange aos autos do Processo TC 8026/2009, a área técnica,
através do Relatório de Auditoria Ordinária – RA-O 319/2009 (fls.
10-45), constatou a presença de indícios de irregularidades, o que
resultou na citação da responsável, nos termos da Instrução Técnica Inicial – ITI nº 676/2011 (fls. 3668-3685) para que apresentasse as justificativas e/ou documentações necessárias para esclarecimentos, o que foi devidamente realizado, conforme se constata do
exame de fls. 3701-3848.
Instada a se manifestar, a área técnica, através do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC nº 3757/2016-2, sugeriu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção
do Processo TC 8026/2009, relativo ao processo de fiscalização,
nos termos do art. 375 da Resolução TC 261/2013, opinando pela
regularidade das contas da Sra. Sônia Maria Dalmolim de Souza,
Diretora Geral do Hospital Dório Silva, em relação ao exercício de
2008, conforme artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer nº
00522/2017-6, opinou pela regularidade das contas do Hospital
Doutor Dório Silva, referente ao exercício de 2008, de responsabilidade da Senhora Sônia Maria Dalmolim de Souza.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão
de relatório e voto para efeito de deliberação da 1ª Câmara deste
Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica opinou pela regularidade das contas, conforme consta da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 03757/2016-2, tendo o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas - NEC assim se manifestado, verbis:
[...]
4. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 – Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre a Prestação de Contas Anual e Relatório de Auditoria Ordinária do Hospital Dório Silva no exercício 2008, têmse as seguintes conclusões:
4.1.1. Quanto à análise do processo de prestação de contas
anual, TC 3381/2010, concluiu a Instrução Contábil Conclusiva ICC 326/2012 pela sua Regularidade.
4.1.2. Com relação ao processo de fiscalização, TC
8026/2009, apenso, que trata do Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 319/2009, sugere-se, com fulcro no artigo 375
da Res. TC 261/2013, a sua extinção, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
4.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV5, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por julgar regulares as contas da senhora Sônia Maria Dalmolim de
Souza, Diretora Geral do Hospital Dório Silva, em relação ao
exercício de 2008, conforme artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/20126.
4.3 Sugere-se recomendar ao atual gestor, quanto à descentralização de créditos orçamentários, que nas próximas
prestações de contas, verificada a sua ocorrência, seja essa
movimentação devidamente evidenciada pelo balanço orçamentário, pelo Anexo 11 e demais relatórios gerenciais da
execução orçamentária, resultando em maior transparência
dos registros contábeis referentes ao sistema orçamentário.
– (g.n.).
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Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas pugnou
pela regularidade das contas, conforme Parecer nº 00522/2017-6,
litteris:
[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso de
suas atribuições institucionais, anui à proposta contida na
Instrução Técnica Conclusiva 3757/2016-2, às fls. 353/358,
pugnando pela regularidade da prestação de contas anual.
– (g.n.)
Ocorre que a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, em seus artigos 84, inciso I, e artigo 85,
assim estabelece, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará
quitação ao responsável. – (g. e n.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos autos que a
análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, vez que as
irregularidades apontadas nos autos do Processo TC nº 8026/2009
(Auditória Ordinária) foram alcançadas pelo fenômeno da prescrição, sendo que nenhuma das irregularidades apontadas contempla
a imposição de ressarcimento, motivo pelo qual a área técnica sugere o seu afastamento em razão do reconhecimento da prescrição.
Assim, assiste razão a área técnica, visto que a prescrição abrange
as irregularidades sem constatação da ocorrência de dano ao erário, sendo plenamente possível a aplicação do instituto da prescrição, em face do decurso do tempo, na forma do art. 71, caput e §
2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, verbis:
[...]
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal 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.
(g. n.).
Desta maneira, pelas razões já expostas e acompanhando o posicionamento da área técnica, acolho a preliminar de ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva em face dos responsáveis, devendo o Processo TC nº 8026/2009 (Auditória Ordinária)
ser extinto, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II,
do Código de Processo Civil – CPC.
Por todo o exposto, acompanhando o entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas assim
delibere:
1. ACOLHA, na forma do art. 71 da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, quanto às irregularidades descritas no Processo TC 8026/2009,
referente ao Relatório de Auditoria RA-O 319/2009, em face das
razões antes expendidas, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo
Civil – CPC;
2. JULGUE REGULAR a Prestação de Contas Anual do Hospital
Dório Silva, referente ao exercício de 2008, de responsabilidade da
Sra. Sônia Maria Dalmolim de Souza, dando-lhe a devida quitação.
3. EXPEÇA RECOMENDAÇÃO ao atual gestor do Hospital Dório
Silva, quanto à descentralização de créditos orçamentários, no sen-
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tido de que nas próximas prestações de contas, verificada a sua
ocorrência, seja essa movimentação devidamente evidenciada pelo
balanço orçamentário, pelo Anexo 11 e demais relatórios gerenciais
da execução orçamentária, resultando em maior transparência dos
registros contábeis referentes ao sistema orçamentário.
Por fim, VOTO no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3064/2012,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Acolher, na forma do art. 71 da Lei Complementar Estadual
621/2012, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva,
quanto às irregularidades descritas no Processo TC-8026/2009, referente ao Relatório de Auditoria RA-O 319/2009, em face das razões expendidas no voto do relator, extinguindo-se o processo
com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de
Processo Civil – CPC;
2. Julgar regular a Prestação de Contas Anual do Hospital Dório
Silva, referente ao exercício de 2008, de responsabilidade da Sra.
Sônia Maria Dalmolim de Souza, dando-lhe a devida quitação;
3. Recomendar ao atual gestor do Hospital Dório Silva, quanto à
descentralização de créditos orçamentários, no sentido de que nas
próximas prestações de contas, verificada a sua ocorrência, seja
essa movimentação devidamente evidenciada pelo balanço orçamentário, pelo Anexo 11 e demais relatórios gerenciais da execução orçamentária, resultando em maior transparência dos registros
contábeis referentes ao sistema orçamentário;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, relator, e o
senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes
de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-224/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3065/2012 (APENSO: TC-6407/2009)
JURISDICIONADO - HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - LUCIANA CEOLIN STEFANON
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2008 – 1) ACOLHER PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINGUIR O PROCESSO 6407/2009
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 2) CONTAS REGULARES –
QUITAÇÃO – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual (Processo TC 3065/2012) do Hospital Antônio Bezerra Faria, referente ao exercício de 2008, sob a responsabilidade da Sra. Luciana
Ceolin Stefanon, bem como de auditoria ordinária (Processo TC
6407/2009), sob a responsabilidade das Sras. Luciana Ceolin Stefanon – Diretora Geral e Anacyrema da Silveira Silva; e dos Srs.
Anselmo Tozi – Secretário Estadual de Saúde e Enrielton Chaves –
Diretor Geral em Substituição.
A área técnica, através da 2ª Controladoria Técnica, procedeu a
apreciação das documentações contábeis, por meio do Relatório
Técnico Contábil - RTC nº 169/2012 (fls. 133-136), opinando pela
realização de citação da responsável, a fim de que apresentasse a
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documentação e/ou justificativas necessárias para o esclarecimento
dos indícios de irregularidades suscitados.
Nos termos da Instrução Técnica Inicial - ITI nº 460/2012 (fl. 137),
a responsável, após ser devidamente citada, promoveu a juntada
das justificativas, bem como dos documentos para elucidação dos
indicativos de irregularidades (fls. 151-157).
Ato contínuo, a 2ª Controladoria Técnica, nos termos da Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº 292/2012, de fls. 160/165, sugeriu que a Prestação de Contas do Hospital Antônio Bezerra Faria
– HABF, referente ao exercício de 2008, de responsabilidade
da Sra. Luciana Ceolin Stefanon, seja julgada regular.
No que tange aos autos do Processo TC 64076/2009, a área técnica, através do Relatório de Auditoria Ordinária – RA-O 311/2009
(fls. 05-36), constatou a presença de indícios de irregularidades, o
que resultou na citação da responsável, nos termos da Instrução
Técnica Inicial – ITI nº 721/2011 (fls. 723-743) para que apresentasse as justificativas e/ou documentações necessárias para esclarecimentos, o que foi devidamente realizado, conforme se constata
no exame de fls. 776-843.
Instada a se manifestar, a área técnica, através do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC nº 3755/2016-3, sugeriu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção
do Processo TC 6407/2009, relativo ao processo de fiscalização, nos
termos do art. 375 da Res. TC 261/2013, opinando pela regularidade das contas da Sra. Luciana Ceolin Stefanon, Diretora Geral
do Hospital Antônio Bezerra Faria, em relação ao exercício de 2008,
conforme artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer nº
00521/2017-1, opinou pela regularidade das contas do Hospital
Doutor Antônio Bezerra Faria, referente ao exercício de 2008, de
responsabilidade da Sra. Luciana Ceolin Stefanon.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão
de relatório e voto para efeito de deliberação da 1ª Câmara deste
Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica opinou pela regularidade das contas, conforme consta da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 03755/2016-3, tendo o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas - NEC assim se manifestado, verbis:
[...]
4. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 – Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre a Prestação de Contas Anual e Relatório de Auditoria
Ordinária do Hospital Antônio Bezerra Faria - HABF, no exercício
2008, têm-se as seguintes conclusões:
4.1.1. Quanto à análise do processo de prestação de contas
anual, TC 3381/2010, concluiu a Instrução Contábil Conclusiva
ICC 292/2012 pela sua Regularidade.
4.1.2. Com relação ao processo de fiscalização, TC 6407/2009,
apenso, que trata do Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 311/2009,
sugere-se, com fulcro no artigo 375 da Res. TC 261/2013, a sua
extinção, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
4.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV4,
da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por julgar regulares
as contas da senhora Luciana Ceolin Stefanon, Diretora Geral
do Hospital Antonio Bezerra Faria, em relação ao exercício de 2008,
conforme artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012. – (g.
n.).
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas pugnou
pela regularidade das contas, conforme Parecer nº 00521/2017-1,
litteris:
[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso de suas
atribuições institucionais, anui à proposta contida na Instrução
Técnica Conclusiva 3755/2016-3, às fls. 168/173, pugnando
pela regularidade da prestação de contas anual. – (g. n.).
Ocorre que a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, em seus artigos 84, inciso I, e artigo 85,
assim estabelece, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabili-
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dade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará
quitação ao responsável. – (g.n.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos autos que
a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, vez
que as irregularidades apontadas nos autos do Processo TC nº
6407/2009 (Auditória Ordinária) foram alcançadas pelo fenômeno
da prescrição, sendo que nenhuma das irregularidades apontadas
contempla a imposição de ressarcimento, motivo pelo qual a área
técnica sugere o seu afastamento, em razão do reconhecimento da
prescrição.
Assim, assiste razão a área técnica, visto que a prescrição abrange
as irregularidades sem constatação da ocorrência de dano ao erário, sendo plenamente possível a aplicação do instituto da prescrição em face do decurso do tempo, na forma do art. 71, caput e §
2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, verbis:
[...]
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal 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.
(g. n.).
Desta maneira, pelas razões já expostas e acompanhando o posicionamento da área técnica, acolho a preliminar de prescrição
da pretensão punitiva em face dos responsáveis, devendo o
Processo TC nº 6407/2009 (Auditória Ordinária) ser extinto, com
resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil – CPC.
Por todo o exposto, acompanhando o entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas assim
delibere:
1. ACOLHA, na forma do art. 71 da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, quanto as irregularidades descritas no Processo TC 6407/2009,
referente ao Relatório de Auditoria RA-O 311/2009, em face das
razões antes expendidas, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo
Civil – CPC;
2. JULGUE REGULAR a Prestação de Contas Anual, do Hospital
Antônio Bezerra Faria, referente ao exercício de 2008, sob a responsabilidade da Sra. Luciana Ceolin Stefanon, dando-lhe a devida quitação..
Por fim, VOTO no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3065/2012,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Acolher, na forma do art. 71 da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, quanto às irregularidades descritas no Processo TC-6407/2009,
referente ao Relatório de Auditoria RA-O 311/2009, em face das
razões expendidas no voto do relator, extinguindo-se o processo
com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de
Processo Civil – CPC;
2. Julgar regular a Prestação de Contas Anual do Hospital Antônio Bezerra de Farias, referente ao exercício de 2008, sob a responsabilidade da Sra. Luciana Ceolin Stefanon, dando-lhe a devida
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quitação;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, relator, e o
senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes
de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-225/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3890/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADOR
RESPONSÁVEL - JAVAN DE OLIVEIRA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2014
- 1) CONTAS IRREGULARES - 2) MULTA - 3) MONITORAMENTO SEGEX
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Ibitirama, referente ao exercício de 2014, sob
a responsabilidade do Sr. Javan de Oliveira Silva, Prefeito Municipal.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº 00110/2016-4
(fls. 37-49), na Instrução Técnica Inicial nº 383/2016-9 (fls. 4849), determinei, através da Decisão Monocrática Preliminar – DECM
nº 872/2016-4 (fls. 51-52), a citação do responsável para que
apresentasse justificativas e alegações de defesas, em face indícios
de irregularidades constantes dos itens 3.1.1 e 3.1.2 do sobredito
relatório.
Devidamente citado, o gestor apresentou documentação que fora
juntada às folhas 56-90.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da Secretaria de
Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 03228/2016-2 (fls. 95-105), opinou pela irregularidade das contas em apreço, em razão da mantença da irregularidade inserta no item 3.2, bem como pela expedição de
determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador,
Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer nº
2764/2016-1, (fls. 113-116), acompanhou parcialmente o posicionamento da área técnica, pugnando pela mantença das irregularidades indicadas nos itens 3.1 e 3.2 da Instrução Técnica
Conclusiva, bem como pela aplicação de multa pecuniária, pela
expedição de determinação ao atual gestor e pelo monitoramento por parte da área técnica.
Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de
deliberação do Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de
Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC
nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Parquet de
Contas opinaram pela irregularidade das contas em apreço.
Assim, transcreve-se o posicionamento da Secretaria de Controle
Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva –
ITC nº 03228/2016-2 (fls. 95-105), verbis:
[...]
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
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 desse Tribunal de Con-
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tas e das legislações pertinentes. Considerando que compete exclusivamente ao Auditor de Controle Externo, no âmbito da sua atuação 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 Lei Complementar 622, julgar IRREGULAR, com fundamento
no art. 84, inciso III, da Lei Complementar 621/2012, que
a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Ibitirama
(Contas de Gestão), de responsabilidade do Senhor Javan de
Oliveira Silva, relativamente ao exercício de 2014, tendo em
vista a irregularidade do item 3.2 desta Instrução Técnica
Conclusiva.
Por outro lado, considerando os termos do art. 87 da Lei Complementar 621/2012, propõe-se ao Relator, que DETERMINE ao
gestor, ou quem lhe suceda:
a) O recolhimento imediato do débito de contribuição previdenciária apontado no item 3.2. – (g.n.).
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, acompanhou parcialmente o posicionamento da área técnica, opinando
nos termos do Parecer nº 2764/2016-1, (fls. 113-116), litteris:
[...]
Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a Instrução Técnica Conclusiva, no que se refere à manutenção da
irregularidade constante do item 3.2, é consentânea com o
posicionamento do Ministério Público de Contas, motivo pelo
qual, independentemente de transcrição, passa a fazer parte
integrante deste pelos fundamentos de fato e de direito ali
deduzidos.
Não obstante, com as devidas vênias, divergimos da proposta de afastamento da irregularidade constante do item 3.1
- Contribuições Patronais – Pagamento de contribuições patronais realizadas a menor ao Regime Geral, no valor de R$
323.425,85 (item 3.1.1 do RT 0110/2016-4).
Ora, quando não há pagamento tempestivo à previdência social,
o responsável fomenta a ocorrência de autênticos “rombos” nas
contas do INSS, incitando nítido prejuízo. Afinal, o sistema previdenciário fundamenta-se no princípio do equilíbrio financeiro e
atuarial – insculpido no caput do art. 201 da Constituição Federal –,
que reflete a existência de reservas monetárias ou de investimentos, numerário ou aplicações suficientes para o adimplemento dos
compromissos atuais e futuros previstos.
Assim, o gestor causa no administrador público do regime previdenciário uma falsa percepção da realidade para a elaboração das
medidas necessárias à correção de desvios do sistema, o que pode
causar prejuízos financeiros.
Tal alerta pode ser encontrado em trecho de trabalho publicado
para a Coleção Previdência Social, Série Estudos; v.34, de autoria
de Narlon Gutierre Nogueira, intitulado “O equilíbrio financeiro e
autuarial dos RPPS: de princípio constitucional a política pública de
Estado”, p. 187, a seguir transcrito:
[...] quando o equilíbrio financeiro e atuarial foi estabelecido de
forma explícita como princípio constitucional para a organização
dos RPPS, no final de 1998, estes, em sua maioria, já existiam e
se encontravam diante de uma situação de desequilíbrio estrutural
crônico. Assim sendo, “construir” o equilíbrio não foi apenas uma
diretriz inovadora a ser observada pelos RPPS que viessem a ser
instituídos, mas tarefa muito mais complexa, que implica “desconstruir” modelos e estruturas erroneamente consolidados há anos ou
décadas.
As consequências desse desequilíbrio ainda não se fazem sentir
de forma tão aguda no presente, especialmente para muitos Municípios cujos RPPS, embora apresentem déficit atuarial, mantêm
superávits financeiros e possuem recursos acumulados suficientes para o pagamento dos benefícios por alguns anos. No caso da
União, dos Estados e dos Municípios com RPPS mais antigos, além
do desequilíbrio atuarial há o desequilíbrio financeiro, que requer
aportes mensais para sua cobertura, porém este se apresenta em
valores que podem ser suportados pelos recursos orçamentários
dos Tesouros nacional, estaduais e municipais.
Porém, se mantida a postura atual dos entes federativos, que
não tratam com a devida importância o equilíbrio financeiro
e atuarial de seus RPPS e resistem à adoção de medidas para
o equacionamento do déficit atuarial, essa situação irá se
agravar no futuro, com prejuízo para sua própria capacidade
administrativa.
O desequilíbrio nas contas públicas, ocasionado pelo crescimento
contínuo das despesas com pessoal, poderá comprometer a capacidade de efetivação das políticas de interesse dos cidadãos, tais
como: saúde, educação, segurança e moradia, e conduzirá à necessidade imperiosa de severas reformas previdenciárias que ameaça-
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rão os direitos dos servidores públicos.
Nesse ponto, cumpre destacar que, nos termos do princípio fundamental de contabilidade denominado “princípio da competência”,
“as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do
resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente
quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou
pagamento” (artigo 9º da Resolução CFC nº 750/1993).
Depreende-se que o “princípio da competência” não está relacionado com pagamentos, mas com o reconhecimento das despesas
incorridas em determinado período, razão pela qual o não recolhimento das contribuições devidas no momento adequado, ou seja,
de forma intempestiva, é irregular.
Portanto, conquanto a posteriori o gestor recolha as contribuições,
como ocorrido no caso em exame – em que o montante não recolhido, de R$ 258.335,09, foi pago no exercício seguinte –, tal
hipótese de maneira alguma elide ou atenua a conduta de não pagar contribuições previdenciárias. Muito pelo contrário: uma vez
realizado o pagamento em atraso, comprova-se que o responsável
não recolheu regularmente as contribuições previdenciárias devidas, atestando-se a conduta irregular.
Frise-se: o não pagamento das contribuições devidas no momento
adequado é irregular.
Aliás, o Plenário dessa Egrégia Corte de Contas, nos autos dos Processos TC 2966/2013 e 3051/2014, que tratam das Prestações de
Contas da Prefeitura de São Mateus referentes, respectivamente,
aos exercícios de 2012 e 2013, conquanto tenha comprovado que
em exercícios seguintes as contribuições devidas em 2012 e 2013,
haviam sido quitadas, emitiu o Parecer Prévio TC-064/2015 e o
Acórdão – Plenário 00939/2016-4, reconhecendo a irregularidade
do ato. Senão vejamos trecho do Parecer Prévio TC-064/2015:
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MATEUS - EXERCÍCIO DE 2012 – 1) MANUTENÇÃO
PARCIAL DAS IRREGULARIDADES – 2) PARECER PRÉVIO
PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA - 3) DETERMINAÇÕES –
4) ARQUIVAR.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2966/2013,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco
de agosto de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Manter as seguintes irregularidades:
1.1. Ausência de recolhimento de valores retidos de servidores, indicando apropriação indevida de recursos financeiros
(ITEM 5.6 da ICC);
[...]
2. Recomendar à Câmara Municipal de São Mateus a aprovação
com ressalvas das contas do Município de São Mateus, referentes
ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Amadeu Boroto, com fundamento no art. 80, inciso II, da Lei Complementar nº
621/2012; [...]
Notadamente no Acórdão – Plenário 00939/2016-4, essa Corte reconheceu que tal conduta gera dano ao erário, tanto que determinou a instauração de tomada de contas especial. São inúmeros os
julgados desse Tribunal nesse sentido.
Deveras, o atraso no recolhimento das parcelas devidas tem
repercussão para o município em despesas indevidas e desnecessárias com juros e multas, o que representa prejuízo
ao erário.
Esse raciocínio também se aplica a irregularidade mantida pela área
técnica, pois refere-se à Repasse a menor referente à contribuição do servidor ao Regime Geral no valor de R$ 27.967,30.
Nessa linha, o Tribunal de Contas Catarinense, no processo nº
02/03501551, Acórdão n. 1765/08, julgou irregulares as contas de
gestão de Prefeito, além de imputar débito, nos termos adiante
reproduzidos:
6.1. JULGAR IRREGULARES, COM IMPUTAÇÃO DE DÉBITO, (…) E
CONDENAR OS RESPONSÁVEIS A SEGUIR DISCRIMINADOS AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE SUA RESPONSABILIDADE, fixando-lhe
o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Acórdão
no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas, para comprovar,
perante este Tribunal, O RECOLHIMENTO DO VALOR DO DÉBITO
AOS COFRES DO MUNICÍPIO, ATUALIZADO MONETARIAMENTE E
ACRESCIDO DOS JUROS LEGAIS (…) calculados a partir da data da
ocorrência do fato gerador do débito (…).
6.1.2. De responsabilidade do Sr. EDGAR SCHNEIDER, ex-Prefeito
Municipal de Meleiro, CPF nº 029.201.079-68 m as seguintes quantias:
6.1.2.1. R$25.483,76 (VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE A
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DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DECORRENTES DE ATRASO NO REPASSE DE VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA, em descumprimento ao previsto no art.
4º e no § 1º do art. 12 da Lei (federal) n. 4.320/64 (item III-B.1.1
do Relatório DMU)
Posto isso, em razão da manutenção das irregularidades contidas nos itens 3.1 e 3.2, pugna o Ministério Público de Contas seja a presente prestação de contas julgada IRREGULAR,
com fulcro no art. 84, III, “c” e “d”, da Lei Complementar
nº. 621/2012, aplicando-se multa pecuniária ao responsável, na forma dos artigos 87, IV, e 135, incisos I e II, do
indigitado estatuto legal.
Requer, outrossim, seja determinado ao atual gestor que promova de imediato o levantamento e o recolhimento do montante de contribuições previdenciárias retidas ainda não recolhidas (item 3.2), adotando, em sequência, providências
cabíveis com o fito de identificar responsáveis e reaver para
os cofres públicos os encargos derivados do não pagamento
tempestivo das referidas contribuições previdenciárias retidas (item 3.2) e contribuições patronais (item 3.1), informando ao Tribunal de Contas as providências e os resultados
obtidos em prazo assinado pelo relator.
Nesse contexto, propugna:
- seja fixado prazo para que a Prefeitura de Ibitirama informe ao Tribunal de Contas as medidas administrativas adotadas com o fito de identificar responsáveis e reaver para
os cofres públicos os encargos derivados do não pagamento
tempestivo das referidas contribuições previdenciárias bem
como o resultado alcançado.
- sejam os autos, posteriormente, remetidos à Área Técnica
a fim de que se possa monitorar o cumprimento do Acórdão
proferido, nos termos da Resolução TC nº 278, de 04 de novembro de 2014, que disciplina a verificação, por meio de
monitoramento, do cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCEES e dos resultados delas
advindos. – (g.n.).
Assim sendo, verifico a existência de divergência parcial de posicionamentos entre a área técnica e o douto representante do Parquet
de Contas.
Entretanto, cumpre a este Relator o enfrentamento de mérito dos
indicativos de irregularidade tratado nos autos, à luz das demonstrações contábeis, das razões de defesa, bem como da legislação
aplicável, a saber:
1. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (ITEM 3.1 DA ITC Nº
3228/2016-2).
O Subscritor da Instrução Técnica Conclusiva argumentou que “o
valor efetivamente pago pela Unidade Gestora em 2014 foi de R$
1.596.021,67, conforme documentos acostados às fls. 67 a 76 dos
autos, bem como arquivo – BALEXO enviado na Prestação de Contas, corroborando que o valor “a recolher” foi de R$ 258.335,09”.
Argumentou, também, que “apurado o montante não recolhido, de
R$ 258.335,09, o defendente alega que o mesmo foi pago integralmente no início do exercício de 2015, enviando para
tanto listagem de pagamentos/Bancos – INSS Patronal Inscritos em Restos a Pagar às fls. 77 a 81, dos autos. Constata-se, através dessa listagem de pagamentos, que o pagamento do montante devido ocorreu em sua maioria nos mês
de janeiro/2015 e parte nos meses de março e abril/2015,
demonstrando assim o recolhimento integral do valor devido”.
Desse modo, foi constatado pelo Subscritor, o recolhimento total do montante devido de contribuição previdenciária patronal do
exercício de 2014.
Lado outro, o douto representante do Parquet de Contas divergiu do posicionamento da área técnica, arguindo, em síntese, que
“quando não há pagamento tempestivo à previdência social, o responsável fomenta a ocorrência de autênticos “rombos” nas contas
do INSS, incitando nítido prejuízo. Afinal, o sistema previdenciário
fundamenta-se no princípio do equilíbrio financeiro e atuarial – insculpido no caput do art. 201 da Constituição Federal – que reflete a
existência de reservas monetárias ou de investimentos, numerário
ou aplicações suficientes para o adimplemento dos compromissos
atuais e futuros previstos”.
Argumenta, ainda, que o pagamento intempestivo, ou seja, “o
atraso no recolhimento das parcelas devidas tem repercussão para
o município em despesas indevidas e desnecessárias com juros e
multas, o que representa prejuízo ao erário”.
Não obstante da manifestação do douto representante do Parquet
de Contas, entendo que embora a intempestividade no recolhimento das parcelas devidas possa gerar correção monetária, aumentando os gastos públicos, o gestor, na ocasião foi citado para
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se manifestar em face do Pagamento de contribuições patronais realizadas a menor ao INSS.
Neste contexto, constato que a manifestação do douto representante do Parquet é plausível, porém, entendo que a mesma deva
ser tratada em processo específico, que, inclusive, pode ser intentado pelo próprio Ministério Público Especial de Contas.
Desse modo, divirjo do entendimento do douto representante do
Parquet de Contas, e adoto como razões de decidir o posicionamento da área técnica e afasto a presente irregularidade.
2. CONTRIBUIÇÕES RETIDAS DOS SERVIDORES (ITEM 3.2
DA ITC Nº 3228/2016-2).
O indicativo de irregularidade se refere ao repasse a menor, referente à contribuição do servidor ao Regime Geral no valor de R$
115.836,01.
Informa a área técnica que, embora a folha de pagamento tenha
apontado valores bem próximos daquele que foi repassado, existia
saldo de exercícios anteriores que elevou para R$ 115.836,01 o
valor repassado a menor ao INSS.
