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ACÓRDÃO TC-918/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1435/2006 (APENSOS: TC-632/2006, TC1589/2006, TC-2279/2005, TC-3734/2005, TC-4301/2008)
JURISDICIONADO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - ALEXANDRE MARCELO COUTINHO SANTOS, CESAR ROBERTO COLNAGHI, CLAUDIO HUMBERTO VEREZA LODI, PAULO ROBERTO FOLETTO, REGINALDO DE ALMEIDA, ROBSON DE SOUZA VAILLANT
ADVOGADOS - FLÁVIA MOTTA (OAB/ES 10.191), JOSÉ CARLOS
STEIN JR (OAB/ES 4.939), LUCIANO DAMASCENO DA COSTA (OAB/
ES 8.195), JORGE ELIAS ZUCOLOTO JUNIOR (OAB/ES 21.921), JOSÉ
CARLOS STEIN JR (OAB/ES 4.939), LAIS LEMOS BRAGATTO (OAB/
ES 17.977), STELA MARA CARDOSO REIS (OAB/ES 17.553), DARCY
HENRIQUE PELLISSARI (OAB/ES 10.850), JABES MIGUEL MOARES
JÚNIOR (OAB/ES 10.289)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2005 – RECONHECER PRESCRIÇÃO – AFASTAR IRREGULARIDADES – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Este processo trata da Prestação de Contas Anual da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, referente ao exercício de 2005 e
da auditoria realizada no mesmo período, de que resultou a imputação
de irregularidades nos atos de gestão praticados pelos ordenadores
de despesas componentes das Mesas Diretoras, acima mencionados,
nos respectivos períodos do exercício abrangido de 01/01/2005 a
31/12/2005.
A Instrução Técnica Inicial nº. 454/2007 constante às fls. 0241/325
do Processo TC –1435/06 apontou indícios de irregularidades e respectivos responsáveis, tendo sido determinada pelo então Conselheiro
Relator a citação dos responsáveis para que apresentassem justificativas no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias, nos termos da
Decisão Preliminar TC-0443/2008, fls.351.
Devidamente citados (fls.360/367), os agentes responsáveis apresentaram suas justificativas, com exceção do Deputado Robson de Souza
Vaillant.