Conforme os valores constantes do DEMCSE 01 e 02 e DEMD fl. 01,
verifica-se o seguinte:
Consta do DEM fl. 02, salário maternidade e salário família dedutíveis do INSS a pagar, nos totais de R$ 75.723,00, R$ 77.402,61 e
R$ 1.679,61;
Mensalmente foram pagos valores, menores que os devidos, que
somaram no final de 2014, R$ 41.028,73.
Os valores constantes do DEMCSE 01 e 02 não estão em conformidade com os do DEMD fl. 01, como demonstro:
DEMCSE
728.117,46
01 e 02 - 759.395,92
DEMDFL 01
731.511,46
764.163,38
Assim sendo, verifico que assiste razão a área técnica e ao douto
representante do Parquet de Contas, haja vista o pagamento a menor que o devido, mensalmente, em 2014, bem como o pagamento
de outubro e novembro/2013 em janeiro/2014, e saldo de 2013 a
pagar, em janeiro/2014, referente ao saldo advindo de 2013, no valor de R$ 7.222,28, conforme demonstrativo mensal de saldos anterior e atual, recolhimentos e pagamentos, e saldo do mês a pagar.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento da
área técnica e do douto representante do Parquet de Contas e
mantenho a presente irregularidade, devendo ser expedida determinação com aplicação de multa ao agente responsável.
Por todo exposto, divergindo parcialmente do posicionamento do
Ministério Público Especial de Contas e acompanho in totum o entendimento da área técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado
da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas:
1. AFASTE pelas razões antes expendidas, o indicativo de irregularidade tratado no item 1 desta decisão (Item 3.1 da ITC nº
3228/2016-2).
2. JULGUE IRREGULAR a Prestação Anual de Contas, da Prefeitura Municipal de Ibitirama, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Javan de Oliveira Silva, Prefeito Municipal,
em razão da manutenção da irregularidade inserta no item 2
desta decisão (Item 3.2 da ITC nº 3228/2016-2), pelas razões
antes expendidas, aplicando-lhe multa pecuniária no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), na forma do 135, incisos I e II, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012.
3. DETERMINE ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Ibitirama, a adoção de medidas com vistas ao recolhimento do débito de
contribuição previdenciária apontado no item 2 desta decisão 3.2
(Item 3.2 da ITC nº 3228/2016-2).
VOTO, ainda, no sentido de que se dê ciência à Secretaria Geral de
Controle Externo – SEGEX, a fim de que esta promova o monitoramento desta decisão na prestação de contas anual do respectivo jurisdicionado, na forma do artigo 2º, da Resolução TC nº 278/2014.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, sejam os presentes
autos encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para
acompanhamento da decisão em razão da penalidade aplicada.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC-3890/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva
1. Julgar irregulares a Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Ibitirama, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Javan de Oliveira Silva, Prefeito Municipal, em
razão da manutenção da irregularidade inserta no item 2 do voto do
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relator (Item 3.2 da ITC nº 3228/2016-2);
2. Aplicar penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), na forma do art. 135, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
3. Dar ciência à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX,
para monitoramento desta decisão do voto proferido pelo relator,
na prestação de contas anual do respectivo jurisdicionado, na forma
do artigo 2º, da Resolução TC nº 278/2014.
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
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, relator, e o
senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes
de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, oito de março de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC- 226/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-4034/2015
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE SOORETAMA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - RAMON SULCIS MAGESKY E ADEMIR MORGAN
DE OLIVEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2014 – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, relativa
ao exercício de 2014, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto –
SAAE SOORETAMA, sob a responsabilidade dos Srs. Ramon Sulcis
Magesky (de 1/1/2013 a 18/11/2014) e Ademir Morgan de Oliveira
(de 19/11/2014 a 31/12/2014).
Os responsáveis foram regularmente citados, nos termos da Instrução Técnica Inicial - ITI nº 508/2016-8, trazendo aos autos as
documentações e justificativas que entenderam necessárias ao esclarecimento dos indícios de irregularidades apontados pela área
técnica.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da Secretaria de
Controle Externo de Contas - SecexContas emitiu a Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 3839/2016-7, opinando pela mantença
dos indicativos de irregularidades relativos 2.1 e 2.2 da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC e, consequentemente, sugerindo o julgamento pela IRREGULARIDADE das Contas, com a expedição de
determinação, bem como aplicação de multa pecuniária.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, mediante o Parecer nº
03335/2016-5, em consonância com a área técnica, pugnou no
mesmo sentido.
Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de contas para emissão de relatório e voto para efeito de
deliberação do Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de
Contas, na forma do artigo 29 do Regimento Interno, Resolução TC
nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos verifico consonância de entendimento entre
a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas que opinaram pela mantença dos indicativos de irregularidade constante dos
itens 2.1 e 2.2, tendo a Secretaria de Controle Externo de Contas
– SecexContas assim se manifestado, através da Instrução Técnica

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 2 de maio de 2017
Conclusiva - ITC nº 3839/2016-7, verbis:
[...]
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE SOORETAMA, exercício de 2014, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13
e alterações posteriores, sob a responsabilidade dos Srs. RAMON
SULCIS MAGESKY (01/01/2013 a 18/11/2014) e ADEMIR MORGAN DE OLIVEIRA (19/11/2014 a 31/12/2014).
Conforme acima exposto não foram apresentados elementos suficientes ao afastamento as seguintes irregularidades:
2.1 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DOS SERVIDORES AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA, infração aos artigos 15, inciso I c/c art. 30, inciso I, alínea “b”
da Lei 8.212/91:
2.2 APROPRIAÇÃO INDEVIDA E AUSÊNCIA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO, infração ao
Anexo 03 da IN TC 28/13 e aos artigos 85, 87 e 91 da Lei 4.320/64.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, considerando que as irregularidades mantidas, principalmente em relação aos itens 2.1 e 2.2 desta instrução, representam grave
infração à norma legal, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULARES as contas dos Srs. RAMON SULCIS MAGESKY (01/01/2013 a 18/11/2014) e ADEMIR MORGAN DE OLIVEIRA (19/11/2014 a 31/12/2014),
no exercício de funções de ordenadora de despesas do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE SOORETAMA,
no exercício de 2014, na forma do artigo 84, III, d da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
E, ainda:
1) Com fundamento no artigo 135, I da Lei Complementar Estadual 621/2012, que seja aplicada multa pecuniária ao gestor
responsável;
2) Com fundamento no artigo 1º, XVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, § 7º do RITCEES, que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo:
a) que efetue o recolhimento das obrigações retidas dos servidores
ao RGPS, mesmo que relativas a exercícios anteriores, conforme
exige o artigo 30, inciso I, alínea “b” da Lei 8.212/91, visando regularizar a situação da entidade;
b) que adote as medidas administrativas necessárias, nos termos
do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições
previdenciárias em atraso, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres da autarquia, tendo em vista que tal despesa
é considerada ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se
a sua glosa, informando, ainda, a esta Corte de Contas sobre o
resultado obtido;
c) que adote as medidas necessárias para identificar a quem pertence o valor retido na conta contábil 218810101000 RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor de R$
6.204,04, considerando que o município não instituiu o Regime
Próprio de Previdência Social e providencie sua regularização, encaminhando ao Tribunal, nas futuras prestações de contas anuais
informação acerca das providencias adotadas. – (g. n.).
O douto representante do Parquet de Contas, por seu turno, acompanhou in totum a sugestão da área técnica, conforme o Parecer
Ministerial nº 0335/2016-5.
Cumpre, portanto, a este Relator o enfrentamento de mérito dos
referidos indicativos de irregularidade, cuja mantença fora sugerida
pela área técnica, à luz da documentação constante dos autos, das
razões de defesa, bem como da legislação e jurisprudência aplicadas, a saber:
1. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES AO RGPS – ARTIGO 15,
INICISO I, C/C ARTIGO 30, INCISO I, ALÍNEA ‘B’, DA LEI
FEDERAL Nº 8212/1991 (ITEM 2.1 DA ITC)
Segundo o relato técnico, consta do arquivo BALVER, a permanência, sem recolhimento, de contribuições - INSS retido dos servidores, no valor de R$ 59.232,51 (cinquenta e nove mil, duzentos e
trinta e dois reais e cinquenta e um centavos).
Os gestores explicaram (fls. 40 e 41), em síntese, que o valor de
R$ 59.028,33 (cinquenta e nove mil, vinte e oito reais e trinta e três centavos) advém dos exercícios de 2012, conforme
Anexo VII dos exercícios de 2012, 2013 e 2014 juntados às
fls. 44-46, e que deixou de ser recolhido na gestão anterior, não
sendo eles os responsáveis, pois atuaram no SAAE a partir de
1/1/2013, e recolheram regularmente os valores retidos na
sua gestão.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 3839/2016-7
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sugeriu a mantença da irregularidade contra argumentando, em
síntese, que, em razão dos princípios contábeis da Entidade e
da Continuidade, deveriam os justificantes, ao assumirem a
Entidade, dar continuidade às suas atividades normais, entre essas, o recolhimento das contribuições previdenciárias
registradas na contabilidade, pois o referido débito, entre
outras, são de responsabilidade da Entidade (SAAE) e não
do gestor anterior.
Sugeriu, ainda, a expedição de determinação ao atual gestor ou
a quem venha a sucedê-lo, no sentido de que providencie o recolhimento dos valores devidos ao INSS e apure a responsabilidade
pelo total dos encargos devidos e pagos (juros, multa, etc.), com o
consequente ressarcimento ao erário, bem como seja dada ciência
de tais providências a este Tribunal.
Desta feita, entendo que assiste razão à área técnica e ao douto
representante do Ministério Público Especial de Contas que adotou a sua análise, quando indicam o princípio da continuidade para
efeito de responsabilidade relativa ao recolhimento de contribuições
previdenciárias, todavia, entendo que a questão suscitada comporta baixa materialidade relativamente ao atual gestor que
se preocupou em manter o recolhimento das contribuições
retidas do período de sua gestão.
A este respeito, a jurisprudência assim tem se firmado, verbis:
PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA.
ART. 168-A DO CPB ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DO MPF do MPF improvida, devendo-se manter a decisão absolutória. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Resta
caracterizada a inexigibilidade de conduta diversa, em razão da crise financeira enfrentada pela empresa do acusado,
comprovada às fls. 202/204 e 304/308 dos autos, com a demonstração da existência de diversas ações executórias, cíveis e fiscais,
intentadas contra a empresa, bem assim por meio do depoimento
das testemunhas de defesa, colacionados às fls. 295/297 dos autos. 2. Apelação Criminal Encontrado em: ) Apelação Criminal - ACR
4671, CE: 2003.81.00.028856-9 (TRF-5), Desembargador Federal:
Rogério Fialho Moreira (g.n.)
Assim sendo, em razão da retenção indevida de contribuições
previdenciária tal fato constitui crime de apropriação indébita previdenciária, na forma do art. 169-A do Código Penal - CP,
razão pela qual embora a irregularidade remanesça, ela não tem
o condão de, isoladamente, macular suas contas, até porque é o
caso de inexigibilidade de conduta diversa, visto que entre
recolher contribuições retidas por terceiros e contribuições
retidas por si, obviamente o gestor recolherá primeiramente
aquelas a que deu causa.
2. APROPRIAÇÃO INDEVIDA E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RPPS – ANEXO 03
DA IN-TC 28/2013 E ARTIGOS 85, 87 E 91, TODOS DA LEI Nº
4.320/64 (ITEM 2.2 DA ITC).
Segundo o relato técnico, a despeito de o Município não possuir
regime próprio de previdência, consta do arquivo BALVER, registro
de parcela de contribuição retida em favor do RPPS, no valor
de R$ 6.204,04 (seis mil, duzentos e quatro reais e quatro
centavos).
Os gestores explicaram (fl. 41) que este valor foi retido pela gestão
anterior, conforme Anexo 17 de 2012 (fl. 44), não sendo de suas
responsabilidades, esclarecendo que tal valor se refere ao fato
de o Município ter optado pelo regime próprio de previdência, editado a legislação própria, tendo desistido do mesmo
ANTES DA SUA IMPLANTAÇÃO, passando a adotar o RGPS
após a retenção desse valor.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade com expedição de DETERMINAÇÃO ao atual
gestor ou a quem venha a sucedê-lo, para que providencie o recolhimento do referido valor a quem de direito, informando
tais providências a este Tribunal de Contas na próxima prestação de contas, mediante os mesmos argumentos do item
anterior.
Desta feita, entendo que, em parte, assiste razão à área técnica
e ao douto representante do Ministério Público Especial de Contas
que adotou a sua análise, quanto à aplicação dos princípios contábeis da Entidade e da Continuidade, e quanto à expedição de
determinação sugerida.
No tocante à irregularidade, em si, entendo que os esclarecimentos prestados autorizam o seu afastamento, pois, o referido
crédito, que seria devido ao RPPS, não se constitui em crédito deste Regime, mas do RGPS dado o caráter obrigatório, tal
qual previsto no art. 40 da CF/88.
Além disso, a retenção indevida de contribuições previdenciária
constitui crime de apropriação indébita previdenciária, na
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forma do art. 169-A do CP, razão pela qual entendo que embora a
irregularidade remanesça, esta não tem o condão de, isoladamente, macular suas contas, até porque é o caso de inexigibilidade de
conduta diversa, visto que entre recolher contribuições retidas por terceiros e contribuições retidas por si, obviamente
o gestor recolherá primeiramente aquelas a que deu causa.
No que se refere a situação do gestor, neste caso, nem crime se
cogitaria, visto que se faz necessário identificar a quem e o
quantum de recolhimento, visto que como no RGPS o valor é
calculado observado o TETO DE CONTRIBUIÇÃO, pode ocorrer que se tenha que devolver parte do valor retido a maior
ao servidor respectivo.
Em assim sendo, divirjo em parte da área técnica e do Parquet de
Contas, e, neste caso, afasto a presente irregularidade, mediante os esclarecimentos prestados, devendo ser expedida determinação no sentido de que seja providenciada a identificação dos
servidores dos quais foi retido o referido valor contabilizado, sendo
o mesmo recolhido ao RGPS ou devolvido aos servidores, observada a tabela de incidência da época dos atos e fatos, com a devida
correção monetária.
Por todo o exposto, acompanhando em parte a área técnica e
o Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas assim
delibere:
1. Afaste, pelas razões antes expendidas, o indicativo de irregularidade tratado no item 2 desta decisão (Apropriação indevida e
ausência de pagamento de contribuições previdenciárias ao
RPPS- correspondente ao item 2.2 da ITC 3839/2016).
2. Mantenha a irregularidade relativa ao item 1 desta decisão, contudo, sem a imputação de responsabilidade aos Srs. Ramon Sulcis e Ademir Morgan de Oliveira, tendo em vista a baixa
materialidade, vez que configurada no presente caso a ocorrência
de inexigibilidade de conduta diversa.
3. Julgue REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Sooretama,
relativa ao exercício de 2014, de responsabilidade dos Srs. Ramon
Sulcis Magesk e Ademir Morgan de Oliveira, Diretores do SAAE,
nos períodos respectivos de 1/1/2014 a 18/11/2014 e 19/11/2014
a 31/12/2014, em razão da mantença da irregularidade tratada no
item 1 desta decisão (Ausência de recolhimento das contribuições
previdenciárias dos servidores ao RGPS - artigos 15, inciso I, e 30,
inciso I, ambos, da Lei Federal nº 8212/1991- correspondente ao
item 2.1 da ITC 3839/2016), por ocorrência de inexigibilidade
de conduta diversa.
4. Expeça as seguintes determinações ao atual gestor do SAAE de
Sooretama ou a quem vier a sucedê-lo:
4.1. Promova o recolhimento dos valores devidos ao INSS,
registrados na contabilidade em 2012, bem como a apuração dos
responsáveis pelo não recolhimento do valor indicado no item
2.1 da ITC 3839/2016, com o ressarcimento ao erário, dos valores
pagos a título de encargos (juros, multa, etc.).
4.2. Providencie a identificação dos DESTINATÁRIOS DOS
VALORES RETIDOS, o RGPS e servidores dos quais fora retido a
maior o valor constante do Balanço de 2012, tratado no item 2.2
da ITC 3839/2016, devendo esse valor ser repassado ao RGPS ou
ao servidor, com observância da tabela de incidência da época da
retenção.
4.3. Comprove junto a este Tribunal, na próxima prestação de contas, as medidas adotadas, em razão dos subitens supra referidos,
bem como dos resultados de tais medidas, sob pena de se julgar
irregular as contas, com aplicação de sanção pecuniária, na forma
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
VOTO, por fim, no sentido de que, feitas as comunicações devidas,
em não havendo expediente recursal, sejam os presentes autos
arquivados.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4034/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Manter a irregularidade relativa ao item 1, conforme já fundamentada no voto do relator, sem imputar responsabilidade aos
senhores Ramon Sulcis e Ademir Morgan de Oliveira, tendo em vista a baixa materialidade, vez que configurada no presente caso a
ocorrência de inexigibilidade de conduta diversa;
2. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Sooretama, relativa
ao exercício de 2014, sob a responsabilidade dos senhores Ramon
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Sulcis Magesk e Ademir Morgan de Oliveira, nos termos do inciso
II do art. 84, da Lei Complementar 621/2012, dando-lhes a devida
quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
3. Determinar ao atual gestor:
3.1.4.1. O recolhimento dos valores devidos ao INSS, registrados na contabilidade em 2012, bem como a apuração dos responsáveis pelo não recolhimento do valor indicado no item 2.1 da
ITC 3839/2016, com ressarcimento ao erário, dos valores pagos a
título de encargos (juros, multa, etc.).
3.2.4.2. A identificação dos destinatários dos valores retidos, o RGPS e servidores dos quais fora retido a maior o valor constante do Balanço de 2012, tratado no item 2.2 da ITC 3839/2016,
devendo esse valor ser repassado ao RGPS ou ao servidor, com
observância da tabela de incidência da época da retenção.
3.3.4.3. A comprovação junto a este Tribunal, na próxima
prestação de contas, as medidas adotadas, em razão dos subitens
constantes no voto do relator, bem como dos resultados de tais
medidas, sob pena de se julgar irregular as contas, com aplicação
de sanção pecuniária, na forma da Lei Complementar Estadual nº
621/2012.
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, relator, e o
senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes
de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-227/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6863/2016
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - MARCELO STITI DE PAULA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Apiacá, relativa ao exercício de 2015, de
responsabilidade do Sr. Marcelo Stiti de Paula, gestor do Fundo.
Realizada a análise por meio da Secretaria de Controle Externo de
Contas - SecexContas, nos termos do Relatório Técnico Contábil
RTC 427/2016-8 e da Instrução Técnica Conclusiva 03955/2016-9,
o corpo instrutivo sugeriu o julgamento pela regularidade da prestação de contas, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer
00507/2017-1, da lavra do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva, em consonância com a área técnica, manifestou-se no
mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos
termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério
Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas
em apreço, dando-se quitação ao responsável.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da
Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 03955/2016-9, verbis:
[...]
Considerando a completude apresentada na análise de mérito
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contida no Relatório Técnico Contábil RTC 427/2016-8, que
preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319 do
RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento do presente feito nos
moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos
descritos na referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:
6 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão
do Sr. MARCELO STITI DE PAULA, no exercício de suas funções como ordenadores de despesas do Fundo Municipal de
Saúde de Nova Venécia, no exercício de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC Nº
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor
responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio
Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas do Sr. MARCELO STITI DE PAULA, gestor do Fundo, no exercício de funções de ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde
de Apiacá no exercício de 2015, na forma do artigo 84, I da
Lei Complementar Estadual 621/2012. (g. n.).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar nº 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará
quitação ao responsável. (g.n.).
Assim sendo, verifico da documentação, constante dos autos, que a
análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela
qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram
pela regularidade da presente prestação de contas.
Por todo o exposto, considerando os dispositivos legais supracitados, em consonância com a área técnica e com o Ministério Público
Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado da 1ª
Câmara desta Corte de Contas julgue REGULAR a Prestação de
Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Apiacá, relativa ao
exercício de 2015, de responsabilidade do Sr. Marcelo Stiti de
Paula, gestor do Fundo, dando-lhe a devida quitação.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6863/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regular a
Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Apiacá,
relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor
Marcelo Stiti de Paula, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando-lhe a devida quitação, com
fundamento no art. 85 do mesmo diploma legal, arquivando-se
os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator,
nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, relator, e o
senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes
de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-237/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5159/2010 (APENSO: TC-8388/2010)
JURISDICIONADO - COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS
DA GRANDE VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - DENISE DE MOURA CADETE GAZZINELLI CRUZ,
FERNANDO ELIAS MIGUEL ASSAD E JOSÉ CARLOS PEREIRA MOREIRA
ADVOGADOS - DÉBORAH MARIA AKEL MAMERI (OAB/ES 14.598),
ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR (OAB/ES 10.236) E VLADIMIR
CUNHA BEZERRA (OAB/ES 13.713)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2009
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVAMENTE
ÀS IRREGULARIDADES FORMAIS – ACOLHER RAZÕES DE DEFESA – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual e
Relatório de Auditoria Ordinária na Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - CETURB, relativa ao exercício de 2009,
sob a responsabilidade da senhora Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz - Diretora Presidente e dos senhores José Carlos Pereira
Moreira - Diretor de Planejamento e Fernando Elias Miguel Assad
- Diretor de Operações.
Prestação de Contas Anual
A Prestação de Contas da CETURB relativa ao exercício de 2009 foi
encaminhada a este Tribunal dentro do prazo regimental através do
Ofício CT.PD 161/2010.
Os autos foram direcionados à 1ª Controladoria Técnica, que, notando a ausência de alguns documentos necessários à análise contábil, sugeriu a notificação da diretora responsável, senhora Denise
de Moura Cadete Gazzinelli Cruz, para supri-los, conforme Instrução Técnica Inicial ITI 722/2010 (fls. 96/97) e Decisão Preliminar TC 0455/2010 (fl. 106).
Devidamente notificada (fl. 109), a responsável encaminhou cópia
dos documentos solicitados (fls. 118/168).
Foi, então, elaborado o Relatório Técnico Contábil RTC
144/2011 (fls. 183/192), emitindo o seguinte opinamento:
[...] a empresa teve sua situação de insolvência reduzida em
razão da reclassificação dos adiantamentos para futuro aumento de
capital para conta do capital social, que fez com que o passivo a
descoberto decaísse 78% no exercício, passando para R$ 4,07
milhões.
Também a elevação do capital social autorizado em 50%, passando a R$ 150 milhões, contribuiu para gerar um lucro líquido
de R$ 812 mil no período, e parte deste foi utilizado para absorver prejuízos acumulados de exercícios anteriores.
Concluiu a unidade técnica que a documentação apresentada atendeu ao art. 107, da Resolução TC 182/02, no que tange ao exercício
de 2009.
A partir da análise do Relatório Técnico Contábil RTC
144/2011, verifica-se que o mesmo não registrou quaisquer
indícios de irregularidades. Infere-se, portanto, a regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.
1.2 Relatório de Auditoria - Processo TC 8388/2010
Trata-se do Relatório de Auditoria Ordinária da Companhia de
Transportes Urbanos da Grande Vitória - CETURB, relativa ao exercício de 2009, sob a responsabilidade da senhora Denise de Moura
Cadete Gazzinelli Cruz - Diretora Presidente e dos senhores José
Carlos Pereira Moreira - Diretor de Planejamento e Fernando Elias
Miguel Assad - Diretor de Operações.
Em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria 294/2010
(fls. 01/25), a 1ª Secretaria de Controle Externo fez juntar o Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 11/2011 (fls. 27/82, com
documentos de suporte às fls. 83/1038), cujos indícios de irregularidades foram apontados na Instrução Técnica Inicial ITI
905/2010 (fls. 195/232 dos presentes autos), sugerindo a citação
dos responsáveis, o que foi acatado na Decisão Preliminar TC
531/2010 (fls. 243).
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram sua defesa
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conjuntamente às fls. 254/334, com documentos de suporte às fls.
335/612.
Foram então os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 4181/2013 (fls. 620/695), opinando pela manutenção das seguintes inconsistências apontadas em auditoria, todas
sob a responsabilidade da senhora Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz, e dos senhores José Carlos Pereira Moreira e Fernando
Elias Miguel Assad:
3.1.2.1 Ausência de planilhas orçamentárias com custo unitário em
licitações (item 2.1.1.1 da ITC)
Base Legal: artigo 7º, §2º da Lei 8.666/93.
3.1.2.2 Manutenção de exigências restritivas em editais de licitação (Item 2.1.1.2 da ITC)
Base legal: artigo 3º da Lei 8666/93 e Artigo 37, XXI da Constituição Federal
3.1.2.3 Manutenção de membro no Conselho de Administração em
desacordo com o Estatuto Social e Lei (item 2.1.1.4 da ITC)
Base legal: art. 12 da Lei estadual 3693/1984 e artigo 20 do Estatuto Social
Ressarcimento: sendo passível de ressarcimento ao erário o valor
de R$ 3.878,92 correspondente a 2.012,932 VRTE.
3.1.2.4 Inconsistências constatadas nos CONTRATOS DE ENGENHARIA CETURB (item 2.1.1.5 da ITC)
3.1.2.4.1 – Contrato 10/2008
Base legal: art. 7º, art. 30 , § 6o e 69º da lei 8666/93.
3.1.2.4.2 – Contrato 14/2008
Base legal: art.7º,§ 2º, I da lei 8666/93
3.1.2.4.3 – Contrato 25/08
Base legal: art. 3º, art. 44 § 3º, art. 48, II, da Lei 8666/93
3.1.2.4.4 – Contrato 23/08
Base legal: art. 3º, art. 44 § 3º, art. 48, II, da Lei 8666/93
3.1.2.4.5 – Contrato 24/08
Base legal: art. 3º, art. 44 § 3º, art. 48, II, da Lei 8666/93
3.1.2.5 Falta de controle de documentos para inclusão e manutenção de dependentes no plano de saúde
Base legal: Artigo 38 do Estatuto Social c/c Parágrafo 4º da Cláusula 12ª do Acordo Coletivo de Trabalho 2009/2010.
Em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva (Parecer PPJC 2796/2014 - fls.
699/703), o Ministério Público de Contas acompanhou a manifestação do corpo técnico constante na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 4181/2013, dissentindo, por sua vez, tão só quanto ao item 2.4
da ITI 673/2011 (item 2.1.1.4 da ITC 4181/2013), com vistas a
afastar a responsabilidade solidária de José Carlos Pereira Moreira e
Fernando Elias Miguel Assad, mantendo, contudo, a responsabilidade de ressarcimento imputada a Denise de Moura Cadete Gazzinelli
Cruz, bem como pelo julgamento pela irregularidade das contas
com aplicação de multa pecuniária.
Tendo os autos integrado a pauta da 24ª Sessão Ordinária da 1ª
Câmara, em 13 de julho de 2016, a defesa apresentou, em sede
de sustentação oral, argumentos no intuito de suprimir as irregularidades apontadas, conforme Notas Taquigráficas (fls. 720/724) e
Documentos de Defesa Oral (fls. 728/734).
Foram, então, os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC para análise dos esclarecimentos
prestados na sustentação oral. O que foi procedido na Manifestação Técnica 778/2016 (fls. 522/534), concluindo nos seguintes
termos:
3 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Considerando a análise procedida e as questões processuais
noticiadas no item 2.1 e 2.2, sugere-se o envio dos autos ao Exmo.
Conselheiro Relator, para que:
3.1.1 Na forma do disposto no art. 279 “caput” e parágrafo único,
I, art. 288, III, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - RITCEES) determine o desapensamento do processo TC 8388/2010 (Relatório de
Auditoria) dos presentes autos, com a devida extração de cópia dos
documentos de fls. 195 a 5159, importantes para a instrução do
processo TC 8388/2010 no qual deverá ser juntado.