Em seguida o processo foi encaminhado à 9ª Controladoria Técnica
(atual Secex Governo), setor então competente para a análise, que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 6349/2009 (fls. 2284-2387),
com opinamento:
1) Pela IRREGULARIDADE da Prestação de Contas da Mesa Diretora no período de 01/01/2005 a 31/01/2005, composta pelos
Deputados Estaduais Cláudio Humberto Vereza Lodi, Paulo Roberto Folleto e Robson de Souza Vaillant, com condenação dos
responsáveis à devolução ao erário do valor de 2.873,96 VRTE e ainda
pela aplicação de multa aos responsáveis, em razão das seguintes
irregularidades:
7.2.1.2 Concessão de adicional de assiduidade para servidores que
desfrutaram mais de 60 dias de licença para tratamento da própria
saúde no período do decênio analisado – Inobservância ao inciso IV
do art. 109 da Lei 46/94 de 31/01/94 e ao principio da autotutela.
(Item 5.5.1)
7.2.1.3 Concessão indevida de adicional de tempo de serviço para
servidores que ainda não completaram 5 anos de efetivo exercício,
sendo passível de glosa o montante de 11,96 VRTE – Inobservância
ao Art. 106 da LC 46 alterado pelo LC 92, de 30/12/96 e ao principio
da autotutela. (Item 5.5.3)
7.2.1.5 Pagamento de Auxilio Alimentação em Pecúnia sem a devida
inclusão destes valores na base de cálculo da contribuição previdenciária e Tributária – Inobservância ao inciso I do Art. 28 da Lei 8.212/91
– Lei de Custeio da Previdência. (Item 5.6)
7.2.1.6 Pagamento de subsídios e vencimentos sem observância ao
inciso XI do art 37 da Constituição Federal/88, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41/2003. (Item 5.9)
7.2.1.7 Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias ao
INSS do Deputado José Tasso Oliveira Andrade – Inobservância ao
que determina a alínea “j” do art. 12 da Lei 8.212.(Item 5.10)
7.2.1.8 Pagamento dos subsídios dos Deputados Estaduais acrescidos de diferença de 1% (um por cento), sendo passível de glosa o
montante de 2.862 VTRE – Inobservância ao art. 37 da Constituição Federal/88, ao §2º do Art. 49 e ao inciso X do Art.49 e ao inciso
XXIV do Art. 56 da Constituição Estadual/89, devendo nesse caso ser
observada a decisão preliminar suscitada no item 8.1.1.1, 8.1.1.2 e
8.1.1.3 (5.11)
7.2.1.9.1 Lançamento indevido na conta 3.3.1.90.11.02 – Vencimento de Pessoal em Comissão – de valores referentes à devolução de
auxilio alimentação, a desconto por faltas injustificadas, a pagamento
de multas de transito e a estorno de lançamentos indevidos do mês
anterior (vencimentos, ATS, 13º salário e outros). Inobservância ao
Plano de Contas instituído através da Portaria 163 STN.
7.2.1.9.2 Lançamento indevido na conta de despesa corrente
(33190.11.03 – Gratificação adicional por tempo de serviço) de auxilio
maternidade, valor que é reembolsado pela previdência social (INSS),
inobservância do Plano de Contas instituído através da Portaria 163
STN.
2) Pela IRREGULARIDADE da Prestação de Contas da Mesa Diretora
da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no período de
01/02/2005 a 31/12/2005, composta pelos Deputados Estaduais
César Roberto Colnaghi (Presidente), Alexandre Marcelo Coutinho Santos (1º Secretário) e Reginaldo de Almeida ( 2º Secretario), pelas seguintes ocorrências:
7.2.2.2 - Ausência de procedimento licitatório – Inobservância ao art.
2º da Lei 8.666/93.(Item 5.2)
7.2.2.3 - Ausência de procedimento administrativo para apuração de
prejuízo ao erário – Inobservância ao art. 51 c/c artigo 53 da LC Estadual nº. 32/93 e ao principio da autotutela. ( Item 5.4)
7.2.2.5 - Concessão de adicional de assiduidade para servidores que
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desfrutaram mais de 60 dias de licença para tratamento da própria
saúde no período do decênio analisado – Inobservância ao inciso IV
do art 109 da Lei 46 de 31/01/94 e ao principio da autotutela. (Item
5.5.1)
7.2.2.6 – Concessão de adicional de assiduidade utilizando-se períodos interrompidos para comporem o decênio, sendo passível de glosa
o montante de 144,85 VTRE’s – Inobservância ao caput do art. 108
combinado com o § 1º do Art. 109 da lei 46/94 e ao principio da autotutela. (Item 5.5.2)
7.2.2.7- Concessão indevida de adicional e tempo de serviço para
servidores que ainda não tinham completado 5 (cinco) anos de efetivo exercício, sendo passível de glosa o montante de 543,15 VRTE’s
referentes à servidora Maria Inês Loureiro e 70,84 VRTE’s referentes