3.1.2 Na forma do disposto no art. 288 do RITCEES, decida pela extinção do processo TC 8388/0010, sem julgamento de mérito, com
supedâneo em precedentes deste E. Tribunal (Acórdãos 232/2013;
304/13; 231/13; 161/13 e 1796/2015), ou determine a complementação de instrução do feito pela Unidade Técnica competente,
conforme disposto art. 56, inciso I, da LC 621/2012.
3.2 Pelo exposto, considerando que o Processo TC 5159/2010
(Prestação de Contas) encontra-se maduro para julgamento e a
análise procedida na RTC 144/2011, diante do preceituado no
arts. 160 e 319, § 1º, IV do RITCEES, conclui-se opinando:
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3.2.1 Julgar regulares as contas da Senhora Denise de Moura
Cadete Grazzinelli Cruz, Diretora Presidente, e dos Senhores
José Carlos Pereira Moreira, Diretor de Planejamento, e Fernando Elias Miguel Assad – Diretor de Operações da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB,
no exercício de 2009, nos moldes do art. 161 da RITCEES.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 272/2017 - fl. 756).
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Inicialmente, ressalto que, a partir da análise do Relatório Técnico Contábil RTC 144/2011, verifica-se que o mesmo não registrou
quaisquer indícios de irregularidades nos autos da Prestação de
Contas Anual. Infere-se, portanto, a regularidade das contas no
aspecto técnico-contábil.
Quanto aos indícios de irregularidades apontados no Relatório
de Auditoria Ordinária RA-O 11/2011, a Manifestação Técnica
778/2016 (fls. 522/534) aponta a incidência da prescrição no
tocante às inconsistências formais, nos seguintes termos:
2.2 Da Prescrição
Em análise aos autos observa-se que os fatos apontados rementem-se ao exercício de 2009, cabendo-nos perquirir, portanto, a
respeito da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal.
A Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo) dispõe, em seu art. 71, sobre
os prazos em que se verificará a ocorrência de prescrição:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal 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
(grifou-se).
Com efeito, verifica-se que a LC 621/2012, ao tratar da prescrição, refere-se expressamente à pretensão punitiva, não alcançando as demais funções do Tribunal de Contas, quais sejam, a
fiscalizadora, a consultiva, a informativa, a judicante, a sancionadora, a corretiva, a normativa e a de ouvidoria.
Tal dispositivo foi regulamentado no Regimento Interno da Corte,
a Res. TC 261/2013, que prevê que:
Art. 374. Quando a prescrição alcançar a pretensão sancionatória, mas subsistir o dever de ressarcimento ao erário ou a necessidade de expedir determinação ao responsável para o exato
cumprimento da lei, o processo deverá ser julgado ou apreciado
pelo colegiado.
Assim, diante de fatos ocorridos protocolada há mais de cinco
anos, o Tribunal fica tolhido apenas de impor medidas sancionatórias, mas não de corretivas, como a imposição de ressarcimento e
a expedição de recomendações e determinações.
Para melhor visualização colacionamos no quadro abaixo os indícios de irregularidade apontados na Instrução Técnica Inicial ITI
673/2011 e mantidas na ITC, que contemplam ou não a imposição de ressarcimento:
Quadro 01 – Indícios de irregularidade apontados na Instrução
Técnica Inicial ITI 673/2011 e mantidas na ITC 4118/2013, com
e sem previsão de ressarcimento:
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Indício

Item da
Item da
Valor a ser
Instrução
Instrução
ressarcido
Técnica
Técnica
Em VRTE
Inicial
Conclusiva
673/2011
4118/2013
Ausência de planilhas 2.1
2.1.1.1
Não há
orçamentária com
custo unitário em
licitações
Manutenção de
2.2
2.1.1.2
Não há
exigências restritivas
em editais de licitação
Manutenção de
2.4
2.1.1.4
2.012,932
membro no Conselho
de Administração
em desacordo com o
Estatuto Social e Lei
Inconsistências
2.5
2.1.1.5
Não há
constatadas nos
Contratos de
Engenharia CETURB
Falta de Controle
2.6
2.1.1.6
Não há
sobre documentação
exigida no ACT
para inclusão e
manutenção de
dependentes no
Plano de Saúde
partrocinado pela
CETURB-GV
Observa-se que as irregularidades apontadas na ITI 673/2011 e
mantidas na ITC 4118/2013 referem-se a fatos do exercício de
2009.
As citações dos gestores datam de 19/09/2011 ( termo de
juntada, fl 247).
Desta feita, observa-se que à data de elaboração desta Manifestação Técnica, 25/08/2016, a prescrição ainda não
se consumou, muito embora tal fato se concretizará em
19/09/2016. (grifos nossos)
Como ressaltado acima, a área técnica verificou que a prescrição da
pretensão punitiva desta Corte de Contas quanto às irregularidades
formais ocorreu em 19/09/2016. Tal opinamento foi corroborado
pelo douto Órgão Ministerial no Parecer do Ministério Público de
Contas 272/2017.
Acrescento que o item 2.1.1.3 da Instrução Técnica Conclusiva ITC
4181/2013, que não foi incluído na análise constante da Manifestação Técnica 778/2016 por ter sido afastado pela área técnica desde
a manifestação conclusiva, também constitui irregularidade formal,
devendo ser incluído entre os itens sob os quais incide prescrição.
Nesse sentido, ratifico integralmente o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas no tocante à
incidência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de
Contas quanto às irregularidades formais constantes dos itens
2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.5 e 2.1.1.6 da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 4181/2013, abaixo discriminados:
- Ausência de planilhas orçamentárias com custo unitário em licitações (item 2.1.1.1 da ITC)
Base Legal: artigo 7º, §2º da Lei 8.666/93.
- Manutenção de exigências restritivas em editais de licitação (Item
2.1.1.2 da ITC)
Base legal: artigo 3º da Lei 8666/93 e Artigo 37, XXI da Constituição Federal
- Terceirização de atividades compatíveis com as desenvolvidas por
pessoal próprio (item 2.1.1.3 da ITC)
Base legal: art. 37, II da Constituição Federal
- Inconsistências constatadas nos CONTRATOS DE ENGENHARIA
CETURB (item 2.1.1.5 da ITC)
3.1.2.4.1 – Contrato 10/2008
Base legal: art. 7º, art. 30 , § 6o e 69º da lei 8666/93.
3.1.2.4.2 – Contrato 14/2008
Base legal: art.7º,§ 2º, I da lei 8666/93
3.1.2.4.3 – Contrato 25/08
Base legal: art. 3º, art. 44 § 3º, art. 48, II, da Lei 8666/93
3.1.2.4.4 – Contrato 23/08
Base legal: art. 3º, art. 44 § 3º, art. 48, II, da Lei 8666/93
3.1.2.4.5 – Contrato 24/08
Base legal: art. 3º, art. 44 § 3º, art. 48, II, da Lei 8666/93
- Falta de controle de documentos para inclusão e manutenção de
dependentes no plano de saúde
Base legal: Artigo 38 do Estatuto Social c/c Parágrafo 4º da CláusuDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
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la 12ª do Acordo Coletivo de Trabalho 2009/2010.
Resta, portanto, o indício de irregularidade ensejador de dano ao
erário, constante do item 2.1.1.4 da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 4181/2013, qual seja:
- Manutenção de membro no Conselho de Administração em desacordo com o Estatuto Social e Lei (item 2.1.1.4 da ITC)
Base legal: art. 12 da Lei estadual 3693/1984 e artigo 20 do Estatuto Social
Ressarcimento: sendo passível de ressarcimento ao erário o valor
de R$ 3.878,92 correspondente a 2.012,932 VRTE.
Para análise do mesmo, é mister considerar que tanto a área técnica quanto o Ministério Público de Contas acataram a alegação
da senhora Denise de Moura Cadete Gazzineli Cruz, em sede de
sustentação oral, no sentido de que não foi devidamente individualizada a conduta dos senhores Denise de Moura Cadete Gazzinelli
Cruz (Diretora Presidente), José Carlos Pereira Moreira (Diretor de
Planejamento) e Fernando Elias Miguel Assad (Diretor de Operações), bem como, do nexo de causalidade existente entre as suas
condutas e os indícios de irregularidades apontados. Ou seja, em
que medida os responsáveis atuaram ou se omitiram para as irregularidades verificadas e o que lhe seria exigível conhecer acerca
do suposto ilícito.
Registra a área técnica, com intuito de fornecer elementos de convicção para se reiniciar ou não a instrução processual, que os fatos
ocorreram em 2009 e que em breve análise dos autos, percebe-se
que não há elementos probatórios suficientes para se apontar todos
os outros eventuais responsáveis, demandando, provavelmente, a
realização de diligência, que, contudo, poderá tornar-se infrutífera
em razão do longo tempo decorrido dos fatos.
Destaca, ainda, que este Tribunal, em casos análogos, tem decidido
no sentido de afastar a responsabilidade dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões, recaindo apenas para os Ordenadores
tal responsabilidade, conforme julgados exarados nos os seguintes processos: Processos TC nº 1989/2010 (Acórdão 232/2013),
5928/09 (Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12
(Acórdão 161/13), 4878/2003 (Acórdão 1796/2015).
Considerando que não há nos autos elementos suficientes para que
seja devidamente individualizada a conduta de cada responsável, e
a alta probabilidade de que a realização de diligência 8 anos após
a ocorrência dos fatos seja realmente infrutífera, entendo ser inviável a complementação da instrução do feito pela unidade técnica
competente.
Impõe-se, portanto, a conclusão pelo afastamento da responsabilidade dos gestores pela inconsistência relativa à Manutenção
de Membro no Conselho de Administração em desacordo com o
Estatuto Social e Lei, nos moldes sugeridos pela área técnica e corroborados pelo douto Órgão Ministerial.
Tendo em vista a prescrição das demais irregularidades apontadas
no Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 11/2011, e que não foram
registrados quaisquer indícios de irregularidades nos autos da Prestação de Contas Anual, conclui-se pela regularidade das contas
no aspecto técnico-contábil.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando integralmente o entendimento da área técnica e
do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva,
VOTO:
3.1 Preliminarmente, por considerar prescrita a pretensão
punitiva desta Egrégia Corte de Contas relativamente às irregularidades formais constantes dos itens 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3,
2.1.1.5 e 2.1.1.6 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4181/2013;
3.2 Por acolher as razões da defesa e afastar a responsabilidade da senhora Denise de Moura Cadete Grazzinelli Cruz e dos
senhores José Carlos Pereira Moreira e Fernando Elias Miguel Assad
no tocante à inconsistência apontada no item 2.1.1.4 da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 4181/2013 - Manutenção de membro no
Conselho de Administração em desacordo com o Estatuto Social e
Lei;
3.3 Por julgar regulares as contas da senhora Denise de Moura Cadete Grazzinelli Cruz, Diretora Presidente, e dos senhores
José Carlos Pereira Moreira, Diretor de Planejamento, e Fernando Elias Miguel Assad – Diretor de Operações da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB,
no exercício de 2009, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando plena quitação aos responsáveis, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC-5159/2010,
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ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quize de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos
do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Preliminarmente, considerar prescrita a pretensão punitiva desta Egrégia Corte de Contas relativamente às irregularidades
formais constantes dos itens 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.5 e
2.1.1.6 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4181/2013;
2. Acolher as razões da defesa e afastar a responsabilidade da
senhora Denise de Moura Cadete Grazzinelli Cruz e dos senhores
José Carlos Pereira Moreira e Fernando Elias Miguel Assad no tocante à inconsistência apontada no item 2.1.1.4 da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 4181/2013 - Manutenção de membro no Conselho
de Administração em desacordo com o Estatuto Social e Lei;
3. Julgar regulares as contas da senhora Denise de Moura Cadete
Grazzinelli Cruz, Diretora Presidente, e dos senhores José Carlos
Pereira Moreira, Diretor de Planejamento, e Fernando Elias Miguel
Assad – Diretor de Operações da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB, no exercício de 2009, na forma do
inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena
quitação aos responsáveis, nos termos do artigo 85 do mesmo
diploma legal;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e o conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de
contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de março de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-240/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2435/2012
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - ADAIR GRIGOLETO E VANDERLEI DOS SANTOS
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 da Câmara Municipal de Vila Valério, sob a responsabilidade do Sr.
Vanderlei dos Santos, referente ao exercício de 2011.
Na 21ª Sessão Ordinária de 2015 da 1ª Câmara, proferi voto, fls.
1158/1171 contendo a seguinte conclusão:
“Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, concordando com a área técnica e o MPEC, VOTO para que este Colegiado
profira Decisão no seguinte sentido:
I) Amparado no art. 84, inciso III, alíneas “a”, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, JULGAR IRREGULARES as contas objeto destes autos do senhor Vanderlei dos Santos, presidente da Câmara
Municipal de Vila Valério no exercício 2011, tendo em vista os fatos
narrados no item II.2, aplicando-lhe multa de 2.000,00 VRTE (duas
mil unidades de Valor de Referência do Tesouro Estadual), dosada
na forma do artigo 96, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual
32/93 e art. 166, da Resolução TC 182/2002, inciso I, por se tratar de
pretensão punitiva e ser esta a legislação vigente à época dos fatos;
II) Imputar o ressarcimento de R$ 4.364,77 (quatro mil, trezentos
e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos) referente ao
valor recebido indevidamente de 13º subsídio no exercício de 2011
equivalentes à época a 2.066,95 VRTE’s (duas mil e sessenta e seis
virgula noventa e cinco VRTE’s), de responsabilidade do Sr. Vanderlei
dos Santos;
III) Quanto ao exposto no item II.1 (Pagamento indevido de diárias)
DETERMINAR a imediata adoção das medidas administrativas necessárias para a caracterização ou elisão do dano, observados os princípios constitucionais e administrativos, no prazo de até 120 (cento e
vinte) dias a contar da data de ciência pela autoridade competente,
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conforme previsto no artigo 2º, inciso I, da Instrução Normativa TC
nº 32.
IV) Esgotadas as medidas administrativas propostas no item anterior
sem a elisão do dano, DETERMINAR a instauração da tomada de
contas especial, mediante autuação de processo específico, comunicando o fato ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto nos artigos 5º e 6º, § 1º e 2º, da Instrução Normativa TC nº 32.
V) Quanto ao exposto no item II.2 (Pagamento de 13º subsídio aos
vereadores), DETERMINAR A FORMAÇÃO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDADE, conforme artigo 288, do Regimento Interno
desta Casa e considerando o art. 58, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), com a reabertura da instrução
processual, encaminhando os autos à SEGEX para elaboração de nova
Instrução Técnica Inicial a fim de incluir na relação processual todos os agentes potencialmente responsáveis pelas irregularidades já
identificadas, mediante formação de autos apartados.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.”
Após solicitar vistas, o eminente Conselheiro em Substituição Marco
Antônio da Silva enunciou voto-vista, fls. 1174/1183, divergindo parcialmente deste Relator, apresentando a seguinte conclusão:
“a) Sejam acolhidas as razões de justificativas, afastando parcialmente a irregularidade relativa ao item 1, em face das razões antes
expendidas.
b) Sejam rejeitadas as razões de justificativas apresentadas pelo
senhor Vanderlei dos Santos relativamente ao item 2, pelas razões
antes expendidas, mantendo-se os termos da irregularidade.
c) Seja NOTIFICADO o senhor Vanderlei dos Santos para que no
prazo de 30 dias, proceda ao recolhimento da importância de R$
4.364,77 equivalentes a 2.066,9460 VRTE’s, sob pena de serem as
suas contas relativas ao exercício de 2011 julgadas irregulares.
e) Seja determinada a formação de autos apartados, quanto aos
itens 1 e 2, nos seguintes termos:
1) Quanto ao item 1 desta decisão, visando apurar a responsabilidade
do Senhor Vanderlei dos Santos, acerca das diárias pagas no exercício
de 2011, no valor de R$ 29.830,00, compondo o processo formado:
cópia do Acórdão prolatado nestes autos, bem como da documentação de folhas 1465/1479, 1493/1507, do Parecer PPJC nº 1250/2015,
do Voto do eminente Relator dos autos e deste Voto.
2) Quanto ao item 2 desta decisão, visando apurar a responsabilidade
dos demais vereadores acerva do 13º subsídio pago indevidamente,
no exercício de 2011, compondo o processo formado: cópia do Acórdão prolatado nestes autos, bem como da documentação de folhas
1465/1479, 1493/1507, do Parecer PPJC nº 1250/2015, do Voto do
eminente Relator dos autos e deste Voto, exceto as fls. 1474/1479.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações devidas, em não havendo expediente recursal, sejam os presentes
autos arquivados.”
Por seu turno, o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, também encartou distinto voto-vista, fls. 1186/1197, concluindo como se
segue:
“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, divergindo do Relator e do voto de vistas do Conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva; acompanhando parcialmente
a Instrução Técnica Conclusiva 1309/2014 e o Ministério Público de
Contas, no sentido de que sejam julgadas irregulares as contas do
Senhor Vanderlei dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vila
Valério no exercício de 2011, tendo em vista a prática de ato ilegal
e grave infração à norma legal que deu causa a dano injustificado
ao erário em face da manutenção da seguinte irregularidade:
3.1.1. Pagamento indevido de diárias
3.2 Voto ainda no sentido de que o Senhor Vanderelei dos Santos
seja condenado ao ressarcimento de R$ 123.320,00 (cento e vinte
e três mil, trezentos e vinte reais) equivalentes a 58.398,45 VRTE,
indevidamente pagos e sem comprovação pela aplicação de multa ao
responsável, no valor de 5.000 VRTE, na forma do art. 621 c/c 96,
inciso II2, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
3.3 Voto, por derradeiro, no sentido de que seja sobrestado o julgamento do item relativo ao pagamento de 13º subsídio aos vereadores
da Câmara Municipal de Vila Valério, até que a matéria seja decidida
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do processo Resp 650898,
em que foi reconhecida repercussão geral.”
Diante do debate ocorrido na 28ª Sessão da 1ª Câmara, revi parcialmente, fls. 1204/1205, o voto por mim proferido e encartado às fls.
1158/1171, relativamente ao item II.2 – pagamento de décimo terceiro salário aos vereadores e, neste particular, acompanhei o votovista do Em. Cons. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no sentido de
sobrestar o julgamento de tal item, até que a matéria fosse decidida
pelo Supremo Tribunal Federal, no processo Recurso Extraordinário nº
650898, em que foi reconhecida repercussão geral.
Nestes termos a Decisão TC 5990/2015-Primeira Câmara, fls.
1206/1207, assim deliberou:
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“Quanto ao item II.1 (“Pagamento indevido de diárias”), DETERMINAR a imediata adoção das medidas administrativas necessárias
para a caracterização ou elisão do dano, observados os princípios
constitucionais e administrativos, no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, conforme previsto no artigo 2º, inciso I, da Instrução Normativa
TC nº 32/2014.
Esgotadas as medidas administrativas, sem a elisão do dano, DETERMINAR a instauração da Tomada de Contas Especial, mediante
autuação de processo específico, comunicando o fato ao Tribunal, no
prazo de 15 (quinze) dias, bem como concluí-la e remetê-la a esta
Corte no prazo de 90 (noventa) dias, ambos contados a partir do ato
de sua instauração, conforme previsto nos artigos 5º e 6º, § 1º e 2º,
da Instrução Normativa TC nº 32/2014.
Quanto ao exposto no item II.2 (“Pagamento de 13º subsídio aos
vereadores”), SOBRESTAR O JULGAMENTO até que a matéria seja
decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 650898, em que foi
reconhecida repercussão geral.”
É o breve relatório.
II – DO SOBRESTAMENTO DO ITEM II.2 – PAGAMENTO DE 13º
SUBSÍDIO AOS VEREADORES
Conforme brevemente relatado acima, verifico que o julgamento do
presente processo encontra-se sobrestado no que tange à irregularidade apontada no item II.2 – Pagamento de 13º subsídio aos vereadores, haja vista o reconhecimento da repercussão geral da matéria
no julgamento do RE nº 650898 no Supremo Tribunal Federal.
Tal reconhecimento deu-se em outubro de 2011, nos seguintes termos:
“(...)
2. Os dois temas possuem repercussão maior. O primeiro é ligado à
atuação de tribunal de justiça, em processo objetivo, presente o conflito de lei municipal não com a Carta do Estado, mas com a Federal.
A proteção desta última, no controle concentrado de constitucionalidade, é do Supremo. Embora não ocorra considerada lei municipal, a
óptica afasta a atuação dos tribunais de justiça no âmbito do citado
processo.
Também cabe examinar a questão alusiva à possibilidade, ou não, de
haver a satisfação do subsídio acompanhada do pagamento de outra
espécie remuneratória. Em síntese, cumpre definir se o subsídio é, ou
não, parcela única devida àqueles que estão alcançados pelo instituto.
3. Pronuncio-me pela existência de repercussão geral.”
Ocorre que esta Corte de Contas decidiu, assim como em outros casos, sobrestar o julgamento dos processos cujo tema se encontra
subsumido no julgamento do Resp. 650.898 do STF.
Todavia, em 01/02/2017, conforme notícia extraída do site oficial do
STF (http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=334967), o pleno se pronunciou no sentido de que o pagamento de abono de férias e 13º salário a prefeitos e vice-prefeitos
não é incompatível com o artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição
Federal:
“Notícias STF Imprimir
Quarta-feira, 01 de fevereiro de 2017
Plenário decide pela constitucionalidade de pagamento de 13º
e férias a prefeitos e vices
O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quarta-feira
(1º) o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 650898, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que o pagamento de abono de férias e 13º salário a prefeitos e vice-prefeitos não é incompatível com o artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição da República. Por
maioria, venceu o voto proposto pelo ministro Luís Roberto Barroso,
que divergiu parcialmente do relator, ministro Marco Aurélio.
O RE 65098 foi interposto pelo Município de Alecrim (RS) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) que julgou
inconstitucional a lei municipal (Lei 1.929/2008) que previa o pagamento de verba de representação, terço de férias e 13º aos ocupantes do Executivo local. Para o TJ, a norma feriria aquele dispositivo
constitucional, que veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de remuneração ou outra parcela remuneratória aos subsídios dos detentores de mandatos eletivos.
O julgamento foi retomado com o voto-vista do ministro Luiz Fux, que
seguiu a divergência aberta, em fevereiro de 2016, pelo ministro Barroso. De acordo com a corrente divergente – seguida também pelos
ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Dias Toffoli e Gilmar Mendes
–, o terço de férias e o 13º são direitos de todos os trabalhadores,
inclusive dos agentes políticos.
A posição do relator quanto a este tema foi seguida pelos ministros
Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia. Para eles, prefeitos e vice-prefeitos, ministros e secretários, deputados, senadores
e vereadores são agentes políticos, diferentes dos servidores públicos
em geral.
Competência
A decisão foi unânime no outro tema discutido no RE 650898. O município alegava que o TJ, no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal, não poderia verificar a existência
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de ofensa à Constituição Federal. Nesse ponto, todos os ministros
votaram pelo desprovimento do recurso, firmando a tese de que os
Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro a Constituição
Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados, como no caso.
Também por unanimidade, foi mantida a decisão do TJ-RS no sentido
da inconstitucionalidade do artigo da lei municipal que trata da verba
de representação.
Tese
As teses fixadas no julgamento do RE 650898 foram as seguintes:
“Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da
Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução
obrigatória pelos estados”.
“O artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal não é incompatível
com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”.
Leia mais:
12/05/2016 - Pedido de vista suspende julgamento sobre pagamento
de férias e 13º a prefeitos
Processos relacionados
RE 650898”
Analisando as questões levantadas no presente processo, chego à
conclusão de que a dúvida quanto à possibilidade de pagamento de
13º salário aos agentes políticos era pertinente e que, com o reconhecimento pelo STF de sua constitucionalidade nada mais resta não
ser VOTAR para que seja retomado o julgamento das contas e por que
seja afastada a irregularidade do pagamento do 13º subsídio do exercício de 2011, aos vereadores da Câmara de Municipal de Vila Valério.
III – 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 Especial de
Contas:
Acolher as razões de justificativa apresentada pelo responsável, afastando a irregularidade apontada no item II.2 – PAGAMENTO DE 13º
SUBSÍDIO AOS VEREADORES, na forma da fundamentação deste
voto.
Julgar REGULARES as contas da Câmara Municipal de Municipal
de Vila Valério, sob a responsabilidade do Sr. Vanderlei dos Santos, referente ao exercício de 2011, nos termos do art. 84, inciso I
da Lei Complementar 621/2012, dando quitação plena ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Dê-se ciência da presente decisão aos interessados e, após as formalidades legais, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2435/2012,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Acolher as razões de justificativa apresentada pelo responsável,
afastando a irregularidade apontada no item II.2 – pagamento de
13º subsídio aos vereadores, na forma da fundamentação do voto
do relator;
2. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal
de Municipal de Vila Valério, sob a responsabilidade do Sr. Vanderlei
dos Santos, relativa ao exercício de 2011, nos termos do art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe a devida quitação,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
3. Dar ciência aos interessados;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, relator, e o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador
especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES
DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário adjunto das sessões
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[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-202/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-7596/2007
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEL - EZANILTON DELSON DE OLIVEIRA
ADVOGADOS - VITOR RIZZO MENECHINI (OAB/ES Nº 10.918) E
PATRÍCIA BARROS BELÔNIA RIBEIRO (OAB/ES Nº 16.569)
EMENTA: DENÚNCIA – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – RECOLHIMENTO DO DÉBITO – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Cuidam os presentes autos de Denúncia, convertida em Tomada de
Contas Especial, protocolizada neste Tribunal pelo Sr. Zaedis de
Oliveira Thezolin e Outros, em face do Sr. Ezanilton Delson de
Oliveira, ex-Prefeito Municipal de Muniz Freire.
Conforme DECISÃO – 2ª CÂMARA 1959/2016-3 (fls.876/878),
decidiu-se por unanimidade:
Converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial imputando ressarcimento ao erário no valor equivalente a 5.010,37
VRTE;
Notificar o responsável para pagamento do débito, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, para que comprove, perante o Tribunal,
o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Municipal, sob pena
de ter suas contas julgadas irregulares, nos termos do RITCEES e
da LC 621/2012.
Às fls. 901/902, a Secretaria Geral do Ministério Público de Contas
lançou o Termo de Verificação Nº 0058/2016-2, no qual ficou certificado que a quantia do RESSARCIMENTO consignado pelo
Sr. Ezanilton Delson de Oliveira foi recolhida a menor (0,0007
VRTE), de acordo com o comprovante de transferência bancária referente a Nota de Arrecadação nº 1464/2016, em 28/09/2016, conforme se depreende dos comprovantes juntados às fls. 886/887, no
valor total de R$14.800,13.
O Ministério Público de Contas pronuncia-se por meio do Parecer 539/2017-1, da lavra do ilustre Procurador Geral Luciano Vieira,
fls. 904/905, que analisando o Termo de Verificação expedido pela
Secretaria Geral do Ministério Público de Contas, onde certificou o
recolhimento a menor, correspondente a 0,0007 VRTE, em relação a importância do ressarcimento aplicado, e considerando desprezível esse valor remanescente, pugna seja dada quitação ao
responsável; bem como tendo em vista a boa fé do responsável, a
liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, considera as contas regulares com ressalva, nos termos regimentais.