ao servidor Ricardo Saleme – Inobservância ao Art. 106 da Lei 46/94
alterado pela LC nº. 92, de 30/12/96 e ao principio da autotutela. (
5.5.3)
7.2.2.8 – Concessão de ATS a servidor com base em legislação revogada, sendo passível de glosa o montante de 820,08VRTE’s – Inobservância ao caput do Art. 106 com redação dada pela LC 92, de
30/12/96 e ao principio da autotutela. ( Item 5.5.4)
7.2.2.9 – Pagamento indevido de ATS e assiduidade devido à aposentadoria do servidor pelo Regime Geral de Previdência, sendo passível
de glosa o montante de 12.912,71 VRTE’s – Inobservância ao disposto
no Art. 60, Inciso IV, combinado com os Arts. 106 e 108 da Lei Complementar 46/94. (Item 5.5.5)
7.2.2.10 – Pagamento de auxilio alimentação em pecúnia sem a devida inclusão destes valores na base de calculo da contribuição previdenciária e tributária – Inobservância ao inciso I do Art.28 da Lei
8.212/91 - Lei de Custeio da Previdência.( Item 5.6)
7.2.2.11.1 – Lançamento indevido na conta 3.3.1.9011.02 – Vencimento de Pessoal em Comissão – de valores referentes à devolução de
auxilio alimentação, a desconto por faltas injustificadas, a pagamento
de multas de transito e a de lançamentos indevidos do mês anterior
(vencimentos, ATS, 13º e outros).
7.2.2.11.2 – Lançamento indevido de salário família na conta de
despesa corrente (33190.11.20 – Outros Direitos e Vantagens), valor
esse que é reembolsado pela Previdência Social (INSS).
7.2.2.11.3 – Lançamento indevido de devolução de 13º recebido a
maior na rubrica 33190.11.01 – Vencimentos do Pessoal Fixo.
7.2.2.12 – Concessão indevida de Diárias ao Deputado Sérgio Borges
para fazer face às despesas de viagem ao interior do Estado, sendo
passível de glosa o montante de 291,70VRTE’s – Inobservância ao
parágrafo 3º do Art. 7º do Ato 915 que veda a concessão de diárias a
Deputados Estaduais em seus deslocamentos pelo interior do Espírito
Santo.(Item 5.8.1)
7.2.2.13 – Concessão de diárias e passagens aéreas para viagens e
pagamento de despesas não classificáveis como de interesse público
e ou representação parlamentar, sendo passível de glosa o montante
de 1091,61 VRTE’s referente a viagem do Sr. Danilo José Juffo Rodrigues ( subitem 5.8.2.1) e o montante de 6193,95 VRTE’s referente à
viagem do deputado Giovani Silva (subitem 5.8.2.2) – Inobservância
ao art.14 do Ato 2.223/78, ao art. 3º do Ato nº 760/2005, ao caput do
Art.37 da CF/88, e ao Art. 32 da CE/89 e aos princípios da legalidade,
da impessoalidade e da finalidade pública.(Item 5.8.2)
7.2.2.14 – Concessão de diárias incluindo final de semana (sábado/
domingo) sem a devida justificativa da necessidade, sendo passível de
glosa o montante de 1444,02 VRTE’s - Inobservância ao principio da
motivação. (Item 5.8.3)
7.2.2.15 – Pagamento de diárias feitos posteriormente à realização
da viagem sem a devida justificativa do caráter emergencial da viagem – Inobservância ao Art 9º. do Ato nº 2.223/96 e ao Art.10 do Ato
nº 760/05. ( 5.8.4)
7.2.2.16 - Processo com pendência de regularização, relativo a devolução de importância concedida a maior e/ou por retorno antecipado do servidor – Inobservância ao parágrafo 2º, do Art.11 do Ato
2.223/78 e ao parágrafo 2º do Ato 915/05. (Item 5.8.5)
7.2.2.17 – Pagamento de subsídios e vencimentos sem a observância
do teto de remuneração nos termos da Emenda Constituição nº 41
de 19 de dezembro de 2003, que modificou o inciso XI do art. 37 da
Constituição Federal – Inobservância ao inciso XI da Art. 37 da Constituição Federal/88. (Item 5.9)
7.2.2.18 – Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias
ao INSS do Deputado José Tasso Oliveira Andrade – Inobservância ao
que determina a alínea “j” do art 12 da Lei 8.212/91.(5.10)
7.2.2.19 – Pagamento dos subsídios dos Deputados Estaduais
acrescidos de diferença de 1%, sendo passível de glosa o montante
21.214,40 VRTE’s – Inobservância ao inciso X do art. 37 da Constituição Federal/88, ao §2º do Art 49 e ao inciso XXIV do Art.56 da
Constituição Estadual/89, devendo nesse caso ser observada a decisão preliminar suscitada no item 7.1.1 e nos subitens 7.1.1.1, 7.1.1.2
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e 7.1.1.3.(5.11).
7.2.2.20 – Pagamento de 13º subsidio a Deputados Estaduais, sendo
passível de glosa o montante de 187.272,55 VRTE’s – Inobservância
ao § 4º do art. 39 da CF/88, devendo nesse caso ser observada a
decisão preliminar suscitada no item 7.1.2 e nos subitens 7.1.2.1 e