Considerando, portanto, que foi cumprida pelo responsável a deliberação proferida pela DECISÃO – 2ª CÂMARA 1959/2016-3, entendendo que o recolhimento a menor trata-se de valor insignificante;
Considerando, ainda, o bem lançado parecer do digno Procurado
Geral, o qual subscrevo em todos os seus termos;
VOTO, com base no artigo 84, II, c/c o artigo 87, § 2º, da Lei Complementar 621/2012, no sentido de que as contas sob a responsabilidade do Senhor EZANILTON DELSON DE OLIVEIRA sejam
julgadas REGULARES COM RESSALVA, dando-lhe a competente
QUITAÇÃO, conforme artigo 86 do mesmo diploma legal, com o
consequente ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do art. 330, I,
do RITCEES.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7596/2007,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
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oito de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, com base no
artigo 84, II, c/c o artigo 87, § 2º, da Lei Complementar 621/2012,
julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do
senhor Ezanilton Delson de Oliveira, dando-lhe a devida quitação,
conforme artigo 86 do mesmo diploma legal, arquivando-se o feito após o trânsito em julgado, nos termos do art. 330, I, do Regimento Interno, nos termos do voto do relator, conselheiro José
Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio
Almeida Pimentel, relator, e Domingos Augusto Taufner. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-203/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2850/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA
RESPONSÁVEL - EDECIR FELIPE
ADVOGADOS - BÁRBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB/ES
14.4469) E FLÁVIO CHEIM JORGE (OAB/ES 262-B)
EMENTA: AUDITORIA – PLANO DE AUDITORIA ORDINÁRIA
179/2009 – EXERCÍCIO DE 2008 – AFASTAR RESPONSABILIDADE – ACOLHER DEFESA – RECONHECER PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária objetivando analisar os atos de gestão do Município de Vila Valério, em cumprimento ao Plano de Auditoria Ordinária nº 179/2009, referente ao
exercício de 2008, sob a responsabilidade do Senhor Edecir Felipe.
Através da ITI nº 694/2009 de fls. 678/710, a unidade técnica sugeriu a citação do responsável para que apresentasse as justificativas que julgasse necessárias frente aos indícios de irregularidades
apontados na citada instrução técnica inicial.
Devidamente citado, o responsável apresenta suas justificativas e
documentos de fls. 730/779.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas - NEC, através da ITC nº 1819/2013, de fls. 789/850,
após análise dos argumentos e documentos acostados pelos responsáveis, assim concluiu:
2 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES:
2.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 126/2009 na
Prefeitura Municipal de Vila Valério, relativo ao exercício de 2008,
entende-se que devem ser mantidas as irregularidades analisadas
nos seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
2.1.1. Ausência de vínculo direto entre os agentes comunitários de
saúde e a Administração Municipal, além da inexistência de processo seletivo público (item 1.1.1 da ITC)
Base legal: Infringência ao disposto no artigo 198, §§ 4º e 5º, da
CF/88, e artigos 2º e 9º, ambos da Lei Federal nº 11.350/2006
Agente responsável: Edecir Felipe – Prefeito Municipal
2.1.2 Ausência de instrumento formal (convênio) entre Município
e a Associação Luterana Beneficente de Vila Valério (item 1.1.2 da
ITC)
Base legal: Inobservância ao disposto no artigo 1º da Lei Municipal
nº 388/2008 e ao Capítulo II da Lei Federal nº 8.666/1993 – DOS
CONTRATOS.
Agente responsável: Edecir Felipe – Prefeito Municipal
2.1.3 Repasse de recursos em volume superior ao permitido na
legislação (item 1.1.3 da ITC)
Base legal: Infringência ao disposto nos artigos 34, inciso V, da
Lei Orgânica do Município de Vila Valério e 2º da Lei Municipal nº
388/2008. Agente responsável: Edecir Felipe – Prefeito Municipal
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2.1.4 Pagamento de Honorários Contábeis Vinculados à Associação
Luterana Beneficente de Vila Valério (item 1.1.4 da ITC)
Base legal: Infringência ao Princípio da Economicidade, artigo 70,
caput, da Constituição Federal.
Agente responsável: Edecir Felipe – Prefeito Municipal Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$
10.950,00 (dez mil novecentos e cinquenta reais), equivalentes a
5.682,40 (cinco mil seiscentos e oitenta e dois, quarenta) VRTE’s.
2.1.5 Ausência de Comprovação de Liquidação de Despesa (item
1.2.2 da ITC) Base legal: Infringência ao artigo 63 da Lei nº
4.320/64.
Agente responsável: Edecir Felipe – Prefeito Municipal Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$
82.600,00 (oitenta e dois mil e seiscentos reais), equivalente a
45.602,60 (quarenta e cinco mil seiscentos e dois, sessenta) VRTE´s
2.1.6 Desclassificação da proposta mais vantajosa (item 1.3 da
ITC)
Base legal: Infringência à alínea “b”, do item 5.1 do edital e ao artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93.
Agente responsável: Edecir Felipe – Prefeito Municipal Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$
11.670,00 (onze mil seiscentos e setenta reais) equivalentes a
6.442,88 (seis mil quatrocentos e quarenta e dois, oitenta e oito)
VRTE´s.
2.1.7 Utilização de modalidade de licitação inadequada na aquisição de cestas básicas – Convites nº 05, 26, 58/2008 e 01 dispensa
(item 1.4 da ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 23, inciso II, alínea “a”, da Lei
Federal nº 8.666/93.
Agente responsável: Edecir Felipe – Prefeito Municipal
2.1.8 Utilização de modalidade de licitação inadequada na aquisição
de gêneros alimentícios – Convites nº 08, 09, 13, 32 e 34 (item 1.5
da ITC) Base legal: Infringência ao artigo 23, inciso II, alínea “a”,
da Lei Federal nº 8.666/93.
Agente responsável: Edecir Felipe – Prefeito Municipal
2.1.9 Ausência de procedimento licitatório na aquisição de material
de construção (item 1.6 da ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 2º, caput, da Lei Federal nº
8.666/93. Agente responsável: Edecir Felipe – Prefeito Municipal
Auditoria
2.1.10 Situação emergencial não caracterizada (item 1.7.1 da ITC)
Base legal: Infringência aos artigos 24, inciso IV, c/c 2º e 3º da Lei
Federal nº 8.666/93.
Agente responsável: Edecir Felipe – Prefeito Municipal
2.1.11 Prorrogação de contrato emergencial (item 1.7.2 da ITC)
Base legal: Infringência aos artigos 24, inciso IV, da Lei Federal nº
8.666/93.
Agente responsável: Edecir Felipe – Prefeito Municipal
2.1.12 Inexigibiildade não caracterizada – ausência de licitação na
aquisição de software de administração pública (item 1.8 da ITC)
Base legal: Infringência aos artigos 2º, caput, e 25 , inciso I, da Lei
Federal nº 8.666/93.
Agente responsável: Edecir Felipe – Prefeito Municipal
2.1.13 Inexigibiildade não caracterizada – ausência de licitação na
contratação de promotores de evento (item 1.9 da ITC)
Base legal: Infringência aos artigos 2º, caput, e 25 , inciso III, da
Lei Federal nº 8.666/93.
Agente responsável: Edecir Felipe – Prefeito Municipal
2.1.14 Necessidade temporária de excepcional interesse público
não demonstrada – ausência de concurso público (item 1.10 da
ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, c/c o artigo 1º da Lei Municipal nº 337/2007.
Agente responsável: Edecir Felipe – Prefeito Municipal
2.1.15 Contratações temporárias em desconformidade com a legislação – afronta ao princípio da impessoalidade por não haver
processo seletivo (item 1.11 da ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 3º da Lei Municipal nº 337/2007.
Agente responsável: Edecir Felipe – Prefeito Municipal
2.2. Isto posto e diante do preceituado no art. 79, inciso III5 , da
Res. TC 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 2.1.4, no valor de R$ 10.950,00 (dez mil
novecentos e cinquenta reais), equivalente a 5.682,4079 (cinco mil
seiscentos e oitenta e dois vírgula quatro mil e setenta e nove)
VRTE’s, no item 2.1.5, no valor de R$ 82.600,00 (oitenta e dois
mil e seiscentos reais), equivalente a 45.602,605 (quarenta e cinco
mil seiscentos e dois vírgula seiscentos e cinco) VRTE´s e no item
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2.1.6, no valor de R$ 11.670,00 (onze mil seiscentos e setenta reais), equivalentes a 6.442,8863 (seis mil quatrocentos e quarenta e
dois vírgula oito mil oitocentos e sessenta e três) VRTE´s, na forma
do artigo 57, inciso IV6 , da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que o responsável já foi devidamente citado quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 162 da Resolução
TCE182/2002 e Termo de Citação nº 631/2009, fls. 723.
2.2.2. Acolher as razões de justificativa, excluindo a responsabilidade do senhor Edecir Felipe, quanto ao item 1.2.1 desta ITC;
2.2.5. Julgar irregulares as contas do senhor Edecir Felipe – Prefeito Municipal de Vila Valério no exercício de 2008, pela prática de
ato ilegal presentificado nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.8,
2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14 e 2.1.15 e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposto nos itens 2.1.4, 1.1.5 e 2.1.6 condenando-o ao ressarcimento no
valor de R$ 105.220,00 (cento e cinco mil e duzentos e vinte reais),
equivalentes a 58.090,87 (cinquenta e oito mil e noventa, oitenta e
sete) VRTE, com amparo no artigo 847 , inciso III, alíneas “c”, “d”
e “e” da Lei Complementar 621/2012;
2.2.7. Aplicar multa ao senhor Edecir Felipe 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”
Por meio do Parecer PPJC 2042/2013, da lavra do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugna o Ministério Público de Contas - MPC pelo julgamento do feito nos moldes preconizados pela
Instrução Técnica Conclusiva ITC 1819/2013.
O Responsável requereu a realização de sustentação oral (fl. 779).
Os autos foram encaminhados para julgamento, mantido em pauta
nas sessões ordinárias ocorridas em 07/12 e 14/12, sem que o responsável fizesse o uso da defesa oral.
Visualizando possível prescrição, os autos foram remetidos para o
MPC, nos termos regimentais, que em Parecer nº 4018/2016, da
lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, sugere o reconhecimento da prescrição.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
PRESCRIÇÃO:
Compulsando os autos, observa-se que as inconsistências detectadas nos presentes autos referem-se a fatos ocorridos em 2008.
O Ministério Público de Contas manifestou-se pela ocorrência da
prescrição quanto à possibilidade de aplicação de penalidade, nos
termos do art. 71, § 1º, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c
o art. 373, 12º, II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, ressalvando que a pretensão punitiva não impede a atuação fiscalizadora do Tribunal para verificação
de ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta medidas corretivas
passíveis de recomendação e/ou determinação por parte do órgão
do controle externo.
Todavia, consoante informações contidas nos autos, verifico que os
indícios de irregularidades apontados pela equipe técnica, encampadas pelo Ministério Público de Contas, apresentam a possibilidade
de imputação de débito, não abarcando a hipótese de prescrição,
por vedação constitucional.
Desta forma, considerando que as irregularidades referentes aos
itens 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.7.2; 1.8; 1.9; 1.10
e 1.11 da ITC nº 1819/2013 já se encontram prescritas e, nos termos do artigo 374 do RITCEES, passo a me manifestar tão somente
quanto às irregularidades passíveis de ressarcimento:
Pagamento de Honorários Contábeis Vinculados à Associação Luterana Beneficente de Vila Valério: Infringência ao
Princípio da Economicidade e artigo 70, caput, da Constituição Federal.
Observou a unidade Técnica que da prestação de contas encaminhada pela Associação Luterana Beneficente de Vila Valério ao Município de Vila Valério uma despesa não poderia estar no rol daquelas a serem arcadas com recursos da municipalidade.
Foi observado que, entre as despesas apresentadas, continha pagamento à empresa PROTEC CONTABILIDADE LTDA. a título de
honorários, chegando-se à conclusão que se tratava de serviços
prestados na confecção e pagamento das folhas e encargos sociais
do pessoal lotado nos programas de saúde.
Nesse passo, concluiu a unidade técnica que se não houvesse a
interferência de um terceiro para realizar a contratação de pessoal
para atuar nos programas de governo - atribuição exclusiva do Município - não haveria, também, a assunção dessa despesa, motivo
pelo qual o pagamento ocorrido por meio do repasse foi realizado
de maneira irregular, desrespeitando o Princípio Constitucional da
Economicidade.
Argumenta o Responsável, em síntese, que era necessário manter
a contabilidade pela Associação Luterana Beneficente de Vila Valé-
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rio, para execução do convênio, constando em sua Cláusula Sexta,
alíneas “b” e “c”, obrigatoriedade da Associação providenciar toda
a contabilização financeira, social e trabalhista referente ao agente
comunitário, apresentando mensalmente a comprovação da execução dos serviços.
Como é sabido, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional (EC) nº 51, de 14/02/06, em que se buscou disciplinar, por
meio do acréscimo dos §§ 4º, 5º e 6º ao art. 198 da Constituição
da Federal de 1988, a relação entre os gestores locais da saúde e
os “agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias”, conforme se transcreve a seguir:
Art. 198. [...]
§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir
agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias
por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e
complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua
atuação.
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação
das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.
§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º
do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções
equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de
combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.” (NR)
Art. 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os
agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados,
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art.
198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição
Federal.
Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de
agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição
Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior
processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município
ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da
administração direta dos entes da federação.
Em face da promulgação da EC nº 51, foi proposta a Medida Provisória nº 297, de 09/06/06, que resultou na edição da Lei Federal
nº 11.350, de 05/10/06, que veio regulamentar a referida Emenda,
revogando a Lei nº 10.507/2002, que havia criado a profissão de
Agente Comunitário da Saúde.
O art. 2º da EC nº 51/06 determinou a forma de se admitir o Agente Comunitário de Saúde, quando definiu que as admissões devem
ser feitas diretamente pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, consoante disciplinam o disposto nos artigos 2º, 8º, 10, 14 e
16 da Lei Federal nº 11.350/2006, bem como condicionada à contratação a ser feita mediante processo seletivo público e submetese ao regime jurídico estabelecido pela CLT, ressalvado se lei local
dispuser de forma diversa.
Esse assunto já foi tema de debate em Plenário, onde, nos autos
do TC 6964/2010, por meio do Acórdão TC 588/2013, de relatoria
do Eminente Conselheiro Domingos Augusto Tauffner, tendo trazido fundamentação de que, naquele exercício, o Tribunal de Contas
da União entendia ser possível a contratação direta por intermédio
de terceira pessoa sem fim lucrativo, por unanimidade afastou a
responsabilidade, que ora me permito a transcrever parte de seu
entendimento:
“No caso em apreço, as contratações foram realizadas de forma
terceirizada, o que difere da situação analisada no processo TC
1158/2009. No tocante a contratação de pessoal para o programa
em comento, o entendimento que prevalece é que deve ser realizada diretamente, não podendo ser terceirizada.
Contudo, as contratações realizadas no presente caso se deram no
exercício de 2009, período no qual o Tribunal de Contas da União –
TCU entendia ser possível a terceirização. Muito embora esta Corte
tenha emitido a Resolução TC 216/07, que determina que os serviços de saúde devem ser exercidos diretamente pelos municípios
e a contratação de pessoa para atuação no PSF exige concurso
público, não sendo adequadas as contratações temporárias, as realizadas por meio de contratos com Organizações Sociais sem fins
lucrativos.
A divergência com o TCU demonstra que o assunto não estava consolidado, ao contrário, é controverso. Além disso, estamos falando
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de atendimento à saúde, que se trata de serviço essencial, e também serviço de difícil contratação, devido às dificuldades, públicas
e notórias, enfrentadas pela Administração em contratar médicos
no interior.
Desta forma, não há como atribuir ao gestor responsabilidade neste
ponto, visto que o entendimento não estava consolidado à época.
O TCU seguia no sentido de ser possível a contratação indireta na
área de saúde através de termos de parcerias, consoante Acórdão
1146/2003, vejamos:
9.6.1. Somente podem ser consideradas como alternativas válidas
para a contratação dos agentes comunitários de saúde e demais
profissionais das Equipes de Saúde da Família, a contratação direta
pelo município ou Distrito Federal, com a criação de cargos ou empregos públicos, ou a contratação indireta, mediante a celebração
de contrato de gestão com Organização Social ou termo de parceria
com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip),
nos termos da Lei 9.637/98 e da Lei 9.790/99; (grifo nosso)
Posteriormente, por meio do Acórdão 1188/2010, proferido em sessão realizada em 26/05/2010, desta vez sugerindo a contratação
dos profissionais de saúde de maneira direta, ante o caráter de
longitudinalidade característico destes programas, que não se coadunam com a alta rotatividade de profissionais terceirizados, bem
como em atendimento ao que prevê a Lei 11.350/2006.
Resulta claro, portanto que, muito embora o TCU tenha passado
a perfilhar o entendimento de que a contratação de profissionais
de saúde para atuar em programas de saúde, custeados, no todo
ou em parte, por recursos federais, deve se dar de maneira direta,
este não era o entendimento firmado à época da realização dos
termos de parcerias analisados neste processo.
Tendo em vista a dúvida objetiva de como proceder no caso da
contratação e da manutenção desses programas, o Plenário desta
Casa recentemente firmou entendimento no sentido de que diante
da divergência de posicionamento/entendimento, é prudente e possível afastar a irregularidade apontada. Dessa forma, pugno pelo
afastamento da irregularidade com base no período em que se deram as contratações, ocorridas no ano de 2009.
Neste mesmo processo, foi analisada a legalidade de pagamento de
taxa de administração para atendimento a programas com subvenção social mediante celebração com entidades sem fins lucrativos
em razão de gerenciamento das atividades previstas no convênio.
Vejamos:
“AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL PARA PAGAMENTO DE TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO (referente ao item 2.4 da ITI 846/11) - Base Legal: Princípio da Legalidade (Artigo 37, caput, da Constituição Federal) Relatou a equipe de auditoria que, em 09 de Fevereiro de 2009,
a Prefeitura de João Neiva celebrou um Convênio com a entidade
Cáritas Diocesana de Colatina (Convênio nº003/2009), tendo por
objetivo o repasse de recursos no valor mensal de R$ 15.000,00
(Fevereiro/2009 a Dezembro/2009), a título de subvenção social,
para execução do “Projeto Crubixá” referente ao Programa do Governo Federal denominado “Sentinela”.
A equipe de auditoria constatou ainda que a Prefeitura Municipal
de João Neiva também transferiu em 2009, à Cáritas Diocesana
de Colatina, entidade filantrópica sem fins lucrativos, conforme ficha financeira, a título de taxa de administração para manutenção
do Programa Sentinela, referente ao mesmo convênio, o montante
de R$ 4.995,51 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e
cinquenta e um centavos). Entendeu-se que a cobrança de taxa de
administração seria ilegal, pois a transferência à entidade privada
a título de subvenção social se limitaria aos valores contidos no
convênio, não cabendo o repasse à entidade conveniada de outros
valores além dos previstos neste ajuste, ou seja, a cobrança de
taxa de administração, além de não ter respaldo legal, não caberia
no caso de Convênio, uma vez que, neste instrumento, os entes
conveniados têm objetivos institucionais comuns e se reúnem para
alcançá-los.
No convênio há mútua colaboração, logo é incoerente se cobrar
taxa de administração. No caso sob análise, a auditoria sugeriu,
tendo em vista a responsabilidade solidária que possibilita mais
chance na reparação do dano ao erário, a citação dos possíveis
responsáveis, o ordenador de despesa Luiz Carlos Peruchi (Prefeito
Municipal) e a entidade Cáritas Diocesana de Colatina, para apresentarem defesa no que tange à irregularidade apontada, podendo,
inclusive, caso reconhecida por esta Corte de Contas, ensejar na
condenação solidária em débito no valor de R$ 4.995,51 (quatro
mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), ou seja, 2.592,37 VRTE.
O conceito de taxa de administração decorre da produção jurisprudencial do Tribunal de Contas da União, uma vez que, em seu
histórico normativo, não há qualquer definição do termo. O TCU
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entende por taxa de administração, a remuneração supostamente
devida à entidade conveniada pelo gerenciamento das atividades
previstas no convênio, calculada na forma de um percentual sobre
o total do montante de recursos públicos repassados. 4 Nesta Corte
de Contas, o pagamento de taxa de administração foi analisado
em processos semelhantes, em que foram celebrados convênios de
prefeituras municipais e Cáritas Diocesanas.
Houve acórdãos analisando o tema ora em debate, nos municípios
de Vila Velha e Vitória, ambos no ano de 2003. Nos acórdãos TC
540/2005 e 565/2006 o objeto analisado era a cobrança de taxa de
administração estipulado no convênio das prefeituras com a Cáritas
Diocesana de Vitória, para operacionalizar os programas federais:
PSF e PACS. No corpo do voto exarado pelo Conselheiro Elcy de
Souza, alegou que para que fosse considerada ilegal a cobrança da
taxa de administração, seria necessária a comprovação de violação
ao principio da economicidade. Visto que o contrato firmado entre
a Prefeitura Municipal de João Neiva e a Cáritas Diocesana de Colatina não visa lucro, mas tão somente manutenção do Programa
Federal Sentinela; tendo em vista que o valor pago pela administração municipal a título de taxa de administração (R$ 4.995,51) durante todo um exercício financeiro é baixo; utilizo-me do principio
da razoabilidade para considerar o pagamento aceitável.
Pelo exposto, discordando da área técnica e do MPEC, afasto a irregularidade e o ressarcimento.
Feitas estas ponderações, em razão de que na ocasião o assunto referente à realização indireta por intermédio de entidade sem
fins lucrativos não havia se consolidado quanto sua impossibilidade,
diante do entendimento do Plenário desta Corte de que as despesas
são inerentes ao gerenciamento das atividades previstas no convênio, afasto a irregularidade apontada.
Ausência de Comprovação de Despesa: Infringência ao artigo 63 da Lei 4.320/64.
Constatou a unidade técnica que o Município de Vila Valério contratou serviços de assessoria e consultoria para acompanhamento
contábil, financeiro, jurídico e Administrativo (fl.116), sem a comprovação de despesa, infringindo a Lei 4.320/64.
Compulsando os autos, especificamente as fls. 120/156, observo
que constam atestados para fins de pagamento informando que
nada impedia que fosse efetuado o pagamento à empresa Contratada, firmado pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças.
A Instrução Técnica Inicial nº 694/2009 não indica o nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo Responsável para a suposta
prática da irregularidade.
Pois bem, feitas estas constatações, se depreende que a responsabilidade imputada ao Sr. Edecir felipe, decorre, tão somente, por
ser, na ocasião, Chefe do Poder Executivo Municipal, e que esta Corte de Contas vem adotando o entendimento de que o apenamento
com base unicamente no fato do agente público ocupar a posição
de gestor aproxima-se da responsabilização objetiva, sendo inadmissível tal entendimento.
Este Plenário, acompanhando, por maioria, o voto vista proferido
pelo Conselheiro Rodrigo Chamoun nos autos do TC 3873/2005, se
manifestou pela ausência do desenvolvimento regular do processo
nos casos em que só foi chamado aos autos o ordenador de despesas, em detrimento dos demais participantes do ato tido como
irregular, e, nesse passo, me permito a transcrever parte do entendimento exarado:
“Sendo assim, o presente caso impõe o reconhecimento da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista que não se procedeu à identificação e qualificação
dos agentes potencialmente responsáveis, tampouco das pessoas
jurídicas contratadas, nem mesmo à descrição adequada e individualizada da conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa
imputada a cada agente, ou do resultado produzido ou que deva
ter sido produzido, do nexo de causalidade entre a conduta de cada
qual e o resultado ou, ainda, da indicação do elemento subjetivo
(dolo ou culpa), do indício de boa-fé (erro de fato ou erro de direito
escusável – art. 157, §2º, RITCEES) e da participação individualizada de cada agente”.
Traz ainda em sua fundamentação que, por critérios de racionalização administrativa e de economia processual, seria nociva a reabertura tardia da instrução processual na fase em que se encontram
os autos, ainda que se cogite a responsabilidade de outros agentes.
Por fim, trouxe outros precedentes em que se afastou a responsabilidade do gestor nos casos de matérias a que ora se assemelham, como por exemplo: TC 1989/2010 (Acórdão TC 232/2013);
TC 5928/09 (Acórdão TC 304/2013); TC 167/2012 (Acórdão TC
231/13), TC 7384/2012 (Acórdão TC 161/2013) e TC 4878/2003
(Acórdão TC 1796/2015).
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Filiando-me a esta linha de intelecção, não foi trazida aos autos a
análise quanto ao nexo de causalidade entre o fato imputado e sua
conduta, inclusive, não foram chamados aos autos os demais agentes responsáveis pela liquidação da despesa que induziram o gestor
a autorizar os referidos pagamentos, não sendo compatível exigir
que o mesmo verificasse, pessoalmente, cada pagamento feito à
empresa contratada.
Quanto à reabertura processual, penso ser a mesma inviável, em
razão de que já ultrapassados mais de 09 (nove) anos dos fatos
ocorridos, onde fatalmente irá trazer prejuízos à defesa e ao contraditório.
O Direito Brasileiro adotou o entendimento de que para o julgador
firmar seu livre convencimento, deve levar em consideração as provas carreadas nos autos, pois esta consiste na demonstração de
existência da veracidade daquilo que se alega como fundamento do
direito que se defende ou que se contesta. E, nesta razão, no sentido processual, designa também os meios, indicados em lei, para
realização dessa demonstração em busca da certeza não absoluta,
a qual, aliás, é quase sempre impossível, mas a certeza relativa
suficiente e capaz de prover a convicção do magistrado, no respeito
ao processo, como meio hábil e efetivo de propiciar às partes o
direito de defesa.
Oportuno consignar que este Plenário se posicionou acerca da prejudicialidade de defesa ante a duração desarrazoada do processo,
consoante se verifica nos autos TC 3210/1998, onde prevaleceu
o entendimento divergente apresentado pelo Conselheiro Rodrigo
Chamou, que ora me permito a transcrever:
“c) Análise do caso concreto: No caso concreto, o processo administrativo possui mais de 15 (quinze) anos de tramitação, sem que
haja sinalização da conclusão definitiva sobre a questão, nem justificada dilação, importando dizer 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 pelo falecimento de um dos
responsáveis, o que imputaria aos herdeiros a responsabilidade de
apresentar novas justificativas e documentos sobre fatos ocorridos
no ano de 1995, obrigando-os a realizar verdadeira “escavação arqueológica processual”, a respeito de fatos e atos dos quais sequer
participaram. Nem podemos considerar que o caso ora em análise
fosse acometido de complexidades de direito, de demandas ou de
incidentes procedimentais que implicasse na ocorrência da demora excessiva. Além disso, conforme já apontado, os demais fatos
apurados e que não implicaram em dano ao erário já estariam, de
todo modo, prescritos. Portanto, concebo inviabilizada a proposta
que têm o condão de retomar a análise dos fatos para apuração de
valores que supostamente foram aplicados de forma equivocada
pelo responsável. 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”.
Relevante destacar que a atividade probatória deve ser desenvolvida dentro de um tempo aceitável para que o processo se desenvolva, visto que a prova deve se localizar na esfera de disponibilidade
da parte acerca do assunto debatido nos autos.
O Tribunal de Contas da União vem dando tratamento especial
aos casos em que se verifica o longo transcurso de tempo entre a
ocorrência dos fatos e ocorrência da citação do responsável. Utilizando como parâmetro as normas que regulamentam a instauração
de tomada de contas naquele órgão, o TCU vem determinando o
arquivamento dos autos ante ao prejuízo causado à defesa, conforme trecho do voto proferido do Acórdão 2443/2014 de Relatoria do
Exmo. Conselheiro José Jorge, da Segunda Câmara:
Sumário:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PREJUÍZO EM AGÊNCIA CAUSADO
POR SERVIDOR. CITAÇÃO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. DÉBITO E MULTA. FALECIMENTO DO RESPONSÁVEL ANTES DA CITAÇÃO.
DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CITAÇÃO. TORNADO
SEM EFEITO O ACÓRDÃO 5470/2011-2ª CÂMARA. CITAÇÃO DO ESPÓLIO DO RESPONSÁVEL. TRANSCORRIDOS MAIS DE 10 ANOS
ENTRE OS FATOS E A INSTAURAÇÃO DA TCE. ARQUIVAMENTO.
(...)