7.1.2.2 (Item 5.12)
7.2.2.21 – Antecipação de pagamento do 13º subsidio – Inobservância ao parágrafo único do Art. 2º da Lei 7.456/03. (Item 5.13)
7.2.2.22 – Ausência de rotinas (controle interno) para a aferição de
presença dos Deputados em plenário e conseqüente desconto em folha de pagamentos por ausências não justificadas – Inobservância ao
principio da autotutela. (Item 5.14)
7.2.2.23 – Ausência de descontos por faltas não justificadas em folha de pagamentos – Inobservância ao Art. 277 e parágrafo único do
artigo 278 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado
do Espírito Santo e aos princípios da razoabilidade, da moralidade e da
economicidade.( Item 5.15)
7.2.2.24 – Pagamento de subsídios integrais a Deputado a licença
sem vencimentos, sendo passível de glosa o montante de 4.310.03
VRTE’s – Inobservância ao artigo 277 e parágrafo único do artigo 278
do Regimento Interno e aos princípios da razoabilidade,da moralidade
e da economicidade. (Item 5.16)
O Ministério Público de Contas encampou integralmente a Instrução Técnica Conclusiva ITC 6349/2009, por meio do parecer PPJC
8146/2009 (fls. 2040-2042).
Assim o processo foi colocado em pauta de julgamento no plenário
deste Tribunal, na 87ª sessão ordinária de 2013, quando os senhores
Luiz Gustavo Narciso Guimarães e César Roberto Colnago realizaram
sustentação oral de seus argumentos de defesa, de que foram juntadas notas taquigráficas (fls. 2426/2444); também foram juntados
documentos protocolizados, às fls. 2456-2571.
Os autos foram encaminhados ao NEC - Núcleo de Estudos e Análises
Conclusivas para análise dos argumentos de defesa oral.
Foi então elaborada a Manifestação Técnica de Defesa MTD 0882/2016
(fls. 2576 – 2592), cujas conclusões são as seguintes:
1ª – Declaração de prescrição das irregularidades constantes dos itens
7.2.2.3, 7.2.2.5, 7.2.2.6, 7.2.2.10, 7.2.2.11, 7.2.2.12, 7.2.2.15,
7.2.2.16, 7.2.2.17, 7.2.2.18, 7.2.2.21, 7.2.2.22 e 7.2.2.23 da
ITC 6349/2009;
2ª – Refutar as alegações de defesa oral por entender que estas
em nada modificam o conteúdo da Instrução Técnica Conclusiva ITC
6349/2009.
O Ministério Público de Contas se manifestou apontando incorreção na
ITC quanto ao rol de irregularidades que ensejaram dano ao erário e
elaborou um quadro demonstrativo das que permaneceram, os respectivos responsáveis e o valor do dano.
Assim vieram os autos a este gabinete para voto.
É o relatório
2 FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Quanto à ocorrência de prescrição
A Manifestação Técnica de Defesa, com base no art. 71 da Lei Complementar Estadual n° 621/12, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, sustenta a ocorrência de prescrição neste
processo, que é de 05 (cinco) anos, interrompida pela citação válida
do responsável ou interposição de recurso.
Além disso, destaca que conforme entendimento desta Corte de Contas, tal prazo se aplica aos processos anteriores à vigência da referida
Lei Complementar, como definido no Processo TC 4348/2003, Acórdão
TC 407/2012.
Neste caso concreto o prazo prescricional inicia-se na data da autuação neste Tribunal, conforme 71, §2º, II da LC 621/2012, o que ocorreu em 2006 e os agentes responsáveis foram devidamente citados
em julho de 2008 (fls. 360-367); assim, a prescrição foi interrompida
em julho de 2008 a partir de quando reiniciou a contagem, consumada em julho de 2013.
Cabe destacar ainda, que a MTD 882/2016 não mencionou a prescrição dos itens relativos ao período de 1º a 31 de janeiro de 2005.
De acordo com a MTD 882/2016, prescreveram os itens 7.2.2.3,
7.2.2.5, 7.2.2.6, 7.2.2.10, 7.2.2.11, 7.2.2.12, 7.2.2.15,
7.2.2.16, 7.2.2.17, 7.2.2.18, 7.2.2.21, 7.2.2.22 e 7.2.2.23 da
ITC 6349/2009.
Cabe observar, no entanto, que o item 7.2.2.2 (ausência de licitação),
também se encontra prescrito, por não conter imputação de ressarcimento; Já o item 7.2.2.12 (diárias), não pode ser considerada prescrita porque tem ressarcimento e deve ter análise de mérito, embora
tenha sido afastada pela ITC.
Estão prescritas, portanto, as irregularidades abaixo elencadas, de
que não resultou dano ao erário:
Período de 01/01 a 31/01/2005 – Responsáveis: Claúdio
Humberto Vereza, Paulo Roberto Foletto e Robson de Souza
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Vaillante:
7.2.1.1 - Utilização irregular por terceiros de espaço físico da Assembléia Legislativa;
7.2.1.2 - Concessão de adicional de assiduidade para servidores que