35. A jurisprudência deste Tribunal vem se firmando na linha de
considerar prejudicado o julgamento do mérito das contas em situações semelhantes, consoante se observa nos seguintes julga-
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dos: Acórdãos 515/2009 e 1489/2009, do Plenário; 790/2009,
1857/2009, 2688/2009, 587/2010 e 5.520/2010, da Segunda Câmara; e 1520/2009 e 5105/2010, da Primeira Câmara.
36. Para demonstrar o entendimento que vem sendo firmado por
esta Corte, transcreve-se abaixo o sumário do retrocitado Acórdão
1520/2009 - TCU - Primeira Câmara, verbis:
“SUMÁRIO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. COMPROMETIMENTO
DA AMPLA DEFESA EM FACE DO DECURSO DE PRAZO ATÉ A PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO.
CIÊNCIA AO ÓRGÃO INSTAURADOR E AO RESPONSÁVEL (ARTS.
169, inciso II, e 212/RI-TCU, IN-TCU 56/2007, ARTS. 5º, § 4º, e
10, C/C ITEM 9.2 DO ACÓRDÃO Nº 2.647/2007-TCU-PLENÁRIO).
A instauração de processo de tomada de contas especial
com mais de doze anos de atraso, como neste caso concreto,
compromete o exercício da ampla defesa, do contraditório,
da garantia da produção de provas e do devido processo legal, uma vez que tal decurso de prazo dificulta o acesso do
responsável aos meios e recursos inerentes à sua defesa; e,
por isso, há que se promover o arquivamento do processo”.
37. Nesses julgados mencionados, os eminentes relatores têm
destacado que em face da questão temporal, o exercício da
ampla defesa, do contraditório, da garantia da produção de
provas e do devido processo legal, por parte do responsável,
fica irremediavelmente comprometido.
38. Também tem sido reconhecido que esta Corte, em casos semelhantes, tem considerado que o longo interregno - neste caso mais
de 12 anos - desde o fato gerador da tomada de contas especial e
a notificação do responsável configura a ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
39. Importante considerar que o art. 5º, § 4º, da IN-TCU 56/2007,
determina a dispensa da instauração de tomada de contas especial
após transcorridos 10 anos do fato gerador, no que se aplica a este
caso concreto.
(...)”
Logo, não se coaduna com o princípio da eficiência o retorno dos
autos à área técnica, visto que, seja por eventual decretação de
prescrição, seja por eventual extinção do processo em razão do
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, linha de pensamento
que vem sendo adotada pelo Tribunal de Contas da União, a conclusão final seria pela extinção e arquivamento dos autos.
Partindo desta premissa e demais considerações acima expostas,
aplico o entendimento atual deste Egrégio Tribunal por afastar a
responsabilidade do gestor tido como Responsável, sendo desnecessária reabertura processual na fase que se encontra em razão
de ter ultrapassado 9 (nove) anos dos fatos, entendendo por prejudicada a análise do possível dano ao erário, merecendo, ao meu
sentir, o arquivamento do autos.
Desclassificação de Proposta mais Vantajosa:
Constatou a unidade técnica que o Município de Vila Valério objetivou contratar empresa para o fornecimento de cestas básicas
para distribuição gratuita às famílias de baixa renda do Município,
trazendo possíveis ilegalidades na condução do processo licitatório
pela Comissão de Licitação, desclassificando proposta indevida, não
trazendo nenhuma conduta praticada pelo Sr. Edecir Felipe, pois os
atos praticados são inerentes às atividades dos membros de comissão de licitação.
Diante desta constatação, as mesmas considerações tecidas no
item anterior quanto à ausência de imputabilidade de responsabilidade ao Chefe do Poder Executivo do Município, trago neste item
pelo seu afastamento, como também, entendo prejudicada a reabertura da instrução processual em razão da prejudicialidade da
ampla defesa e do contraditório.
III - CONCLUSÃO:
Diante dos fatos, acompanhando parcialmente o entendimento técnico e ministerial, VOTO para:
Afastar a responsabilização do Senhor Edecir Felipe, em razão de que a conduta a ele imputada foi em decorrência do exercício de Chefe de Poder Executivo, não restando caracterizado o nexo
causal com a conduta apontada como irregular referente aos itens
2 e 3 deste voto;
Acolher a defesa apresentada pelo responsável Edecir Felipe
referente ao item 1 - Pagamento de Honorários Contábeis Vinculados à Associação Luterana Beneficente de Vila Valério;
Com base nos artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do TCEES, RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva desta Corte de
Contas quanto às irregularidades referentes aos itens 1.1.1; 1.1.2;
1.1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.7.2; 1.8; 1.9; 1.10 e 1.11 da ITC nº
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1819/2013;
ARQUIVAMENTO dos autos com base no art. 330, IV do Regimento Interno, deixando de promover a reabertura da instrução
processual em razão de prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa.
Cientifique-se e, após trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2850/2009,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
1. Afastar a responsabilização do senhor Edecir Felipe, em razão
de que a conduta a ele imputada foi em decorrência do exercício de
Chefe de Poder Executivo, não restando caracterizado o nexo causal
com a conduta apontada como irregular referente aos itens 2 e 3
do voto do relator;
2. Acolher a defesa apresentada pelo responsável Edecir Felipe
referente ao item 1 - Pagamento de Honorários Contábeis Vinculados à Associação Luterana Beneficente de Vila Valério;
3. Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de
Contas quanto às irregularidades referentes aos itens 1.1.1; 1.1.2;
1.1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.7.2; 1.8; 1.9; 1.10 e 1.11 da ITC nº
1819/2013, com base nos artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do TCEES;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado, com base no art.
330, IV do Regimento Interno, deixando de promover a reabertura
da instrução processual em razão de prejuízo ao contraditório e à
ampla defesa.
Composição Plenária
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio
Almeida Pimentel, relator, e Domingos Augusto Taufner. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio Da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-204/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-6961/2010
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA
RESPONSÁVEL - MARCOS FERNANDO MORAES
EMENTA: AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2009 – AFASTAR RESPONSABILIDADE – ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS
– RECOMENDAÇÃO – DAR CONHECIMENTO AO RELATOR DO
EXERCÍCIO DE 2010 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I - RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária realizada no Município de Fundão, referente ao exercício financeiro de 2009, sob a
responsabilidade do senhor Marcos Fernando Moraes.
A 4ª Controladoria Técnica, observando irregularidades, sugeriu,
por meio da ITI nº 1079/2011, de fls. 771/795, a citação do responsável, que apresentou defesa e documentos às fls. 829/911.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas - NEC, através de Manifestação Técnica de Defesa nº
1937/2012, de fls. 913/958, assim concluiu:
“CONCLUSÃO:
Face ao exposto, sugerimos, com fundamento no artigo 59, inciso
III, alínea “a” da Lei Complementar nº 203/2001, que sejam considerados IRREGULARES os atos de gestão praticados pelo Prefeito
Municipal, Sr. Marcos Fernando Moraes, no exercício de 2009, sem
prejuízo da multa a ser dosada pelo Conselheiro Relator, observada
a proporção de suas responsabilidades, em razão de restarem mantidas as seguintes irregularidades:
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO DESEMPENHO DE ATI-
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VIDADES TÍPICAS DE SERVIDORES PÚBLICOS – AUSÊNCIA
DE CONCURSO PÚBLICO Base Legal: inciso II, do artigo 37, da
Constituição Federal c/c com o Princípio da Eficiência Com ressarcimento de R$23.040,00 (vinte e três mil e quarenta reais), correspondentes a 11.956,41VRTE.
2. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO
2.1 AUSÊNCIA DE TRÊS PROPOSTAS APTAS À SELEÇÃO Base
Legal: § 7º, do art. 22 da Lei 8.666/93
2.2 INOBSERVÂNCIA AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
Base Legal: art. 41, caput, da Lei 8.666/93
3. LICITAÇÃO DE COMBUSTÍVEL SEM DEFINIÇÃO DAS QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS Base Legal: ao art. 15, § 7º,
inciso II, da Lei 8.666/93
4. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DE PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR Base Legal: incisos II e III do art. 26,
da Lei 8.666/93 TC 6961/10 Fls. 958
5. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO
POR MEIO DE EMPRESÁRIO NÃO EXCLUSIVO Base Legal: artigo art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93
6. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA DESEMPENHO
DE ATIVIDADES ATRIBUÍDAS A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Base legal: inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal e ao Princípio da Eficiência Com ressarcimento
de R$73.900,00 (setenta e três mil e novecentos reais), sendo
R$33.000,00 pagos em 2009 e R$40.900,00 pagos em 2010, correspondentes a 17.125,06 VRTE (2009) e 20.374,61 VRTE (2010).
Em oportuno, cumpre ressaltar que consta no item 6 desta conclusiva irregularidade que se estendeu no exercício de 2010, de
responsabilidade do mesmo Ordenador, contudo, de diferentes relatores, Exmº Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel (2009)
e Exmº Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (2010),
razão pela qual, sugerimos o procedimento do sorteio para prosseguimento do feito com unicidade de relatoria.
O Ministério Público de Contas, nos termos regimentais, emitiu o
Parecer nº 788/2012, às fls. 996/999, da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhando na íntegra a manifestação
técnica.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
A unidade técnica e corpo ministerial, após analisar as justificativas
e documentos acostados aos autos, sugeriram a responsabilização
do Sr. Marcos Fernando Moraes.
A) PRELIMINAR:
Da ausência da matriz de responsabilidade:
Antes de adentrar ao mérito, verifico que a instrução dos autos
apontou como único responsável o Sr. Marcos Fernando Moares,
por todas as irregularidades, sem apreciação da culpabilidade e
consequente individualização das condutas, que deixaram de ser
apreciadas.
De fato, compulsando os autos, constatei que toda a instrução deste processo se volta para a pessoa do ex-prefeito, assim considerando o dirigente máximo do Poder Executivo Municipal de Fundão, sem a devida caracterização do nexo de causalidade entre as
irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria Ordinária nº
148/2011, culminaram em uma modelagem de responsabilização
objetiva, hoje afastada nesta Corte de Contas.
Nessa esteira de entendimento, importa ressaltar que os indicativos de irregularidades apontados pela unidade técnica referentes
a: (i) Locação de Caminhão – Ausência de Três Propostas aptas à
seleção; (ii) Inobservância ao instrumento convocatório; (iii) Licitação de Combustível sem definição das quantidades a serem adquiridas; (iv) Ausência de justificativa de Preço e Razão da Escolha do
Fornecedor, (v) Contratação de Profissional do setor Artísitico por
meio de Empresário Não Exclusivo, decorreram de atos praticados
por demais servidores da Administração, no caso, notadamente da
Comissão de Licitação, que não constam na matriz de responsabilização, que, nesse sentido, entendo por afastar a responsabilização
proposta pela área técnica, em razão de que não consta o nexo de
causalidade entre o ato praticado pelo Responsável com a conduta
a adotada, que não estivesse amparado em trâmite normal, inclusive com posicionamento da Procuradoria Municipal pela legalidade
da prática do ato.
Em vários precedentes deste Tribunal, foi afastada a responsabilidade do ordenador de despesa em razão do grau de reprovabilidade
da conduta do agente pela ausência de nexo de causalidade entre
a sua conduta e a irregularidade apontada, tais como: TC 4833/05;
TC 537/2006; 1989/2010; 5928/2009; 167/2012, 7384/12.
Nessa linha de entendimento, acompanhando o entendimento acima explicitado, entendo que razões persistem para que as irregularidades não se mantenham maculando a gestão do Prefeito,
ora responsável, razão pela qual afasto sua responsabilidade no

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

Página 74
presente caso.
De outra banda, tendo os fatos ocorridos no exercício de 2009 e
ante a ausência de prejuízo ao erário quanto às irregularidades
que mantenho neste voto, torna ineficaz a reabertura da instrução
processual frente ao instituto da prescrição.
B) MÉRITO:
Passo a manifestar acerca de irregularidades que não acompanho
o entendimento técnico, afastando-as, que ora passo a tratar isoladamente:
1 - Terceirização de Mão de Obra no Desempenho de Atividades Típicas de Servidores Públicos – Ausência de Concurso
Público:
A Unidade Técnica, analisando o contrato para prestação de serviços firmado com a sociedade empresária Núcleo Assessoria e Consultoria Ltda., com prazo de vigência de 03/07/2009 a 03/07/2010,
constatou que as atividades desempenhadas são corriqueiras, inerentes à própria administração pública, contrariando o artigo 37, II,
da CF, e o Princípio da Eficiência.
Alega o Responsável que a motivação para a contratação dos serviços foi em razão da ausência de servidores efetivos, pois, dos onze
servidores concursados, sete ocupavam cargos de chefia e os demais exerciam as atividades nas áreas administrativas das Secretarias de Educação, Saúde e Recursos Humanos, sem possibilidade
de executarem os serviços contratados.
Esclareceu que no início do mandato o Município não dispunha de
servidores aptos para a execução dos serviços, não tendo sido realizado concurso público para preenchimento dos cargos e funções
técnicas criadas através da Lei 447/07, sendo que o último concurso público foi realizado em 1988.
Acrescentou que o quadro de servidores do município vem se alterando gradativamente a cada mudança de gestor, sendo que
aproximadamente 80% dos servidores são nomeados para cargos
comissionados, criados através de várias leis de livre nomeação
e exoneração, prejudicando a formação de quadro de servidores
efetivos e, quanto ao setor de convênios, dispõe de apenas um
servidor efetivo, que, obviamente, não teria condições de cumprir
com todas as atividades.
Este tema foi bastante discutido nesta casa, onde, por meio de
Parecer Consulta TC nº TC 01/2013, de relatoria do Eminente Conselheiro Sergio Aboudib, assim orienta os jurisdicionados:
“... a regra para contratação de assessoria jurídica é a do concurso
público, porém é possível a contratação por tempo determinado
para atender a necessidades de excepcional interesse público, desde que observada a especificidade da contratação, devidamente
estabelecida em lei”.
No caso concreto, verifico que o Responsável, diante da ausência
de servidores efetivos disponíveis para realizar as atividades constantes do Contrato de Prestação de Serviços ora em análise, pelas
razões esposadas de que: (i) desde o ano de 1988 não foi realizado concurso público no município de fundão; (ii) dentre as várias
gestões do Municípios, foram contratados servidores em cargo de
comissão de livre nomeação e exoneração; (iii) dos onze servidores
efetivos, sete ocupavam cargos de chefia, me convencem de que a
contratação em apreço configura a hipótese da exceção ao concurso público naquela oportunidade.
Ao meu sentir, o gestor/responsável adotou medida garantidora da
efetiva prestação dos serviços públicos quanto ao objeto contratado, qual seja, a instrução de processos de captação e liberação de
recursos de convênios, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Econômico e Infraestrutura Urbana.
Cumpre-me ressaltar que, entendendo a unidade técnica e o órgão
ministerial que o responsável não adotou medida para realização de
concurso público, permanecendo com a contratação tida como irregular, confrontando o custo-benefício da contratação de terceiros
X os princípios da eficiência e da economicidade, sugere o ressarcimento da importância total paga à contratada.
Esta Corte de Contas já pacificou o entendimento de que para que
haja ressarcimento de valores, necessário demonstrar que os serviços contratados não foram executados ou que os mesmos não
atendem ao interesse público, sob pena de enriquecimento ilícito.
No caso concreto, ainda que pudesse ser considerada como irregular a contratação da assessoria, o que, digo de passagem, não
se aplica nestes autos, não seria passível a devolução dos valores
pagos, pois não há notícias nos autos de que os serviços não foram
executados.
Feitas estas considerações, divirjo do entendimento técnico e ministerial para afastar a irregularidade e o ressarcimento.
2 - Terceirização de Mão de Obra Para Desempenho de Atividades Atribuídas a Servidores da Administração Pública.
Constatou a unidade técnica que o Município de Fundão contratou
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empresa de consultoria e assessoria contábil para realização de atividades corriqueiras, devidamente descritas na Lei nº 447/2007,
sendo desnecessária tal contratação vez que a Administração já
dispunha de um quadro de servidores lotados na estrutura administrativa e remunerados para desenvolverem as mesmas atividades
contratadas, violando o artigo 37, caput, da CF, sugerindo o ressarcimento dos valores pagos.
Argumentou o responsável que vários motivos contribuíram para
contratação dos serviços, dentre eles a falta de servidores efetivos
para a área fim; mudança do quadro de funcionários no início do
mandato; falta de capacitação de servidores para exercer os serviços contratados, uma vez que os serviços contratados vinham
sendo prestados por empresa especializada desde o ano de 2005;
o setor contábil possuía três servidores nele lotados e eram comissionados e realizavam todos os demais serviços contábeis, inclusive
alguns lançamentos na tesouraria, e o único servidor efetivo do
setor de contabilidade exercia o cargo de subsecretário de finanças.
Por fim, aduziu que não houve qualquer prejuízo para a Administração, pois os serviços contribuíram para o bom desempenho das
atividades administrativas e contábeis da Administração e o preço
praticado está em conformidade com o preço de mercado.
Em relação a esta matéria, reitero todo o entendimento esposado
no item 1 deste Voto, onde me manifestei no sentido de que, diante
do caso concreto, havendo hipótese de excepcionalidade ao concurso público, a irregularidade deve ser afastada.
Pois bem, consta dos autos que a ausência de servidor efetivo e
capacitado para a realização dos serviços contratados, aliados ao
fato de que desde o exercício de 2005 tais serviços eram prestados
por empresa especializada, levou o responsável a contratar serviços
de assessoria contábil, o que ao meu sentir, está justificada a contratação, não se mantendo a irregularidade.
Ressalto, ainda, que, quanto à devolução dos valores ao erário,
também reitero meu posicionamento anterior no sentido de que
somente quando não se constata a execução dos serviços ou que
os mesmos tenham sido executados sem interesse público é que
está sujeito ao ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito
da Administração.
Por fim, cumpre esclarecer que o contrato ora analisado ultrapassou
o exercício de 2009, mas, ao meu sentir, não é hipótese de sorteio,
como sugerido pela equipe técnica, sendo, tão somente, passível
de que se promova conhecimento ao eminente Conselheiro Relator
do exercício de 2010.
Nesse contexto, não mantenho a irregularidade, afastando o ressarcimento.
3 - CONCLUSÃO:
Ante a todo exposto, dissentido da manifestação técnica e ministerial, VOTO:
Pelo afastamento da responsabilização do ordenador de despesas,
Sr. Marcos Fernando Moraes, referente aos itens 2; 3; 4 e 5 da ITC
nº 1937/2012 na forma da fundamentação constante neste Voto;
Pelo acolhimento das justificativas constantes nos itens 1 e 6 a ITC
nº 1937/2012, afastando as irregularidades apontadas;
Pelo arquivamento dos autos, sem reabertura de instrução processual, na forma fundamentada neste voto.
RECOMENDO, ainda, ao atual gestor, que nas futuras contratações
de show, faça diretamente com os artistas e, quando assim não for
possível, contratar com o empresário mediante contrato de exclusividade, firmado entre o artista/banda.
Por fim, em razão de que a irregularidade apontada no item 3 ultrapassa o exercício de 2009, determino que seja dado conhecimento
ao eminente Conselheiro Relator do exercício de 2010 desta decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6961/2010,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Afastar responsabilidade do ordenador de despesas, senhor
Marcos Fernando Moraes, referente aos itens 2, 3, 4 e 5 da ITC
1937/2012, na forma da fundamentação constante no voto do relator;
2. Acolher as justificativas constantes nos itens 1 e 6 da ITC
1937/2012, afastando as irregularidades apontadas;
3. Recomendar ao atual gestor que, nas futuras contratações de
show, faça diretamente com os artistas e, quando assim não for
possível, contratar com o empresário mediante contrato de exclusividade, firmado entre o artista/banda;
4. Em razão de a irregularidade apontada no item 3 ultrapassar o
exercício de 2009, dar conhecimento deste Acórdão ao conse-
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lheiro relator do exercício de 2010;
5. Arquivar os autos, sem reabertura de instrução processual, na
forma fundamentada no voto do relator.
Composição Plenária
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio
Almeida Pimentel, relator, e Domingos Augusto Taufner. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO
DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-208/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2245/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO
SUL
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEIS - ANA CRISTINA SILVA FERNANDES DE SOUZA,
ESTEVAM ANTONIO FIORIO, URBIS – INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA E WALTER PAULINO ROSSETO
ADVOGADO - FABRICIO MACHADO MARABOTTI (OAB/ES 13.422)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
– RECONHECER PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– AFASTAR RESPONSABILIDADE DE ANA CRISTINA SILVA
FERNANDES – CONTAS IREGULARES PARA ESTEVAM ANTÔNIO FIORIO, WALTER PAULINO ROSSETO E INSTITUTO DE
GESTÃO PÚBLICA-URBIS – RESSARCIMENTO SOLIDÁRIO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I – RELATÓRIO
O presente feito cuida de Representação formulada pelo Ministério
Público Especial de Contas, por intermédio do Procurador Luciano
Vieira, em face de possíveis irregularidades nos procedimentos licitatórios e na execução contratual do pacto firmado entre municípios
capixabas com a entidade URBIS – Instituto de Gestão Pública, cujo
objeto era a prestação de serviços de levantamentos de créditos
dos municípios junto à União referente a PASEP e INSS. No caso
dos presentes autos, figuram como responsáveis, pelo Município de
Rio Novo do Sul, à época, Sr. Estevam Antonio Fiorio (Prefeito
Municipal); Sr. Walter Paulino Rosseto (Secretário Municipal de
Finanças); Sra. Ana Cristina Silva Fernandes de Souza (Contadora); e URBIS – Instituto de Gestão Pública (Contratada).
Os autos sofreram os seguintes trâmites e foram instruídos com os
seguintes documentos:
MANIFESTAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR MTP 136/2013 da 5ª
CT (fls. 272/274, vol. II) – sugeriu a notificação da Prefeita
de Rio Novo do Sul, Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas, para
apresentar os documentos ali relacionados;
DECM 319/2013 (fls. 276/277, vol. II) – pela notificação à Prefeita, Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas, nos termos da
MTP 136/2013;
DOCUMENTAÇÃO encaminhada pela Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas, em resposta ao Termo de Notificação 601/2013
– (fls. 282/306, vol. II);
MANIFESTAÇÃO TÉCNICA MTP 259/2013 da 5ª SCE
(fls.310/314, vol. II) – sugeriu a notificação da Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas, para encaminhar cópia dos processos ali
relacionados;
DECM 606/2013 (fls. 316/317, vol. II) – pela notificação à Sra.
Maria Albertina Menegardo Freitas, nos termos da MTP 259/2013;
DOCUMENTAÇÃO encaminhada pela Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas, em resposta ao Termo de Notificação 1150/2013
– (fls. 323/456, vol. II);
MANIFESTAÇÃO TÉCNICA MTP 377/2013 da 3ª SCE
(fls.459/464, vol. II) – propõe nova e derradeira notificação da atual gestora, para que envie ou forneça a este Tribunal todas as informações e documentos relacionados com a contratação da URBIS
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nos últimos 08 (oito) anos, ou seja, desde 2005;
DOCUMENTAÇÃO apresentada pela Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas – fls. 466/895, vols. III e IV;
MANIFESTAÇÃO TÉCNICA MTP 83/2014 da 3ª SCE
(fls.896/916, vols. IV e V) – sugerindo a conversão do feito em tomada de contas especial e citação aos responsáveis diante das
irregularidades ali apontadas;
INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL ITI 67/2014 da 3ª SCE (fls.
917/936, vol. V) – com base na MTP 83/2014, sugere a conversão
dos autos em tomada de contas especial, tendo em vista ocorrência de irregularidades causadoras de dano ao erário, bem como
a citação dos responsáveis na forma ali explicitada;
VOTO do Conselheiro Relator (fls. 940/942, vol. V) – acompanhando o entendimento do corpo técnico, nos termos da ITI
67/2014 e MTP 83/2014;
DECISÃO TC-1893/2014 – SEGUNDA CÂMARA (fl. 943) – converter os autos em Tomada de Contas Especial;
DECISÃO PRELIMINAR TC-35/2014 – CITAÇÃO dos senhores
Estevam Antonio Fiorio, Walter Paulino Rosseto, Ana Cristina Silva Fernandes de Souza, e a pessoa jurídica URBIS, no
prazo de 30 (trinta) dias – fl. 946;
DOCUMENTAÇÃO em nome de URBIS – Instituto de Gestão
Pública – fls. 956/975;
DOCUMENTAÇÃO em nome de Estevam Antonio Fiorio e Walter Paulino Rosseto – fls. 978/1002;
DOCUMENTAÇÃO em nome de Ana Cristina Silva Fernandes
de Souza – fls. 1005/1034;
INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA ITC 7432/2014 do NEC
(fls. 1037/1073) – concluindo, nos seguintes termos:
4 – CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADES
4.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas nestes autos, que versam sobre Representação convertida em Tomada de Contas Especial realizada na
Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, relativa ao Contrato
66/2005 com o URBIS – Instituto de Gestão Pública, sugere-se a
manutenção das seguintes irregularidades:
4.1.1 - Contratação Não Precedida De Licitação Ou De Justificativa Para A Contratação Direta Dos Serviços Da URBIS
Relativos Ao PASEP (item 3.1 desta ITC)
Base legal: art. 37, caput, CF/88 (princípio da legalidade, impessoalidade, da moralidade e da publicidade) c/c art. 2º, caput, 3º,
caput, e 26, parágrafo único, I a IV, da Lei nº 8.666/93
Responsável: Estevam Antonio Fiorio – Prefeito
4.1.2 Contratação De Assessoria Para Serviços Rotineiros
(item 3.2 desta ITC)
Base Legal: art. 37, caput, CF/88 (princípio da legalidade) c/c art.
3º, caput, e 26, parágrafo único, I a IV, da Lei nº 8.666/93
Responsável: Estevam Antonio Fiorio – Prefeito
4.1.3. Contratação Indevida: Pagamento Subordinado Ao
Sucesso Dos Serviços – “Contrato De Risco” (item 3.3 desta
ITC)
Base legal: art. 37, caput, e 167 da CF/88 (princípios da legalidade
e orçamentários) c/c art. 6º, IX, 7º, I, §2º, I, 55, I, III, e V, da Lei
nº 8.666/93, art. 37 da LRF
Responsável: Estevam Antonio Fiorio – Prefeito
4.1.4. Ausência De Fiscalização: Não Designação De Fiscal
Do Contrato (item 3.4 desta ITC)
Base legal: art. 37, caput, CF/88 c/c artigo 67, caput e §1º, da Lei
nº 8.666/93
Responsável: Estevam Antonio Fiorio – Prefeito
4.1.5. Liquidação Irregular Da Despesa: Pagamento Adiantado e Ausência De Atesto Da Fiel Execução Dos Serviços
(item 3.5 e 3.5.1 desta ITC)
Base legal: art. 37, caput, CF/88 c/c art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64
e art. 65, II, “c” da Lei nº 8.666/93
Responsáveis: Estevam Antonio Fiorio – Prefeito
Walter Paulino Rosseto – Secretário Municipal de Finanças
URBIS – Instituto de Gestão Pública – Contratada
Ressarcimento em solidariedade: R$25.339,58 equivalente a
14.770,48 VRTE
4.1.6. Pagamento De Despesas Com Multa E Juros De PASEP
(item 3.6 desta ITC)
Base legal: art. 37, caput, CF/88 c/c art. 62 da Lei nº 4320/64 e
art. 65, II, “c” da Lei nº 8666/93
Responsáveis: Estevam Antonio Fiorio – Prefeito
Walter Paulino Rosseto – Secretário Municipal de Finanças
URBIS – Instituto de Gestão Pública – Contratada
Ressarcimento em solidariedade: R$ 26.362,07, equivalente a
15.382,97 VRTE
4.2 – Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV,
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da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
4.2.1. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as
contas de:
4.2.1.1 Estevam Antonio Fiorio – Prefeito de Rio Novo do Sul
nos exercícios 2005, 2006 e 2007, em razão das irregularidades
dispostas nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4, bem como pelo cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário
dispostas nos itens 4.1.5 e 4.1.6 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento solidário com URBIS e
Walter Paulino Rosseto de R$ 51.701,65 equivalente a 30.153,45
VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.1.2 Walter Paulino Rosseto – Secretário Municipal de Finanças nos exercícios de 2005, 2006 e 2007, em razão do cometimento
de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas
nos itens 4.1.5, 4.1.5.1 e 4.1.6 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento solidário com o URBIS
e Estevam Antonio Fiorio de R$ 51.701,65 equivalente a 30.153,45
VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.1.3 Instituto de Gestão Pública – URBIS – contratada nos
exercício de 2005, 2006 e 2007, em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos 4.1.5
e 4.1.6 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao
ressarcimento solidário com o URBIS e Estevam Antonio Fiorio
de R$ 51.701,65 equivalente a 30.153,45 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei
Complementar 621/2012;
4.2.2 Acolher as justificativas e afastar as irregularidades
dispostas nos itens 3.5, 3.5.1 e 3.6, desta ITC, em relação a Ana
Cristina Silva Fernandes de Souza, contadora.
4.2.3. Declarar a extinção da punibilidade, em razão da prescrição, em relação aos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.5.1 e 4.1.6, os três últimos sem prejuízo do ressarcimento
correspondente.
4.2.4. Expedir recomendação ao atual Prefeito Municipal de
Rio Novo do Sul no sentido de que, na formalização dos procedimentos administrativos, observe a indicação dos atos a
que se faz referência nos documentos, conforme disposto no
item 3.1, desta ITC;
4.2.5. Expedir recomendação ao atual Prefeito Municipal de
Rio Novo do Sul para que passe a designar, formalmente, representante da Administração para os contratos em vigência
e futuros, em conformidade com o disposto no artigo 67 e parágrafos da Lei nº 8.666/93;
4.2.6. Expedir ofício à Secretaria da Receita Federal para que
informe qual o montante da multa e dos juros pago pela Prefeitura
de Rio Novo do Sul a título de encargos decorrentes das compensações irregulares de PASEP procedidas nos exercícios de 2006 e
2007, a fim de que a importância referente ao dano (juros e multa)
possa ser integralmente ressarcida ao erário.
4.3. Por fim, sugere-se que seja dada ciência ao Representante
do teor da Decisão final a ser proferida por este Egrégio TCEES,
conforme preconiza o art. 307, § 7º, da Res. TC 261/2013.
Cumpre informar que há pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL por parte
da senhora Ana Cristina Silva Fernandes de Souza, firmado à fl.
1016.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS da lavra do
Procurador Luciano Vieira (fls.1076/1082) – em síntese conclui:
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja julgada IRREGULAR, com fulcro no art. 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e”, da LC n. 621/2012 a presente tomada de
contas;
2 – seja imputado, solidariamente, o débito de 30.153,45 VRTE
a Estevam Antônio Fiorio, Walter Paulino Rosseto e Instituto de Gestão Pública – URBIS (itens 4.1.5 e 4.1.6 da ITC
7432/2014);
3 – seja decretada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos
do art. 71, caput, da LC n. 621/12;
4 – sejam acolhidas as propostas de expedição de recomendação (rectius: determinação) sugeridas pelo NEC à fl. 1073 (itens
4.2.4, 4.2.5 e 4.2.6).
5 – seja julga regular a tomada de contas em face de Ana Cristina
Silva Fernandes de Souza, nos termos do art. 84, I, da LC n.
621/12.
Ressalte-se pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL à fl. 1016.
II- FUNDAMENTAÇÃO
PRESCRIÇÃO:
Compulsando os autos, observa-se que as inconsistências detectadas nos presentes autos referem-se a fatos ocorridos em 2005
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a 2007 e a citação dos responsáveis deu-se somente em maio de
2014. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela ocorrência
da prescrição quanto à possibilidade de aplicação de penalidade,
nos termos do art. 71, §1º, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c
o art. 373, 12º, II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, ressalvando que a pretensão punitiva não impede a atuação fiscalizadora do Tribunal para verificação
de ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta medidas corretivas
passíveis de recomendação e/ou determinação por parte do órgão
do controle externo.
Consoante informações contidas nos autos, verifico que os indícios de irregularidades apontados pela equipe técnica, encampados
pelo Ministério Público de Contas, apresentam a possibilidade de
imputação de débito, não abarcando a hipótese de prescrição, por
vedação constitucional.
Desta forma, considerando que algumas irregularidades já se encontram prescritas, nos termos do artigo 374 do RITCEES, passo a
me manifestar tão somente quanto às irregularidades passíveis de
ressarcimento, não alcançadas pela prescrição:
LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA: PAGAMENTO ADIANTADO - RESPONSÁVEIS: Estevam Antônio Fiorio; Walter
Paulino Rosseto; Ana Cristina Silva Fernandes de Souza e
URBIS:
A unidade técnica, analisando o Contrato Administrativo nº 66/2005
firmado com a URBIS – Instituto de Gestão Pública, cujo objeto era
a recuperação de créditos tributários do PASEP, observou que a
Cláusula Quarta previa o pagamento de honorários no percentual
de 20% sobre os valores recuperados ou compensados, totalizando
em 14.770,48 VRTE.
De outra banda, verificou que houve pagamento antecipado de valores sem a devida compensação/homologação pela Secretaria da
Receita Federal, ao contrário, houve pagamento de juros e multas
dos créditos não compensados.
A compensação, instituto destinado à extinção de obrigações e inicialmente presente no âmbito civil, foi trazida para o Direito Tributário como uma forma de evitar a dupla execução e colaborar com
o princípio da economia processual.
Ocorrendo o reconhecimento do crédito através de ato administrativo, tem-se a possibilidade de compensação, se restar presentes os
requisitos para tanto, quais sejam, tributos vencidos, líquidos e da
mesma espécie. E o sujeito passivo adquire a presunção de possuir
um direito líquido e certo, e com a suspensão do crédito, torna-se
possível obter a certidão positiva com efeitos negativos.
Quando não, há a necessidade do reconhecimento do crédito tributário através do Poder Judiciário, que só aparecerá após sentença
transitada em julgado. No que tange a esfera judicial, o advento
da Lei Complementar nº 104/01 trouxe a obrigação da constituição
do crédito tributário com o devido trânsito em julgado da sentença
para só então ser possível a utilização da compensação.
Encontra-se pacificado de forma jurisprudencial a possibilidade de
compensação de crédito tributário em execução fiscal, retirando do
contribuinte o ônus de sofrer uma constrição de bens enquanto
credor do seu devedor.
O crédito compensado somente será extinto após a homologação,
que é um ato privativo da administração pública, sendo condição
resolutória para a extinção do crédito tributário.
Em geral, os honorários advocatícios só poderiam ser cobrados
após a homologação da compensação pela Receita Federal, atestando que a operação foi regular e seguiu todas as normas atinentes à compensação do crédito, pois, se, por acaso, a receita não homologar a compensação, o Município corre o risco de amargar um
prejuízo extra, relativo aos honorários cobrados antecipadamente,
como foi o presente caso.
O gestor só poderia compensar aquilo que pagou indevidamente.
O Prefeito e o Secretário Municipal de Finanças, antes de solicitar
a compensação, deveriam se certificar, junto à Receita Federal, de
que havia realmente um crédito tributário a ser reavido.
Diante destas observações, como bem ressaltado pela equipe técnica, os senhores Estevam Antônio Fiori e Walter Paulino Rosseto
respondem pelo dano experimentado por autorizar e liquidar, respectivamente, pagamento indevido, pois cientes da necessidade de
homologação dos créditos tributários pela Receita Federal, inclusive
constante de cláusula contratual.
Quanto à Sraª. Ana Cristina Silva Fernandes, também acompanho
o entendimento técnico e ministerial no sentido de que, sendo a
despesa liquidada pelo Prefeito e Secretário, competia à mesma,
tão somente, o registro da despesa ocorrida, afastando, assim, a
responsabilidade inicialmente imputada.
Por fim, quanto à empesa URBIS, ao receber indevidamente os honorários sem a efetiva homologação e restando comprovado nos
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autos o pagamento por parte da Administração com juros e correção do crédito tido como irregular, mantenho a irregularidade com
devolução ao erário.
LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA: AUSÊNCIA DE ATESTO DA FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSÁVEIS: Estevam Antônio Fiorio; Walter Paulino Rosseto; Ana Cristina
Silva Fernandes de Souza.
Observou a unidade técnica que as notas fiscais apresentadas no
procedimento de liquidação da despesa, não há atesto da fiel execução do serviço por servidor público, contrariando o art. 37 da CF
c/cart. 62 e art. 63 da Lei 4.320/64, sugerindo o ressarcimento,
ressalvando que o valor já está mencionado no item 2.5 da ITI nº
67/2014.
Verifico que esta irregularidade está sujeita à prescrição em razão
de que o valor sugerido para ressarcimento, já consta no item 2.5
da ITI que trata da liquidação irregular de despesas: Pagamento
adiantado.
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA E JUROS DE PASEP:
Estevam Antônio Fiorio; Walter Paulino Rosseto; Ana Cristina Silva Fernandes de Souza e URBIS.
Verificou a equipe de auditoria que em razão da não homologação
dos valores relativo ao PASEP pela Receita Federal, gerou cobrança
de juros e multa.
Fez ressaltar que os documentos constantes dos autos, especificamente às fls. 601/889, confirmam que em razão do não acolhimento das compensações dos valores indevidos informados pela URBIS pela Receita Federal, gerou a cobrança dos valores não pagos
acrescidos dos encargos legais.
Denota-se, ainda, que o próprio Município de Rio Novo do Sul concluiu pela compensação indevida indicada pela URBIS em razão de
ter acatado a cobrança da Receita federal, requerendo parcelamento da dívida (principal + encargos legais).
De fato, compulsando os autos existem pedidos de restituições que
não foram acolhidos pela Receita Federal, ensejando a cobrança dos
valores não pagos acrescidos dos encargos legais, sendo objeto de
parcelamento de dívida pelo Município.
Muitos administradores públicos questionam a sua responsabilidade
em restituir aos cofres públicos as quantias pertinentes às despesas
decorrentes de encargos financeiros por pagamento de obrigação
fora do prazo de vencimento. Os questionamentos são pertinentes,
pois nem sempre o atraso no cumprimento de obrigação é motivado
pelo gestor da coisa pública.
Numa análise superficial e simplista, a princípio poder-se-ia dizer
que o gestor público é diretamente responsável pelo ressarcimento
aos cofres do erário da quantia despendida com encargos financeiros consequentes do atraso de pagamento de faturas. Mas, não é
bem assim. Sabemos que a Administração Pública é bastante complexa, envolve um conjunto de órgãos e entidades responsáveis
pela realização da despesa pública.
É a partir da constatação da complexidade administrativa do setor público, que, para se determinar a responsabilidade do gestor,
deverá ser observada a sua atuação na condução da coisa pública,
que nada mais é do que verificar a boa-fé ou não na prática do seu
ato, dentro das possibilidades legais que poderiam, a princípio, justificar o pagamento extemporâneo.
Imputar responsabilidade direta ao Prefeito Municipal, sem a devida
apuração, viola o princípio do devido processo legal. Importante
frisar que é humanamente impossível que, em qualquer esfera de
governo e de poder, não exista alguma falha pertinente a atraso
na quitação de contas ou de faturas, com pagamento de encargos
financeiros (multa, juros e correção). A falha, o equívoco e o erro
estão afetos a qualquer ser humano. Lado outro, o que deve ser
observado é se o atraso do pagamento da despesa foi decorrente
da má-fé ou da leniência do dirigente responsável.
Feitas estas considerações, no caso presente, restou demonstrado
que os senhores Estevam Antônio Fiorio e Walter Paulino Rosseto
promoveram a compensação de tributos sem, contudo, aguardar a
homologação junto à Receita Federal, dando causa aos acréscimos
legais decorrente do não pagamento integral do PASEP, razão pela
qual mantenho suas responsabilidades.
Quanto à Sraª. Ana Cristina Silva Fernandes, também acompanho
o entendimento técnico e ministerial no sentido de que, sendo a
despesa liquidada pelo Prefeito e Secretário, competia à mesma,
tão somente, o registro da despesa ocorrida, afastando, assim, a
responsabilidade inicialmente imputada.
Por fim, quanto à empesa URBIS, ao compensar os valores indevidos, sem orientar a necessidade de primeiro se buscar a confirmação do direito junto à Receita Federal, mantenho sua responsabilidade.
III- CONCLUSÃO
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Diante dos fatos, acompanhando o entendimento técnico e ministerial, VOTO:
Com base nos artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do TCEES, RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva desta Corte de Contas;
Afastar a responsabilização da Senhora Ana Cristina Silva Fernandes de Souza em razão de que competia à mesma, tão somente o
registro das despesas ocorridas;
Julgar IRREGULARES as contas ora examinadas nestes autos, exvi do Art. 163, V, do RITCEES, sob a responsabilidade dos senhores
Estevam Antônio Fiorio; Walter Paulino Rosseto e Instituto de Gestão
Pública – URBIS;
Imputar ressarcimento no montante correspondente a 30.153,45
VRTE, solidariamente aos senhores Estevam Antônio Fiorio; Walter
Paulino Rosseto e Instituto de Gestão Pública – URBIS, comprovando, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Municipal, a qual deverá ser atualizada monetariamente na data
da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor.
Deixo de acolher as recomendações sugeridas em razão de que os
fatos se deram no exercício de 2005 a 2007:
Deixo de acolher a sugestão da unidade técnica em relação a Oficiar
à Secretaria da Receita Federal em razão de que o Ministério Público
de Contas informa que adotará medidas apropriadas para pleitear, em autos apartados, a responsabilização de agentes públicos e
terceiros que deram causa a autuação do município pela Receita
Federal do Brasil.
Cientifique-se e, após trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2245/2013,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de
Contas, com base nos artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo;
2. Afastar a responsabilidade da senhora Ana Cristina Silva Fernandes de Souza em razão de que competia à mesma, tão somente,
o registro das despesas ocorridas;
3. Julgar irregulares as contas ora examinadas nestes autos, exvi do Art. 163, V, do Regimento Interno, sob a responsabilidade dos
senhores Estevam Antônio Fiorio; Walter Paulino Rosseto e Instituto
de Gestão Pública – URBIS;
4. Imputar ressarcimento no montante correspondente a
30.153,45 VRTE, solidariamente aos senhores Estevam Antônio
Fiorio; Walter Paulino Rosseto e Instituto de Gestão Pública – URBIS,
comprovando, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia
ao Tesouro Municipal, a qual deverá ser atualizada monetariamente
na data da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor;
5. Deixar de acolher as recomendações sugeridas em razão de
que os fatos se deram no exercício de 2005 a 2007;
6. Deixar de acolher a sugestão da unidade técnica em relação a Oficiar à Secretaria da Receita Federal em razão de que o
Ministério Público de Contas informa que adotará medidas apropriadas para pleitear, em autos apartados, a responsabilização de agentes públicos e terceiros que deram causa a autuação do município
pela Receita Federal do Brasil;
7. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante o Tribunal o
recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta
dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do
art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição se encontram previstos no
art. 402 do mesmo diploma normativo.
Composição Plenária
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio Almeida Pimentel, relator, e Domingos Augusto Taufner. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio
da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto 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-007/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3348/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - ANTÔNIO WILSON FIOROT E GILDENÊ PEREIRA
DOS SANTOS
ADVOGADOS - JOSÉ MARIA RAMOS GAGNO (OAB/ES 1.415),
LEONARDO PICOLI GAGNO (OAB/ES 10.805), ALEXANDRE
ZAMPROGNO (OAB/ES 7.364) E ALINE DUTRA DE FARIA (OAB/ES
12.031)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013 – REJEIÇÃO DAS CONTAS DO SR. GILDENÊ PEREIRA
DOS SANTOS – APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS CONTAS
DO SR. ANTÔNIO WILSON FIOROT – DETERMINAÇÃO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Pedro Canário, referente ao exercício de
2013, sob a responsabilidade do Senhor Gildenê Pereira dos Santos
e do Senhor Antônio Wilson Fiorot.
Foi exarada Decisão Monocrática Preliminar – DECM 2104/2014,
às fls. 24/25 determinando a notificação do Prefeito, Sr. Antônio
Wilson Fiorot, ante a omissão de remessa de arquivos ou remessa
em desacordo com a IN 028/2013, Anexo 02, em conformidade
com a Instrução Técnica Inicial – ITI 1779/2014, de fls. 20/22,
elaborada pela 6ª Secretaria de Controle Externo.
O responsável atendeu a decisão, conforme ofício ás fls. 31, sendo
os documentos enviado por meio de mídia eletrônica – DVD –
ANEXO 2, juntado à fl. 38.
O relator à época determinou, através de DECM 947/2015, de fl. 84, e
acompanhando a sugestão da ITI 908/2015 às fls. 81/82, elaborada
pela mesma Secretaria, cita o Sr. Gildenê Pereira dos Santos –
Prefeito de 01/01/2013 a 02/09/2013, e o Sr. Antônio Wilson Fiorot
– Prefeito de 03/09/2013 a 31/12/2013, para apresentarem suas
justificativas e alegações de defesas e documentos necessários
em razão do indício das seguintes impropriedades e/ou possíveis
irregularidades apontadas no Relatório Técnico Contábil – RTC
162/2015, às fls. 42/79:
Divergência de R$ 525.140,16 entre
Antônio Wilson Fiorot
o resultado patrimonial do período –
Anexo XV e o apresentado no Balanço
Patrimonial (item 6.1).
Divergência de R$ 21.837.376,31
Antônio Wilson Fiorot
entre o resultado financeiro detalhado
por destinação de recursos – Anexo
ao Balanço Patrimonial e o resultado
financeiro do Balanço Patrimonial
(item 6.2).
Descumprimento do limite legal para Gildenê Pereira
despesa com pessoal estabelecido na dos Santos e
LRF (item 7.1.1).
Antônio Wilson Fiorot
Transferências de recursos ao
Gildenê Pereira
Poder Legislativo acima do limite
dos Santos e
Constitucional (item 7.2.1).
Antônio Wilson Fiorot
Parecer emitido pelo conselho de
Antônio Wilson Fiorot
acompanhamento e controle social do
fundeb sem conclusão (item 7.7).
Ausência do Parecer Emitido pelo
Antônio Wilson Fiorot
Conselho de Saúde (item 7.8)
O Sr. Antônio Wilson Fiorot apresenta suas justificativas, acostadas
às fls. 97/101, incluindo também vias corrigidas dos documentos
contáveis em mídia, CD, fl. 102.
O Sr. Gildenê Pereira dos Santos, também apresenta as suas
justificativas e cópias de documentos, às fls. 107/124.
A 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Contábil
Conclusiva – ICC 260/2015, constante de fls. 128/135, opinando,
no aspecto técnico-contábil, no sentido de EMITIR PARECER PRÉVIO
PELA REPROVAÇÃO DAS CONTAS da Prefeitura Municipal de Pedro
Canário, no exercício de 2013, sob a responsabilidade dos Prefeitos
Municipais: Gildenê Pereira dos Santos (período de 01/01/2013 a
02/09/2013) e Antônio Wilson Fiorot (período de 03/09/2013 a
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31/12/2013) em face da seguinte irregularidade:
7.1.1 Descumprimento do limite legal para despesa com
pessoal estabelecido na LRF.
Entendimento esse que foi seguido pelo Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas, na Instrução Técnica Conclusiva – ITC
5139/2015, fl. 137 e pelo Parquet de Contas, parecer da lavra do
Procurador Luciano Vieira, às fls. 140/143, que pugnou ainda pelos
seguintes pontos:
Seja determinado ao Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB e ao Conselho Municipal de Saúde para que
emitam, no prazo e forma legais, pareceres conclusivos sobre a
aplicação, respectivamente, dos recursos destinados à educação e
saúde no âmbito do município de Pedro Canário; e
Seja determinado ao Poder Executivo Municipal para que divulgue
amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a
prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LC n. 101/00.
As folhas 166/172 incluem-se as notas taquigráficas da sustentação
oral realizada pelos advogados de ambos responsáveis na 22ª sessão
ordinária da Segunda Câmara, ocorrida no dia 06/06/16.
Proferido o voto na 37ª sessão da 2ª Câmara, realizada no dia 09 de
novembro de 2016, fora concedida vista ao Ministério Público Especial
de Contas.
Retornam os autos com o parecer-vista complementar do MPEC
pugnando pela reabertura de instrução do feito, para que sejam
analisadas as informações constantes no Inquérito Civil MPES
2016.0007.0915-79;
concomitantemente,
sugere
que
seja
determinado aos responsáveis, o encaminhamento a esta Corte de
Contas, dos pareceres conclusivos do Conselho de Acompanhamento
e Controle Social do Fundeb e do Conselho Municipal de Saúde e;
caso não seja considerada pertinente a análise do Inquérito Civil do
MPES, bem como dos pareceres dos conselhos, requer seja emitido
Parecer Prévio ao Legislativo do Município de Pedro Canário
a Rejeição das contas tanto do Senhor Gildenê Pereira dos
Santos e do Sr. Antônio Wilson Fioroti.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos versam sobre PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
da PREFEITURA DE PEDRO CANÁRIO, referente ao exercício de
2013, portanto, estamos a apreciar as “Contas de Governo”.
A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas federais
relativas à “fiscalização” de competências do Tribunal de Contas da
União, fazendo distinção entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as
contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo
(art. 71, I) e a de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário (art. 71, II). Tais normas são aplicadas também aos
Tribunais de Contas dos Estados, conforme dispõe o artigo 75, do
mesmo diploma legal.
Verifico que o feito se encontra devidamente instruído, uma vez que
foram observados todos os trâmites legais e regimentais, havendo,
assim, aptidão ao julgamento de mérito em atendimento aos
princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa
e do contraditório.
Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas em questão,
para fins de emissão de parecer prévio, objetivando dar embasamento
ao Poder Legislativo Municipal, competente a proceder com o
julgamento das contas.
Apura-se que das 06 (seis) irregularidades apontadas na Instrução
Técnica Inicial nº 908/2015, após justificativas e documentos
apresentados pelos responsáveis, a Área Técnica do Tribunal de
Contas, manteve o indicativo de uma: o Descumprimento do limite
legal para despesa com pessoal estabelecido na LRF, sob a
responsabilidade dos Prefeitos Municipais: Gildenê Pereira dos Santos
e Antônio Wilson Fiorot.
Já o Ministério Público de Contas, acompanhou o mesmo entendimento
da Área Técnica, pugnando, entretanto, por determinar ao Conselho
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e ao
Conselho Municipal de Saúde para que emitam, no prazo e forma
legais, pareceres conclusivos sobre a aplicação, respectivamente, dos
recursos destinados à educação e saúde no âmbito do município de
Pedro Canário.
Em que pese a brilhante manifestação da área técnica e o respeitável
parecer do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se
necessárias algumas considerações, no intuito de fornecer ao Poder
Legislativo Municipal, plenas condições de julgamento das contas do
Município de Pedro Canário, no exercício de 2013.
No ano de 2013, o Município de Pedro Canário, teve a frente de sua
gestão dois mandatários políticos no mesmo exercício financeiro. Um
nos seus 08 (oito) meses iniciais e outro nos 04 (quatro) meses finais.
O primeiro, o Sr. Gildenê Pereira dos Santos, eleito vereador pela
primeira vez e com o maior número de votos, por tradição, foi eleito
presidente da câmara de vereadores. Imediatamente alçou a cadeira
de prefeito, após o afastamento cautelar do prefeito e do vice-prefeito
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eleitos, conforme assim determina a Lei Orgânica do Município.
A defesa apresenta em sua sustentação oral (notas taquigráficas
de fls. 170/172) que não teve o referido vereador empossado
prefeito, condições de planejar as tarefas de gestão da administração
executiva do município ou mesmo substituir secretariados e equipes
administrativas, dada a situação politica instável que se encontrava,
uma vez que não havia tempo determinado para sua permanência à
frente da gestão executiva, quaisquer mudanças poderiam acarretar
maiores prejuízos à municipalidade. Permaneceu no mandato
executivo até o dia 02/09/2013, portanto, por 02 (dois) quadrimestres.
O segundo, Sr. Antônio Wilson Fiorot, após a eleição do Município
ter sido definitivamente anulada pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Espirito Santo – TRE/ES, em março de 2013 sagrou-se vencedor na
eleição suplementar realizada no mês de agosto do mesmo ano e
assumiu o executivo do município no dia 03/09/2013, concluindo o 3º
quadrimestre do ano.
Nesse passo, considerando a manutenção de Descumprimento do
limite legal para despesa com pessoal estabelecido na LRF,
sugerida pela área técnica e acompanhando pelo MPC, vejamos o que
define a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, LC 101/2000, sobre o
tema:
A LRF traz nos artigos 19 e 20 o computo para fins de despesa total
com pessoal:
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição,
a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em
cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita
corrente líquida, a seguir discriminados: (grifei)
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder
os seguintes percentuais:
III - na esfera municipal:
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas
do Município, quando houver;
b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.
A verificação do cumprimento de limites é apresentada no artigo 22,
e o seu Parágrafo único traz as vedações aplicadas ao Poder ou Órgão
responsável, quando exceder o percentual de 95% (noventa e cinco
por cento), ao limite determinado, vejamos:
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos
arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. (grifei)
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95%
(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão
referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial
ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista
no inciso X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal
a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria
ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e
segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II
do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de
diretrizes orçamentárias.
A Lei Fiscal também determina de forma autêntica, em seu artigo 23
e parágrafos, as providências que deverão ser perseguidas pelo Poder
ou órgão responsável quando ultrapassados os limites de despesa
com pessoal, com vista a retornar aos limites permitidos na Lei e a
partir de quando isso deve ocorrer:
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido
no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem
prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente
terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo
pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as
providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da Constituição.
(grifei)
§ 1o No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo
poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto
pela redução dos valores a eles atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5)
§ 2o É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com
adequação dos vencimentos à nova carga horária. (Vide ADIN 2.2385)
§ 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto
perdurar o excesso, o ente não poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das
despesas com pessoal.
§ 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se a despesa
total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último
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ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.
Assim temos que o acompanhamento sistemático da despesa
com pessoal realizada nas três esferas de governo se dá pela
obrigatoriedade de que a todo quadrimestre do ano, cada ente
federativo deve registrar esse tipo de despesa juntamente com outros
elementos de receitas e despesas, compondo o Relatório de Gestão
Fiscal – RGF emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos, devendo
ser publicado e disponibilizado ao acesso público, inclusive em meios
eletrônicos, até trinta dias após o encerramento do período a
que corresponder. Prazo que, para o primeiro quadrimestre,
se encerra em 30 de maio, para o segundo quadrimestre, se
encerra em 30 de setembro e, para o terceiro quadrimestre, se
encerra em 30 de janeiro do ano subsequente ao de referência.
Um método que requer uma organização e planejamento ordenado
e sistematicamente bem acompanhando pelo gestor público com
vista a garantir a todo tempo o equilíbrio das contas públicas e o
desenvolvimento da cidade.
Analisando a situação do Município de Pedro Canário no exercício
de 2013, nos deparamos com uma situação excepcional,
fundamentalmente, quanto à atuação e permanência no comando do
executivo municipal de dois responsáveis políticos.
Como já mencionado, no mesmo exercício financeiro (2013)
existiram dois gestores políticos. Assim, o município teve sua
gestão sob o comando de mais de um planejamento ou ausências
deles, considerando a instabilidade politica instalada. É notório
que um planejamento, especialmente na administração pública, é
imprescindível para que se tenha uma visão sistêmica e possa alcançar
os objetivos na gestão pública, para tanto, é necessário integração e
alinhamento estratégico, o que por certo se viu prejudicada dada a
configuração conferida ao Município no exercício em questão.