desfrutaram mais de 60 dias de licença para tratamento da própria
saúde no período do decênio analisado. Obs: Não foi imputado dano
pela ITI;
7.2.1.5 - Pagamento de Auxilio Alimentação em pecúnia sem a devida
inclusão destes valores na base de cálculo da contribuição previdenciária e Tributária;
7.2.1.6 - Pagamento de subsídios e vencimentos sem observância ao
inciso XI do art 37 da Constituição Federal/88, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41/2003. Obs: Não foi imputado dano pela
ITI;
7.2.1.7 - Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias
ao INSS do Deputado José Tasso Oliveira Andrade;
7.2.1.9.1 Lançamento indevido na conta 3.3.1.90.11.02 – Vencimento de Pessoal em Comissão – de valores referentes à devolução de
auxilio alimentação, a desconto por faltas injustificadas, a pagamento
de multas de transito e a estorno de lançamentos indevidos do mês
anterior (vencimentos, ATS, 13º salário e outros). Inobservância ao
Plano de Contas instituído através da Portaria 163 STN.
7.2.1.9.2 Lançamento indevido na conta de despesa corrente
(33190.11.03 – Gratificação adicional por tempo de serviço) de auxilio
maternidade, valor que é reembolsado pela previdência social (INSS),
inobservância do Plano de Contas instituído através da Portaria 163
STN.
Período de 01/2/2002 a 31/12/2005 – Responsáveis: César
Roberto Colnaghi (Presidente), Alexandre Marcelo Coutinho
Santos (1º Secretário) e Reginaldo de Almeida ( 2º Secretario):
7.2.2.1 - Utilização irregular por terceiros de espaço físico da Assembléia Legislativa; Obs: afastada no mérito pela ITC 6349/2009.
7.2.2.2 - Ausência de procedimento licitatório – (Item 5.2)
7.2.2.3 – Celebração de convênio sem finalidade pública. Obs: afastada no mérito pela ITC 6349/2009.
7.2.2.4 - Ausência de procedimento administrativo para apuração de
prejuízo ao erário. ( Item 5.4).
7.2.2.5 – Concessão de adicional de assiduidade para servidores que
desfrutaram mais de 60 dias de licença para tratamento de saúde no
decênio analisado. (Item 5.5.1). Obs: Não foi imputado ressarcimento
pela ITI.
7.2.2.10 - Pagamento de auxilio alimentação em pecúnia sem a devida inclusão destes valores na base de calculo da contribuição previdenciária ( Item 5.6).
7.2.2.11.1 – Lançamento indevido na conta 3.3.1.9011.02 – Vencimento de Pessoal em Comissão – de valores referentes à devolução de
auxilio alimentação, a desconto por faltas injustificadas, a pagamento
de multas de transito e a de lançamentos indevidos do mês anterior
(vencimentos, ATS, 13º e outros).
7.2.2.11.2 – Lançamento indevido de salário família na conta de
despesa corrente (33190.11.20 – Outros Direitos e Vantagens), valor
esse que é reembolsado pela Previdência Social (INSS).
7.2.2.11.3 – Lançamento indevido de devolução de 13º recebido a
maior na rubrica 33190.11.01 – Vencimentos do Pessoal Fixo.
7.2.2.15 – Pagamento de diárias feitos posteriormente à realização
da viagem sem a devida justificativa do caráter emergencial da viagem – Inobservância ao Art 9º. do Ato nº 2.223/96 e ao Art.10 do Ato
nº 760/05. ( 5.8.4)
7.2.2.16 - Processo com pendência de regularização, relativo a devolução de importância concedida a maior e/ou por retorno antecipado do servidor – Inobservância ao parágrafo 2º, do Art.11 do Ato
2.223/78 e ao parágrafo 2º do Ato 915/05. (Item 5.8.5)
7.2.2.17 – Pagamento de subsídios e vencimentos sem a observância
do teto de remuneração nos termos da Emenda Constituição nº 41
de 19 de dezembro de 2003, que modificou o inciso XI do art. 37 da
Constituição Federal – Inobservância ao inciso XI da Art. 37 da Constituição Federal/88. (Item 5.9). Obs: Não foi imputado ressarcimento
pela ITI.
7.2.2.18 – Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias
ao INSS do Deputado José Tasso Oliveira Andrade. Obs: Não foi imputado ressarcimento pela ITI.
7.2.2.21 – Antecipação de pagamento do 13º (Item 5.13).
7.2.2.22 – Ausência de rotinas (controle interno) para a aferição de
presença dos Deputados em plenário e conseqüente desconto em folha de pagamentos por ausências não justificadas (Item 5.14).
7.2.2.23 – Ausência de descontos por faltas não justificadas em folha
de pagamentos ( Item 5.15).
2.2 Quanto ao julgamento de mérito e a desnecessidade de
formação de nova matriz de responsabilidade
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Remanescem para análise e voto os seguintes itens de irregularidades:
IRREGULARIDADE