Instabilidade de tal natureza, em muito, concorre para o desequilíbrio
nas contas públicas. Verifica-se da análise técnica deste Tribunal,
que foram apontadas seis irregularidades, no entanto, após a
citação e defesa dos responsáveis, apenas uma se permaneceu, o
descumprimento do limite legal para despesa com pessoal
estabelecido na LRF, que ultrapassou em 1,68% (um vírgula
sessenta e oito por cento) do limite legal estabelecido em 54%
(cinquenta e quatro por cento) para o executivo.
No entanto, conforme muito bem observado pelo eminente Procurador
de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, o gestor Sr. Gildenê
Pereira dos Santos, na condição de Prefeito interino, deflagrou
processo legislativo, por meio de Projeto de Lei nº 08/2013, que
resultou na concessão de aumento de remuneração aos servidores
públicos da Prefeitura de Pedro Canário com a aprovação da Lei
Municipal nº 1.072/2013, desconsiderando que, à época, já
havia sido extrapolado o limite prudencial de despesas com pessoal,
previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LC nº 101/2000).
Conforme se apura do Processo de Auditoria TC 6050/2013, no
primeiro quadrimestre de 2013, momento da concessão do aumento
de remuneração aos servidores municipais, o gasto de despesas
de pessoal correspondia a 53,08% (cinquenta e três inteiros e oito
centésimos por cento) da sua receita corrente líquida, portanto, já
ultrapassado o limite prudencial da LRF.
Pois bem.
O princípio da Legalidade é firmado como um princípio administrativo
e constitucional, previsto no artigo 37, insere, portanto, aos agentes
públicos, em toda sua desenvoltura na atividade da administração
pública, o dever de somente realizar o que está disposto em lei em
sentido amplo, ou seja, desde a lei ordinária até a constituição. No
entanto, foram incorporados ao nosso ordenamento jurídico, outros
princípios gerais da Administração.
E é com essa perspectiva, que pondero e me convenço de que neste
caso concreto, o fato do prefeito interino ter concedido aumento de
remuneração aos servidores públicos da Prefeitura de Pedro Canário
(Lei Municipal nº 1.072/2013), no primeiro quadrimestre do
ano de 2013, desconsiderando que já havia sido extrapolado o
limite prudencial de despesas com pessoal, foi o que deu causa para
o descumprimento do limite legal para despesa com pessoal
estabelecido na LRF.
Portanto, a situação encontrada e o tempo restante para concluir
a gestão pelo prefeito subsequente, Sr. Antônio Wilson Fiorot, que
assumiu o governo no dia 03 de setembro de 2013, são dificuldades
concretas para reverter o quadro de despesa com pessoal ao patamar
legal. A própria LRF, dispõe em seu art. 23 de até dois quadrimestres
seguintes o prazo para o retorno do excedente da despesa.
Não estou querendo afirmar que mudanças de administração durante
o mesmo exercício financeiro possui o condão de abonar a conduta de
cada um ou outro gestor. No entanto, torna-se necessário entender
que a apuração de índices fiscais não pode ser feito em um pequeno
espaço de tempo e de maneira isolada. Se assim fosse, um pequeno
desacerto num curto espaço de tempo levaria sumariamente à
rejeição de contas, mesmo que o gestor tenha corrigido em tempo
imediatamente posterior.
Paralelo a isso, identifico que tal conduta não é perene, mas sim, uma
ocorrência isolada, dada as condições anormais vivenciadas, razão
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que se comprovada com a demonstração de retomada aos limites
legais da despesa com pessoal, determinada pela LRF, ainda no 1º
quadrimestre do exercício financeiro seguinte (Demonstrativos da
Despesa com Pessoal – 1º Quadrimestre de 2014 – Janeiro a abril de
2014), fl. 116, dos autos.
Diante o que foi exposto entendo que, em caráter objetivo, realmente
ocorreu a irregularidade no exercício de 2013, pois o gasto com pessoal
ultrapassou o limite legal estabelecido na Lei de Responsabilidade
Fiscal em 1,68%. Entretanto, pelas razões aqui expostas, entendo
que a culpabilidade não pode ser atribuída automaticamente aos dois
mandatários, dado ao fato de quem realmente deu causa.
São por essas razões, que, excepcionalmente, divirjo da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas e atribuo a irregularidade
– descumprimento do limite legal para despesa com pessoal
estabelecido na LRF à conduta do senhor Gildenê Pereira dos
Santos, que deflagrou o processo legislativo culminando na Lei nº
1.072/2013, que aumentou a remuneração dos servidores públicos
municipais.
Quanto à reabertura de instrução do feito, sugerida pelo MPEC
entendo não ser necessária considerando que os fatos decorrem dos
elementos já analisadas nestes autos por este Tribunal de Contas.
Quanto aos pareceres que devem ser emitidos pelo Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e pelo Conselho
Municipal de Saúde, considerando a sua obrigatoriedade, nos termos
da Lei n. 11.494/2007 e LC n. 141/2012 e a configuração politicas
vivida pelo Município não justificar as omissões do envio, acompanho
o Ministério Público de Contas, para que seja determinado aos
referidos conselhos, a emissão, no prazo e forma legais, pareceres
conclusivos sobre a aplicação dos recursos destinados à educação e
saúde no âmbito do município de Pedro Canário.
2. DECISÃO
Diante do exposto, discordando, parcialmente, do entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO pela
não reabertura do feito nos termos da fundamentação e para que
seja emitido Parecer Prévio ao Legislativo do Município de Pedro
Canário pela REJEIÇÃO das Contas do Senhor Gildenê Pereira
dos Santos relativas ao exercício de 2013 na forma do art. 80, III
da LC 621/2012, e APROVAÇÃO COM RESSALVA das Contas do
Senhor Antônio Wilson Fiorot, nos termos do art. 80, I da Lei
Complementar 621/2012.
Voto ainda, para que seja expedida DETERMINAÇÃO ao Conselho
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e ao Conselho
Municipal de Saúde, que deverá ser objeto de monitoramento por
esta Corte, no sentido de emitir no prazo e na forma legal pareceres
conclusivos sobre a aplicação dos recursos destinados à educação e
saúde no âmbito do município de Pedro Canário, relativos ao ano de
2013.
Após o trânsito em julgado, arquive-se
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3348/2014,
RESOLVEM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Recomendar ao Legislativo do Município de Pedro Canário a rejeição
das contas do senhor Gildenê Pereira dos Santos, relativas ao exercício
de 2013, na forma do art. 80, III da Lei Complementar 621/2012, e
a aprovação com ressalva das contas do senhor Antônio Wilson
Fiorot, nos termos do art. 80, I da Lei Complementar 621/2012;
2. Determinar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB e ao Conselho Municipal de Saúde, que deverá ser objeto
de monitoramento por esta Corte, no sentido de emitir no prazo e
na forma legal pareceres conclusivos sobre a aplicação dos recursos
destinados à educação e saúde no âmbito do município de Pedro
Canário, relativos ao ano de 2013;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para apreciação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, Domingos
Augusto Taufner, relator, e José Antônio Almeida Pimentel. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio
da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário adjunto das sessões
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[ATOS DOS RELATORES]
PROCESSO TC:
ASSUNTO:
REPRESENTANTE:
JURISDICIONADOS:
RESPONSÁVEIS:

2270/2017-6
REPRESENTAÇÃO
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DE VITÓRIA – CDV e PREFEITURA
MUNICIPAL DE VITÓRIA
LUCIANO SANTOS REZENDE, JOSÉ
VICENTE DE SÁ PIMENTEL e CONASA
INFRAESTRUTURA S/A.

DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR Nº 00384/2017-1
Cuidam os presentes autos de Representação, com Pedido de
concessão de tutela de urgência cautelar, formulada pela
Companhia Espírito-Santense de Saneamento - CESAN, subscrita
por seu Presidente, Sr. Pablo Ferraço Andreão, recebida por esta
Corte de Contas, em 10/04/2017, acerca de possíveis irregularidades praticadas pela Companhia de Desenvolvimento de Vitória
- CDV, no que se refere à concessão do sistema de saneamento
de Vitória/ES, em razão da publicação, no Diário Oficial do Município de Vitória, da autorização, concedida ao Conselho Gestor de
Parcerias Público Privadas da CDV, a fim de que fossem elaborados
estudos técnicos, econômicos, financeiros e de modelagem jurídica
de viabilidade da operação dos Sistemas e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitários de Vitória, por um período de 30 (trinta) anos.
Infere-se da peça representativa que, de fato, conforme veiculado
na imprensa jornalística, a CDV autorizou “o Conselho Gestor de
Parcerias Público Privadas” a elaborar Estudos técnicos, econômicos, financeiros e de modelagem jurídica de Viabilidade da operação dos Sistemas e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitários de Vitória, por um período de 30 (trinta) anos.
Há notícia, inclusive, de que a Companhia Nacional de Saneamento
- CONASA procurou a Prefeitura de Vitória e manifestou interesse
em promover o estudo em referência, isto é, para implantação de
um novo modelo para o sistema de água e esgoto da Capital, tendo
apresentado um pré-projeto que teria “indicado a viabilidade de
uma nova concessão, ou, então, uma Parceria Público Privada –
PPP”.
Ocorre que a CESAN argui que detém a concessão de referido
sistema de saneamento por 50 anos, nos termos da Lei Estadual n° 6.871/2001, que a confirmou como única e exclusiva
prestadora dos serviços de saneamento básico, no âmbito da Região
Metropolitana da Grande Vitória – RMGV, sendo, posteriormente, tal
condição ratificada pela Lei Complementar n° 325, de 16/06/2005,
ficando, assim, assegurada a manutenção desta condição.
Por fim, requer a concessão de medida cautelar, a fim de que se
determine ao Município de Vitória, à CDV e à CONASA a suspensão dos atos posteriores à aprovação, pelo conselho gestor de
Parcerias Público Privadas da CDV, do pré-projeto de estudo de concessão dos serviços prestados pela CESAN, inclusive quanto à realização de qualquer estudo sobre o tema, determinando-se, ainda,
que o Município e a CDV suspendam o procedimento administrativo, em referência, ou quaisquer outros que estejam em
curso, relativamente à matéria em apreço.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de
Contas para efeito de decisão, na forma do art. 29 do Regimento
Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
DECIDO:
Foram acostados aos autos da peça representativa documentos e
informações veiculadas na mídia jornalística, pugnando-se, ao final,
pela concessão da tutela de urgência cautelar pleiteada.
Deste modo, necessário é analisar se estão presentes os requisitos
para o processamento da presente, bem como se estão presentes
os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar pleiteada, vejamos:
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO EM APREÇO:
Acerca do tema cautelar, a Lei Complementar Estadual 621/2012,
em seus artigos 108 e 124 estabelecem, verbis:
[...]
Art. 108. O Tribunal poderá suspender, de ofício ou a pedido,
inclusive em caráter cautelar, o procedimento licitatório, caso
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sejam constatadas irregularidades ou ilegalidades, observando-se,
no que couber, o disposto nos artigos 100 e 101 e no Título V desta
Lei Complementar.
[...]
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo
fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de
risco de ineficácia da decisão de mérito, o Tribunal de Contas
poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da
parte, determinar medidas cautelares.
Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator, devendo ser submetidas à ratificação do Tribunal de
Contas na primeira sessão subsequente, sob pena de perda da
eficácia, nos termos do Regimento Interno. (g.n.)
A este respeito, a CESAN trouxe aos autos elementos quanto às
possíveis irregularidades contidas na autorização para que “o Conselho Gestor de Parcerias Público Privadas” elaborasse estudos técnicos, econômicos, financeiros e de modelagem jurídica de viabilidade da operação dos Sistemas e Serviços de Abastecimento de
Água e Esgotamento Sanitários de Vitória, por um período de 30
(trinta) anos.
Outrossim, presente o liame subjetivo entre os fatos narrados e o
interesse da representante, em razão do pretenso prejuízo que lhe
é inerente.
Assim, da análise do acervo processual, a representante demonstra
interesse e legitimidade, nos termos do art. 99, § 1º, inciso VIII,
c/c art. 37 da Lei Complementar n° 621/2012, motivo pelo qual a
representação se mostra cabível, devendo ser conhecida e devidamente processada, até manifestação final desta Corte de Contas.
2. DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR ORA PLEITEADA:
Cuida-se, pois, em apertada síntese, de representação, intentada
pela CESAN, em face de decisão da CDV que autorizou o início de
estudos de viabilidade para instalação de um novo modelo de sistema de saneamento no Município de Vitória ou mesmo sua
concessão, via Parceria Publico Privada – PPP.
Alega a representante que detém a concessão, por imperativo legal, por 50 anos, nos termos da Lei Estadual n° 6.871/2001, ratificada pela Lei Complementar n° 325/2005, sendo-lhe assegurada
a manutenção da condição de concessionária exclusiva, posto que
em região metropolitana prevalece o interesse do Estado,
visto que os interesses não são locais, mas comuns.
Neste caso, existem razões que indicam o acolhimento da pretensão contida na peça representativa, com efeito, a tutela de urgência, consubstanciado aqui no pedido de concessão de medida cautelar, encontrando-se amparada em razão da plausibilidade jurídica
do pedido formulado, pois tal pedido encontra-se fundamentado em
posição legal, bem como na linha da jurisprudência dos Tribunais
Superiores, o que será melhor analisado.
Seus requisitos autorizadores são a presença do fumus boni iuris,
consistente na probabilidade da existência do direito, e do periculum in mora, consistente no perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo.
É de se por em relevo tais requisitos, visto que estamos tratando de prestação de serviço público contínuo, relativamente
a saneamento básico, atividade esta desenvolvida direta ou
indiretamente pelo Estado, com o objetivo de proporcionar ao
cidadão as condições necessárias à vida, não podendo ser tal serviço suspenso, sob pena de transgredir direitos constitucionais a ele
assegurados.
E o que vem a ser saneamento básico, a Lei Federal n° 11.445/2007,
assim o define, litteris:
[...]
Art. 3º - [...]
I - saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de (i) abastecimento de água
potável; (ii) esgotamento sanitário; (iii) limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos; e (iv) drenagem e manejo de
águas pluviais urbanas. (g.n.)
Acerca da prestação de serviços contínuos, valiosos são os ensinamentos da Professora da Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que assim
leciona, verbis:
[...]
a continuidade do serviço público, em decorrência do qual o
serviço público não pode parar, tem aplicação especialmente com
relação aos contratos administrativos e ao exercício da função
pública”. (g.n.)
No mesmo sentido é o entendimento de Celso Ribeiro Bastos, quando explica o caráter essencial do serviço público, litteris:
[...]
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O serviço público deve ser prestado de maneira contínua,
o que significa dizer que não é passível de interrupção. Isto
ocorre pela própria importância de que o serviço público se reveste,
o que implica ser colocado à disposição do usuário com qualidade
e regularidade, assim como com eficiência e oportunidade”... Essa
continuidade afigura-se em alguns casos de maneira absoluta, quer dizer, sem qualquer abrandamento, como ocorre com
serviços que atendem necessidades permanentes, como é o caso
de fornecimento de água, gás, eletricidade. Diante, pois, da recusa
de um serviço público, ou do seu fornecimento, ou mesmo da cessação indevida deste, pode o usuário utilizar-se das ações judiciais
cabíveis, até as de rito mais célere, como o mandado de segurança
e a própria ação cominatória. (g.n.)
Assim sendo, postas as condições da prestação do serviço em apreço, que é de suma importância para a manutenção de necessidades
vitais, pois se trata de fornecimento de água e esgotamento sanitário, aliado ao fato de que o serviço em referência, encontra-se
sendo prestado em região metropolitana, com Lei estadual a este
respeito, necessário se faz analisar os requisitos para a concessão
da medida cautelar pleiteada.
Quanto à presença do fumus boni iuris, consistente na probabilidade da existência do direito alegado, sabe-se que, embora todos
os Estados da Federação possuam Companhias Estatais de Saneamento Básico, a titularidade municipal dos serviços de abastecimento de água potável já é questão pacífica no Direito Brasileiro,
pertencendo aos municípios, dado o seu caráter local, quando não
se tratar de região metropolitana.
A situação gerou, frequentemente dúvidas, se a titularidade é estadual ou municipal, visto que em quase todas as unidades federadas, há a presença de companhias estaduais, constituídas, na
maior parte dos casos, sob a forma de Sociedade de Economia Mista, incumbida, pois, da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Por sua vez, é corriqueiro se encontrar municípios em que o fornecimento de água se dá sem qualquer envolvimento do Estado
ou de empresa estadual, casos em que o Município atua de duas
maneiras.
Na primeira delas, atua por meio de autarquia ou empresa municipal, com o emprego de recursos públicos e o atendimento aos
usuários por meio de servidores públicos, contratados, em regra,
por concurso público.
Na segunda, atua através de concessão, comum ou através de Parceria Pública Privada – PPP, dos serviços a um ente privado que, em
sede de Licitação, sagre-se vencedor ao demonstrar condições para
prestação dos serviços, além dos investimentos, percebendo, neste
caso, na maioria das vezes, a título de remuneração, as tarifas pagas pelos usuários.
Ocorre que, além da competência de caráter local, a CF/88 expressamente atribuiu à União, Estados e Municípios a competência
comum para promoção de melhorias nas condições de saneamento básico, conceito que abrange água, esgoto, gestão de
resíduos sólidos e drenagem de água de chuva, como transcrita, verbis:
[...]
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
[...]
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria
das condições habitacionais e de saneamento básico; (g.n.)
Referida opção constitucional pela inserção dos serviços de saneamento básico no âmbito de atuação das três esferas federativas demonstra sua relevância, atribuída pelo constituinte de 1988
à regular prestação destes serviços.
Desta maneira, sob a ótica constitucional da promoção do bem-estar social, como dever estatal, os serviços de saneamento básico possuem notória relevância, tendo em vista que, quando
efetivamente prestados e em níveis satisfatórios, possuem,
comprovadamente, impacto direto na redução de doenças
e das taxas de mortalidade, ou seja, promovem a melhoria das
condições de vida da população diretamente interessada.
Voltando à questão da titularidade dos serviços, necessário mencionar que, não obstante a “promoção de melhorias” no sistema
de saneamento básico consista em competência comum a
todas as esferas da Federação (art. 23, IX da CF), não há, na
CF/88 expressa designação da titularidade destes serviços, o
que foi alvo, por muitos anos, de intensa divergência doutrinária e
inclusive jurisprudencial.
Obviamente que a tese da titularidade municipal dos serviços de
saneamento básico resulta de interpretação do art. 30, inciso V,
da Constituição Federal, segundo o qual “compete aos Municípios
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organizar e prestar, diretamente, ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de
transporte coletivo, que tem caráter essencial”.
Assim, o entendimento de que o saneamento básico constituiria
serviço público de interesse local, portanto, conduziu boa parte
da doutrina e da jurisprudência a sustentar a titularidade municipal.
Entrementes, a titularidade estadual dos serviços, nos casos de instituição de Região Metropolitana, a partir de interpretação do
art. 25, § 3.º da Constituição Federal de 1988, ganhou força, em
interpretação dada pelo Excelso Pretório.
Sendo certo que o aparelhamento das Companhias Estaduais de
Saneamento Básico, realizado nas décadas de 1970 e 1980, em
razão da instituição do PLANASA - Plano Nacional de Saneamento,
através da Lei Federal n.º 6.528/78, funcionou como indutor deste
sistema, vez que condicionava o repasse de recursos da União
para saneamento à existência de Companhia Estadual, reforçando a tese da titularidade estadual destes serviços.
Todavia, a questão restou definitivamente pacificada, quando da
decisão, em 2012, pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 1.842/RJ, cuja ementa foi a seguinte, litteris:
[...]
Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997,
Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do
Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de
Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos
de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 2.
Preliminares de inépcia da inicial e prejuízo. Rejeitada a preliminar
de inépcia da inicial e acolhido parcialmente o prejuízo em relação aos arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput; 4º, caput e incisos I a
VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12 da LC 87/1997/RJ, porquanto
alterados substancialmente. 3. Autonomia municipal e integração
metropolitana. A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia
municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema
federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados
e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais,
sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que
determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade
da integração metropolitana não são incompatíveis com a
autonomia municipal. O mencionado interesse comum não
é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado
e aos municípios do agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF
(ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES,
Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). O INTERESSE COMUM
INCLUI FUNÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS QUE ATENDAM A
MAIS DE UM MUNICÍPIO, assim como os que, restritos ao
território de um deles, sejam de algum modo dependentes,
concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais. 4. Aglomerações
urbanas e saneamento básico. O art. 23, IX, da Constituição
Federal conferiu competência comum à União, aos estados e
aos municípios para promover a melhoria das condições de
saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento
básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além
da existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento,
condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam
a existência de interesse comum do serviço de saneamento
básico. A função pública do saneamento básico frequentemente
extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, §
3º, da Constituição federal. para o adequado atendimento
do interesse comum, a integração municipal do serviço de
saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por
meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e
24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição
Federal, COMO COMPULSORIAMENTE, NOS TERMOS EM QUE
PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE INSTITUI
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AS AGLOMERAÇÕES URBANAS. A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular
a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de
executar e planejar a função pública do saneamento básico,
seja para atender adequadamente às exigências de higiene
e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia
a autonomia municipal. 5. Inconstitucionalidade da transferência
ao estado-membro do poder concedente de funções e serviços públicos de interesse comum. O estabelecimento de região metropolitana não significa simples transferência de competências para o
estado. O interesse comum é muito mais que a soma de cada
interesse local envolvido, pois a má condução da função de
saneamento básico por apenas um município pode colocar
em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região. O parâmetro para
aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que
o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos
de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente
e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios
e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado
não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada
região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que
se permita que um ente tenha predomínio absoluto. Ação julgada
parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da
expressão “a ser submetido à Assembleia Legislativa” constante do
art. 5º, I; e do § 2º do art. 4º; do parágrafo único do art. 5º; dos
incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10; e do § 2º do
art. 11 da Lei Complementar n. 87/1997 do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos arts. 11 a 21 da Lei n. 2.869/1997 do Estado do
Rio de Janeiro. 6. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Em razão da necessidade de continuidade da prestação da função de saneamento básico, há excepcional interesse
social para vigência excepcional das leis impugnadas, nos termos
do art. 27 da Lei n. 9868/1998, pelo prazo de 24 meses, a contar da
data de conclusão do julgamento, lapso temporal razoável dentro
do qual O LEGISLADOR ESTADUAL DEVERÁ REAPRECIAR O
TEMA, CONSTITUINDO MODELO DE PRESTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NAS ÁREAS DE INTEGRAÇÃO METROPOLITANA, DIRIGIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO COM PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS PERTINENTES E DO PRÓPRIO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, sem que haja concentração do poder decisório
nas mãos de qualquer ente. (g.n.)
Por ocasião daquele julgamento, o Excelso Pretório fixou entendimento de que (i) a titularidade dos serviços de saneamento
básico é, de fato, municipal (confirmando julgados anteriores do
próprio Supremo), e (ii) somente no caso das Regiões Metropolitanas há a gestão do sistema de maneira compartilhada
entre o Estado e os Municípios, a ser exercida de forma “colegiada”, em Assembleias que congreguem a participação de
todos os Prefeitos e do Governador do Estado.
Pode, ainda, em se tratando de Região Metropolitana, a atuação
do Estado no campo do abastecimento de água ser possível, mediante a delegação municipal destes serviços à Companhia
Estadual, via Contrato de Programa, figura jurídica equiparada a
um Contrato de Concessão, mas possuindo entes públicos nos dois
polos, de maneira compulsória, nos termos definidos em lei complementar de iniciativa do Estado, cabendo a este política de gestão
do sistema, em face da transcendência do interesse comum
para além dos limites da municipalidade.
A esse respeito, a Lei 11.445/2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e assim, consideradas as peculiaridades de cada unidade da federação e respectivos municípios,
nenhum ato ou ação relativa à questão do saneamento básico pode
se afastar ou contrapor o que prevê a referida lei, como transcrita,
in verbis:
[...]
Art. 16. A prestação regionalizada de serviços públicos de
saneamento básico poderá ser realizada por:
I - órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público,
empresa pública ou sociedade de economia mista estadual, do
Distrito Federal, ou municipal, na forma da legislação;
II - empresa a que se tenham concedido os serviços. (g.n.)
Estabelece, ainda, referida lei, o seguinte, no que se refere ao objeto da representação, como transcrita:
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[...]
Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por
objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico:
I - a existência de plano de saneamento básico;
II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e integral
dos serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento
básico;
III - a existência de normas de regulação que prevejam os
meios para o cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo
a designação da entidade de regulação e de fiscalização;
IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre
o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do
contrato.
§ 1o Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato
deverão ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento
básico.
§ 2o Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de programa, as normas previstas no inciso III do
caput deste artigo deverão prever:
I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os
respectivos prazos e a área a ser atendida;
II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de
expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional
da água, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados;
III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;
IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo:
a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;
b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;
c) a política de subsídios;
V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços; (g.n.).
Em sendo assim, a atividade de regulação pode ser compreendida como sendo a função administrativa desempenhada pelo
Poder Público para normatizar, controlar e fiscalizar as atividades econômicas ou a prestação de serviços públicos por particulares.
Neste caso, a preliminar arguida pela CESAN se confunde como o
mérito da pretensão aduzida, visto que se o Município não possuir,
isoladamente, a competência para dispor sobre o saneamento básico, por óbvio não poderá ele legislar acerca do tema, razão pela
qual não se aprecia tal preliminar no que se refere aos requisitos
para concessão da tutela de urgência cautelar pleiteada.
Além do que, a regulação parte da ideia de que o Estado, ao invés
de prestar materialmente os serviços, tidos como essenciais à população, passou a controlar sua prestação, por meio da expedição de regras para os prestadores de serviços públicos.
No lecionar de Marçal Justen Filho: “não significa negar a responsabilidade estatal pela promoção do bem-estar, mas alterar os
instrumentos para realização dessas tarefas”.
Da leitura dos dispositivos legais supra, em cotejo com a matéria
fática e de direito constantes do bojo processual, percebe-se que
a CESAN opera o sistema de saneamento básico do Município
de Vitória há décadas, tendo em seu favor inclusive os termos da Lei Estadual n° 6.871/2001 e Lei Complementar n°
325/2005, a seguir transcritas, respectivamente:
[...]
Art. 3° Nos termos da legislação em vigor, a Companhia Espírito-Santense de Saneamento, CESAN é confirmada como
concessionária dos serviços públicos de saneamento básico
para todas as situações definidas no Art. 9° da Lei Complementar n° 204 de 22 de junho de 2001, ficando assegurada
a manutenção desta condição pelo prazo de 50 (cinqüenta)
anos contados da promulgação desta Lei.
[...]
Art. 5º Nos termos da legislação em vigor, a Companhia EspíritoSantense de Saneamento CESAN é confirmada como concessionária dos serviços públicos de saneamento básico para
todas as situações definidas nos incisos l e III, do artigo 4°
desta Lei Complementar e, a teor da Lei Estadual n° 6.871, de
14.11.2001, está assegurada a manutenção desta condição
pelo prazo de 50 (cinqüenta) anos contados da promulgação
dessa Lei. (g.n.)
Vê-se, neste caso, que a empresa Companhia Nacional de Saneamento - CONASA procurou a Prefeitura de Vitória e manifestou interesse em promover o estudo para um novo modelo para o
sistema de água e esgoto da Capital, tendo apresentado um
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pré-projeto que teria “indicado a viabilidade de uma nova
concessão, ou uma Parceria Público Privada – PPP”, não havendo nenhuma manifestação ou demonstração de interesse do Poder Público anteriormente a tal ação por parte da CONASA.
Assim, em razão da autorização concedida pela CDV, volta-se à
questão nodal, qual seja, o poder decisório do município de Vitória
para dispor, isoladamente, quanto ao saneamento de Vitória, visto que Supremo Tribunal Federal - STF esclareceu que deve ser
criado um órgão colegiado em cada região metropolitana, de
acordo com as peculiaridades de cada região, com a participação
dos interessados (Estado e Municípios), com iniciativa do
Estado, competente para legislar a este respeito, ou então,
pode haver a compulsoriedade, nos termos definidos em lei
complementar, sem que se esvazie, por completo, a atuação
das municipalidades envolvidas.
Obviamente, não pode prevalecer o interesse de um determinado
ente federativo sobre a decisão ou interesse dos demais entes da
Federação diretamente interessados, in casu, aqueles que compõem a região metropolitana, sobretudo num momento de
recursos hídricos escassos.
Isto fica evidente ante os termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes, em que mencionou, ao proferir seu voto, que a região metropolitana “terá 24 meses para elaborar UM NOVO
MODELO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM NAS REGIÕES METROPOLITANAS, aglomerações urbanas e microrregiões em seu território, estabelecendo uma gestão compartilhada entre os
Municípios e o Estado, sem que se tenha a concentração do
poder decisório em qualquer um dos entes federados, garantida, ainda, a participação popular no processo decisório”.
Nesse compasso, os integrantes de determinada região metropolitana poderão estabelecer conjuntamente, as bases de um Plano
regionalizado, com o intuito de garantir um serviço de saneamento básico de qualidade a todos os Municípios dessa região, sob a orientação da legislação estadual que disporá a
este respeito, com iniciativa do governo do Estado.
Até porque, em se tratando de saneamento básico, esse interesse é fundamental, tendo em vista que, além da prestação dos
serviços envolver investimentos vultosos, o fornecimento de água
inadequado ou o despejo de esgoto realizado de forma irregular,
por qualquer integrante da região metropolitana, também afetará
os demais integrantes da região, ou seja, não é um sistema de
saneamento básico isolado, mas sim integrado.
A respeito do tema, há decisões recentes de nossos Tribunais, no
seguinte sentido, in verbis:
[...]
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei do Município de
Paulínia nº 2.922/2008 que avoca exclusiva titularidade e
regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município, pertencente à Região Metropolitana de Campinas. Rejeição da matéria preliminar. INVASÃO
DE COMPETÊNCIA. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO NAS
REGIÕES METROPOLITANAS QUE É DE INTERESSE COMUM
DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES, DE COMPETÊNCIA DO ESTADO. PREDOMÍNIO DO INTERESSE REGIONAL SOBRE O LOCAL. Violação dos arts. Io, 152, IV e parágrafo único, 153, caput e
§ Io, e 154, 216, § 2o, da CE. Procedência da ação, rejeitada a preliminar. (TJSP; Proc. 0348562-21.2010.8.26.0000; Ac. 5498882;
São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. David Eduardo Jorge Haddad;
Julg. 14/09/2011; DJESP 21/11/2011)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE
PROÍBE COBRANÇA DE TAXA DE COLETA DE ESGOTO DOMICILIAR
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. REGIÃO METROPOLITANA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DO ESTADO PARA ORGANIZAR
E PRESTAR SERVIÇOS PÚBLICOS DE INTERESSE METROPOLITANO.
FERIMENTO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. 1. Não obstante os municípios detenham
competência para legislar sobre assuntos de interesse local, quando tai s serviços são prestados no âmbito de região
metropolitana, A COMPETÊNCIA MATERIAL E LEGISLATIVA
PASSA A SER DO ESTADO, O QUE DECORRE DIRETAMENTE
DO OBJETIVO DE INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS DE INTERESSE COMUM INERENTE À CRIAÇÃO DESSAS REGIÕES, consoante dispõe o art. 2º, da Lei Complementar nº 318/04. 2.
A Constituição Estadual atribui ao estado a competência legislativa para fixar as tarifas públicas dos serviços de sua competência
(art. 19, V), e preceitua, em seu art. 244, § 6º, que a política de
saneamento básico do município deverá ser compatibilizada com
a do estado. 3. Dessa forma, resta evidenciada a invasão legislativa praticada pela Câmara de Vereadores de Cariacica. 4. Ação
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julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei Municipal
nº 4.395/05, de Cariacica/ES, em sua integralidade. (TJES; ADI
0003552-67.2006.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Arnaldo
Santos Souza; Julg. 13/09/2012; DJES 25/09/2012)
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Devidamente composto o pólo passivo. Contencioso abstrato de constitucionalidade é
processo de natureza objetiva, cuja participação é consentida aos
órgãos ou às autoridades das quais emanou a Lei ou o ato normativo impugnado (art. 6º, da Lei nº 9.868/99). POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO Afigura-se, como posto, juridicamente possível
o pedido. Sustenta o autor a incompatibilidade da legislação
impugnada com dispositivos da Constituição Estadual (arts.
152, inciso IV e parágrafo único, 153, caput e parágrafo 1º,
154, caput e 205, caput e inciso V), além de ausência de harmonia com normas suplementares editadas pelo Estado (LCE nº
1.025/2007), dentro de sua competência atribuída pela Constituição. Afasto as preliminares. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Leis municipais nºs 7.095, 7.096 e 7.102, todas de 20
de dezembro de 2012, instituindo a Política Municipal dos Serviços
Públicos de Abastecimento de Água e do Esgotamento Sanitário no
Município de Guarulhos, a contratação de Parceria Público-Privada, precedida de concorrência pública, pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos SAEE; e a Agência
Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico daquele município. Inconstitucionalidade. Município de Guarulhos que integra a região metropolitana de São Paulo. Não se
trata de interesse exclusivamente local. IMPRESCINDÍVEL
A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO PARA DISCIPLINAR MATÉRIA
SOBRE O SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO EM REGIÕES
METROPOLITANAS. Afronta aos arts. 152, incisos III, IV e parágrafo único; 153, caput e parágrafo 1º; 154, caput e 205, caput e
inciso V, todos da Constituição Estadual. Procedente a ação. (TJSP;
DIN 2071833-93.2013.8.26.0000; Ac. 8429058; São Paulo; Órgão
Especial; Rel. Des. Evaristo dos Santos; Julg. 08/04/2015; DJESP
20/05/2015) – g.n.
Esclarecedoras, ainda, são as palavras do relator, nos embargos
de declaração - ED nº 2.071.833-93.2013.8.26.0000/50001 – São
Paulo, em que fora embargante a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS e embargado o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos do Processo nº 7095/2012, vejamos:
[...]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição quanto a se colher manifestação do Governador ou do representante da Região Metropolitana. Ocorrência. Correção. CABE AO ESTADO ESTABELECER AS
DIRETRIZES PARA AS REGIÕES METROPOLITANAS (ART. 5º,
§ 2º, PARTE FINAL, DA LC Nº 1.139/11). DELE A COMPETÊNCIA PARA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. Deve ser ouvido o Governador, inclusive, na qualidade de único autor da ação, quanto à
modulação de efeitos de inconstitucionalidade já reconhecida. Embargos acolhidos, sem alteração do julgado. 1. Trata-se de embargos de declaração de v. aresto (fls. 141/149 do apenso) acolhendo,
em parte, embargos de declaração de v. aresto (fls. 355/386 do
apenso) julgando procedente ação direta de inconstitucionalidade,
tendo por objeto as Leis nº 7.095, 7.096 e 7.102, todas de 20.12.12,
ao instituírem, respectivamente, a) a Política Municipal dos Serviços
Públicos de Abastecimento de Água e do Esgotamento Sanitário no
Município de Guarulhos; b) a contratação de Parceria Público-Privada, precedida de concorrência pública, pelo Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Guarulhos SAEE; c) a Agência Reguladora dos
Serviços Públicos de Saneamento Básico daquele Município. Apontou contradição. Equivocado determinar a manifestação do Governador do Estado como representante da Região Metropolitana
quando essa função é exercida, atualmente, pelo Prefeito Municipal
de São Paulo Lei nº 1.139/11. Daí a declaração (fls. 01/03). É o
relatório. 2. Acolho os embargos. A sentença ou o acórdão comporta embargos de declaração tão somente quando houver obscuridade ou contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal (art. 535, I e II do CPC). A contradição,
segundo ARAKEN DE ASSIS: “... decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um
elemento em ralação ao(s) outro(s). As proposições inconciliáveis
consistem na afirmação e na negação simultâneas de algo.” (“Manual dos Recursos” Ed. Revista dos Tribunais 2011 p. 623 item
66.2.3). Consequentemente, a viabilizadora de aclaramento em
embargos de declaração não é aquela eventualmente existente entre a decisão e a tese defendida pelos embargantes. Como se tem
julgado: “A contradição que autoriza os embargos de declaração é
do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com
o entendimento da parte.” (STJ REsp nº 218.528-Edcl j. de 07.02.02
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Rel. Min. CESAR ROCHA in THEOTÔNIO NEGRÃO “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 2014 art.
535, nota 14b p. 730). Ela se apresenta senão como a intrínseca,
interna, ínsita ao julgamento, de sorte a torná-lo incompreensível,
inexequível ou ininteligível. Inadvertidamente constou no v. aresto:
“Portanto, modulo os efeitos da decisão para que, em 120 (cento e
vinte) dias, a contar do julgamento dos presentes embargos de
declaração, o Município de Guarulhos adeque o Contrato nº
056/2014 e consequentes obras decorrentes, em nome do interesse regional, bem como os demais firmados na vigência das leis
declaradas inconstitucionais, ouvindo, para tanto, o Governador do
Estado de São Paulo representante da região metropolitana.” (fls.
144/145 dos embargos anteriores). Efetivamente, há contradição a considerar. No entanto, ela se resolve pela exclusão da
expressão “... representante da região metropolitana” e não
do “Governador do Estado de São Paulo”. 4 Deve ser ouvido
mesmo do Governador do Estado de São Paulo, até porque, conforme consta da mencionada Lei Complementar Estadual nº 1.139, de
16 de junho de 2011, as deliberações do Conselho de Desenvolvimento devem ser compatibilizadas com as diretrizes fixadas pela
União e pelo Estado (art. 5º, § 2º, da LC nº 1.139/11), e é nessa
qualidade que se pretende a manifestação do representante
do Chefe do Poder Executivo do Estado de São Paulo. O v.
aresto observou a relevância regional da questão, quando
necessariamente deve o Estado-Membro atuar, ressalte-se,
em conjunto com os Municípios pertencentes à Região Metropolitana. Como lá consignado: “Em que pesem os argumentos
do Chefe do Executivo e da Casa Legislativa Municipal, a matéria
tratada nos diplomas legislativos ora objurgados Leis Municipais nºs
7.095, 7.096 e 7.102, todas de 20 de dezembro de 2012, instituindo, respectivamente, a) a Política Municipal dos Serviços Públicos
de Abastecimento de Água e do Esgotamento Sanitário no Município
de Guarulhos; b) a contratação de Parceria Público-Privada, precedida de concorrência pública, pelo Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Guarulhos SAEE; c) a Agência Reguladora dos Serviços
Públicos de Saneamento Básico daquele Município adquire relevância regional, e não exclusivamente local.” “O Município de Guarulhos integra a Região Metropolitana de São Paulo, instituída pelo
Estado por lei complementar. De caráter compulsório, frise-se, essa
participação (LCE nº 1.139/2011), como já reconheceu o C. Supremo Tribunal Federal (ADI 1.841-RJ, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ
20.09.02 e ADI 796-ES, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ 17.12.99).
DAÍ A COMPETÊNCIA INVOCADA PELO ENTE ESTADUAL PARA A ORGANIZAÇÃO, O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO BÁSICO. APENAS OS ENTES MUNICIPAIS NÃO
INSERIDOS NO CONTEXTO DE REGIÕES METROPOLITANAS
DETÉM A EXCLUSIVA GESTÃO DESSES SERVIÇOS.” “A propósito, observa REGINA MARIA MACEDO NERY FERRARI:” “A Região
Metropolitana advém de áreas urbanas que se vão aglomerando em
torno de um Município, eliminando as áreas rurais, fazendo surgir
uma área urbana única, o que vem exigir a integração da organização, planejamento e execução de funções de interesse comum entre todas as unidades componentes.” “A competência para criação de regiões metropolitanas, que na Constituição anterior
era da União, passa, na nossa atual Lei Fundamental, à competência do Estado-membro, que a exercitará através de lei
complementar.” “As Regiões Metropolitanas são entidades
administrativas que congregam vários Municípios limítrofes
de um Estado da Federação, sendo que deverão ser organizadas por norma da entidade interessada, em que pese suas
decisões não anularem a autonomia municipal. Assim, são órgãos de planejamento que visam à realização de funções públicas
de interesse comum de vários Municípios.” (grifei “Direito Municipal” Ed. Revista dos Tribunais 2012 p. 84).” (...) “Nem se alegue,
como pretendem a ASSEMAE e a ABCON (fls. 253/259 e 289/325),
ter a ADI nº 1.842/RJ firmado a competência dos municípios para
legislar sobre o tema. Ao contrário. ENTENDEU-SE SER IMPRESCINDÍVEL A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO PARA DISCIPLINAR
MATÉRIA SOBRE O SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO EM
REGIÕES METROPOLITANAS, EXATAMENTE COMO ACIMA
TRANSCRITO. Deve haver colaboração, coparticipação, solidariedade, ainda que proporcional no regramento dos assuntos metropolitanos quanto ao saneamento básico.” (destaques em especial
fls. 377/378 e 385 dos autos principais). Embora possa o Conselho
de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo (atualmente, segundo alegação não comprovada, presidida pelo Prefeito
da Capital Fernando Haddad) deliberar sobre questões relacionadas
à metrópole, no presente caso, ENTENDEU-SE IMPRESCINDÍVEL A MANIFESTAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO, COMO
REPRESENTANTE DO ESTADO-MEMBRO, NA MEDIDA EM QUE
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A ELE CABE, À LUZ DAS DIRETRIZES FIRMADAS PELO ESTADO QUANTO À MATÉRIA DE SANEAMENTO BÁSICO, COMPATIBILIZAR O DECIDIDO NO V. ACÓRDÃO DESTE C. Órgão Especial com os contratos e as obras do Município de Guarulhos. Assim não fosse, como se admite tão somente para argumentar, pela
qualidade de único autor da presente ação, totalmente pertinente
ouvi-lo sobre a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade já
reconhecida. Daí a necessidade de acolher os embargos de declaração para, manter, apenas “... Governador do Estado de São Paulo...”, e excluir a expressão “representante da região metropolitana”, constantes do aresto ora embargado (fls. 144/145 dos anteriores embargos). É caso de acolher, portanto, os embargos declaratórios para sanar a apontada contradição, todavia, sem qualquer
alteração do resultado. Mais não é preciso acrescentar. 3. Acolho os
embargos, identificando contradição no aresto anterior, para excluir
dele a expressão “representante da região metropolitana”, sem alterar o resultado. EVARISTO DOS SANTOS - Relator (g.n.)
Em assim sendo, claro está que é imprescindível a participação
do Estado para disciplinar matéria sobre o serviço de saneamento básico em regiões metropolitanas, como ocorre in casu,
passando a competência legislativa a ser do Estado, o que
decorre diretamente do objetivo de integração de políticas
de interesse comum inerente à criação dessa região metropolitana, o que inviabiliza a atuação isolada do Município de
Vitório, por meio da CDV, sob pena de invasão de competência constitucionalmente estabelecida.
Desta maneira, num juízo de cognição sumária, próprio das medidas de urgência, entendo que assiste razão à representante,
quando afirma que há interesse comum no saneamento básico da
região metropolitana, sendo necessária uma integração entre os
Municípios e o Estado, com a finalidade de viabilizar a organização, execução e planejamento das funções públicas de interesse comum, de maneira que o Município de Vitória, através
da CDV, não possui competência isolada para dispor acerca
do saneamento básico na região metropolitana.
Cabe, pois, ao Estado legislar acerca do saneamento básico, estabelecendo diretrizes, disciplinando a participação dos demais entes
que compõem sobredita região, de maneira a preservar o interesse
comum dos entes nas áreas de tais aglomerações urbanas.
Desta maneira restaram sobejadamente demonstradas as razões
pelas quais se reconhece a presença do fumus boni iuris, em franca ocorrência de afronta aos dispositivos da legislação de regência,
em interpretação dada acerca da matéria pelo Excelso Pretório.
Já no que se refere à presença do periculum in mora, consubstanciado, aqui, no fato de que a autorização concedida pela CDV, se
levada a efeito, poderá ensejar prejuízos enormes aos cofres públicos municipais, ou a terceiro, sobretudo porque um estudo desta
magnitude não se pode ter por gratuito, devendo ser suportado
em algum momento de maneira direta ou indireta por quem
tenha interesse na realização de nova concessão.
Evidencia-se mais ainda, referido requisito, periculum in mora,
quando analisada a forma de constituição da CESAN, Sociedade
Anônima, com capital aberto (cujo acionista majoritário é o Estado), sujeita às oscilações do mercado que se concretizam em face
de informações de caráter relevante, e, neste caso, o trâmite
de processo administrativo pelo comitê gestor da CDV, após
autorização concedida para se promover estudo de viabilidade para nova concessão, como se está a veicular pela mídia
jornalística, com o fim de se retirar a operação do sistema
da titularidade da CESAN, de per si já provoca prejuízo à atuação
da companhia, em razão da repercussão no mercado de capitais.
A este respeito, a CF/88, relativamente à própria genética das empresas estatais, estabeleceu, em seu art. 173 que “a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo”, sendo este o caso dos autos, portanto age a
CESAN nos limites da legislação que salvaguarda seu direito, estando demonstrada a presença do periculum in mora.
Dessa forma, entende-se que se mostra indispensável a concessão
da tutela de urgência cautelar, inaudita altera pars, em razão da
presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida,
quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, nos
termos em que fora requerido pela representante, em face dos fundamentos de fato e de direito antes aduzidos.
3. DA MEDIDA DE URGÊNCIA CAUTELAR ORA CONCEDIDA:
O Excelso Pretório já pacificou o entendimento quanto à competência dos Tribunais de Contas para concessão de medidas cautelares,
vez que se mostra atividade intrínseca à consecução da competência constitucionalmente estabelecida aos Tribunais de Contas,
vejamos:
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[...]
CAUTELAR. LEGITIMIDADE. DOUTRINA DOS PODERES IMPLÍCITOS. PRECEDENTE (STF). CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DE CONTAS EXPEDIR PROVIMENTOS
CAUTELARES, MESMO SEM AUDIÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA, DESDE QUE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA. DELIBERAÇÃO DO TCU, QUE, AO DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR, JUSTIFICOU, EXTENSAMENTE, A OUTORGA DESSE PROVIMENTO DE URGÊNCIA. PREOCUPAÇÃO DA CORTE DE CONTAS
EM ATENDER, COM TAL CONDUTA, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL
PERTINENTE À NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ESTATAIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CUJO ÂMBITO TERIAM SIDO OBSERVADAS AS GARANTIAS INERENTES À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW”. DELIBERAÇÃO
FINAL DO TCU QUE SE LIMITOU A DETERMINAR, AO DIRETOR-PRESIDENTE DA CODEBA (SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA), A
INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DO CONTRATO
CELEBRADO COM A EMPRESA A QUEM SE ADJUDICOU O OBJETO
DA LICITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 71,
INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. APARENTE OBSERVÂNCIA, PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NO CASO EM EXAME, DO PRECEDENTE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU A RESPEITO
DO SENTIDO E DO ALCANCE DESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL
(MS 23.550/DF, REL. P/ ACÓRDÃO O MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE).
INVIABILIDADE DA CONCESSÃO, NO CASO, DA MEDIDA LIMINAR
PRETENDIDA, EIS QUE NÃO ATENDIDOS, CUMULATIVAMENTE, OS
PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DE SEU DEFERIMENTO. MEDIDA
CAUTELAR INDEFERIDA. DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida cautelar, impetrado contra deliberação, que, emanada do E. Tribunal de Contas da União (Processo
TC-008.538/2006-0), acha-se consubstanciada em acórdão assim
ementado (fls. 35/36EMENTA: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
PODER GERAL DE) – g.n.
Assim sendo, mostra-se necessário a concessão da medida cautelar, a fim de que se determine ao Município de Vitória, à CDV e à
CONASA a suspensão dos atos posteriores à aprovação, pelo conselho gestor de Parcerias Público Privadas da CDV, do pré-projeto de
estudo de concessão dos serviços prestados pela CESAN, inclusive
quanto à realização de qualquer estudo sobre o tema, determinando-se, ainda, que o Município e a CDV suspendam
o procedimento administrativo, em referência, ou quaisquer
outros que estejam em curso, relativamente matéria em
apreço, tal qual pleiteado pela CESAN.
Desse modo, CONHEÇO da presente representação e CONCEDO
a tutela de urgência CAUTELAR, inaudita altera pars, no que se
refere à suspensão dos atos posteriores à aprovação, pelo conselho gestor de Parcerias Público Privadas da CDV, do pré-projeto
de estudo de concessão dos serviços prestados pela CESAN, inclusive quanto à realização de qualquer estudo sobre o tema,
determinando-se, ainda, que o Município e a CDV suspendam
o procedimento administrativo, em referência, ou quaisquer
outros que estejam em curso, relativamente a matéria em
apreço, tal qual pleiteado pela CESAN, a fim de prevenir a ocorrência de dano ao erário, na forma revista no art. 1ª, XV c/c 125, II,
da Lei Complementar nº 621/2012, para com isso DETERMINAR
ao Prefeito Municipal de Vitória, Sr. Luciano Santos Rezende, ao
Diretor Presidente da CDV, Sr. José Vicente de Sá Pimentel, bem
como à CONASA, por seu representante legal, que assim procedam,
em face da concessão da presente medida:
a. SUSPENDAM os atos posteriores à aprovação, pelo conselho gestor de Parcerias Público Privadas da CDV, do pré-projeto de
estudo de concessão dos serviços prestados pela CESAN, inclusive
quanto à realização de qualquer estudo sobre o tema, determinando-se, ainda, que o Município e a CDV suspendam o
procedimento administrativo, em referência, ou quaisquer
outros que estejam em curso, relativamente à matéria em
apreço, por ausência de competência para dispor, isoladamente,
sobre a matéria objeto da representação, tal qual pleiteado pela
CESAN, em razão de potencial afronta as normas constitucionais e
infraconstitucionais, comunicando a suspensão a este Egrégio Tribunal de Contas, no prazo de 05 dias, sob pena de sanção pecuniária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) dia, na forma do art.
391, do Regimento Interno desta Corte de Contas;
b. DÊ publicidade à medida de suspensão da execução de todos os
atos posteriores à aprovação, pelo conselho gestor de Parcerias
Público Privadas da CDV, do pré-projeto de estudo de concessão
dos serviços prestados pela CESAN, inclusive quanto à realização de qualquer estudo sobre o tema, determinando-se, ainda,
que o Município e a CDV suspendam o procedimento administrativo, em referência, ou quaisquer outros que estejam em
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curso, relativamente à matéria em apreço.
Por fim, DETERMINO, com fundamento no artigo 358, inciso III,
do Regimento Interno desta Corte - Resolução TC nº 261/2013, a
NOTIFICAÇÃO do Prefeito Municipal de Vitória, Sr. Luciano Santos Rezende, do Diretor Presidente da CDV, Sr. José Vicente de
Sá Pimentel, bem como da CONASA, por seu representante legal,
para que, querendo, no prazo de 05 dias, se manifestem quanto aos termos da presente representação, juntando documentos e
informações, principalmente, cópia de quaisquer processos administrativos que se encontrem em trâmite acerca da matéria objeto da presente demanda.
À Secretaria Geral das Sessões para comunicação urgente mediante comunicação eletrônica, em face da iminência de ocorrência
de dano ao erário, promovendo-se todos os demais impulsos necessários, dando-se, também, ciência ao Representante
do Ministério Público Especial de Contas, acerca dos termos desta
Decisão.
Após, remetam-se os presentes autos à Secretaria Geral de Controle Externo, a fim de que se promova, junto à Secretaria de Controle Externo competente, a análise da presente, seguindo-se o rito
sumário.
É como decido.
Vitória, 17 de abril de 2017.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 1199/2017
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições
legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 1199/2017,
RERRATIFICOU a contratação da empresa MD Sistemas de
Computação LTDA., especializada na atualização de versões do
Sistema de Gestão de Pessoas, módulo Rubi/Administração de
Pessoal com prestação de serviços de atualização, manutenção e
suporte técnico especializado para 1000 colaboradores e o módulo
treinamento para 1500 colaboradores., no valor total de R$
60.921,00 (sessenta mil, novecentos e vinte e um reais), por
inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, inciso I da
Lei 8.666/93.
Vitória-ES, 27 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
PORTARIA 105-P DE 27 DE ABRIL DE 2017.
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 a servidora KARINA RAMOS TRAVAGLIA, matrícula
202.923, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo,
para ocupar a função de coordenação técnica FG-2 na Corregedoria,
substituindo a coordenadora CLÁUDIA STANCIOLI CÉSAR,
matrícula 203.073, afastada da referida função por motivo de
férias, no período de 18/4/2017 a 2/5/2017.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 106-P, DE 27 DE ABRIL DE 2017
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 processos TC- 2411/2013
e 461/2014,
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:
www.tce.es.gov.br

Página 87

Terça-feira, 2 de maio de 2017
MATR.
203517
203581

NOME
NÍVEL
REF.
Luana Ramos Sampaio I
5
Cláudia Cristina
I
3
Mattiello

VIGÊNCIA
1/1/2017
1/2/2017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 107-P DE 27 DE ABRIL DE 2017
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 CLEIDE LÚCIA GOMES GRECCO, matrícula
nº 202.552, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle
externo, para ocupar a função de coordenação técnica FG-4 na
Escola de Contas Públicas - ECP, substituindo a coordenadora
PATRICIA KRAUSS SERRANO PARIS, matrícula nº 203.608,
afastada da referida função por motivo de férias, no período de
3/5/2017 a 17/05/2017.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 96-P, DE 25 DE ABRIL DE 2017
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 do caderno processual TC
3685/1995,
RESOLVE:
conceder ao servidor FAUSTO DE FREITAS CORRADI, matrícula
nº 202.629, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle
externo, 3 (três) meses de férias-prêmio com base no art. 118 da
Lei Complementar 46/1994, referente ao decênio de 15/5/2005 a
14/5/2015, a partir de 8/5/2017.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Republicada por incorreção
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[ATOS DA SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES]
NOTIFICAÇÃO
PROCESSO: TC 3.647/2016
JURISDICIONADO: AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE: GERSON CORREIA DE JESUS – SINDIPÚBLICOS
RESPONSÁVEIS: JUDITH FURTADO AMORIM E PAULO RENATO PAIM
Fica o Senhor GERSON CORREIA DE JESUS, presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIPÚBLICOS, NOTIFICADO do Acórdão TC 1258/2016 – Primeira Câmara (Processo TC 3.647/2016), disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES no dia 20 de março de 2017, que não julgou improcedente a
Denúncia, arquivando-se os autos.
Odilson Souza Barbosa Junior
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
PROCESSO: TC 8.751/2015
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
DENUNCIANTE: SERGIO AUGUSTO DE MAGALHÃES E SOUZA
RESPONSÁVEIS: ALINE OLIVEIRA AGUIAR, JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA, MAXIMIANO FEITOSA DA MATA E
ROSA MARIA CRIVILIN
Fica o Senhor SERGIO AUGUSTO DE MAGALHÃES E SOUZA,
NOTIFICADO do Acórdão TC 139/2017 – Plenário (Processo TC
8.751/2015), disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES
no dia 17 de abril de 2017, que julgou procedente a Representação,
com aplicação de multa.
Odilson Souza Barbosa Junior
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
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