RESPONSÁVEL

Concessão de adicional
de assiduidade utilizando-se períodos interrompidos para comporem o
decênio (item 7.2.2.6 da ITC
6349/2009)
Concessão indevida de
adicional de tempo de serviço para servidores que
ainda não completaram 5
anos de efetivo exercício
(itens 7.2.1.3 e 7.2.2.7 da
ITC 6349/2009)

César Roberto Colnaghi
Alexandre Marcelo Coutinho Santos
Reginaldo de Almeida

Cláudio Humberto Vereza
Lodi Paulo Roberto Foletto
Robson de Souza Vaillant
(item 7.2.1.3)
César Roberto Colnaghi
Alexandre Marcelo Coutinho Santos
Reginaldo de Almeida
(item 7.2.2.7)
Concessão de ATS a servi- César Roberto Colnaghi
dor com base em legisla- Alexandre Marcelo Coutição revogada (item 7.2.1.4 nho Santos
e 7.2.2.8 da ITC 6349/2009) Reginaldo
de
Almeida
(7.2.2.8)

Pagamento indevido de
ATS e Assiduidade devido
à aposentadoria do Servidor pelo Regime Geral de
Previdência (item 7.2.2.9 da
ITC 6349/2009)
Concessão indevida de Diárias ao Deputado Sérgio
Borges para fazer face às
despesas de viagem ao
interior do Estado. Inobservância ao parágrafo 3º
do Art. 7º do Ato 915 que
veda a concessão de diárias a Deputados Estaduais
em seus deslocamentos
pelo interior do Espírito
Santo.(Item 7.2.2.12 da ITC
6349/2009)
Concessão de diárias e
passagens aéreas para
viagens e pagamento de
despesas não classificáveis como de interesse público e/ou Representação
Parlamentar (item 7.2.2.13
da ITC 6349/2009)
Concessão de diárias incluindo final de semana
(Sábado/Domingo) sem a
devida justificativa da necessidade (item 7.2.2.14 da
ITC 6349/2009)
Pagamento dos subsídios
dos Deputados Estaduais
acrescidos da diferença de
1% (itens 7.2.1.8 e 7.2.2.19
da ITC 6349/2009)

Pagamento de 13° Subsídio a Deputados Estaduais (item 7.2.2.20 da ITC
6349/2009)
5.16 – Pagamento de subsídios integrais a Deputado em licença sem vencimentos (item 7.2.2.24 da
ITC 6349/2009)
Total

VALOR DO
DANO
144,85 VRTE

11,96 VRTE

613,99 VRTE

820,08 VRTE

Cláudio Humberto Vereza
11,96 VRTE
Lodi Paulo Roberto Foletto
Robson de Souza Vaillant
(7.2.1.4)
César Roberto Colnaghi
12.912,71 VRTE
Alexandre Marcelo Coutinho Santos
Reginaldo de Almeida
César Roberto Colnaghi
Alexandre Marcelo Coutinho Santos
Reginaldo de Almeida

291,70 VRTE

César Roberto Colnaghi
Alexandre Marcelo Coutinho Santos
Reginaldo de Almeida

7.285,56 VRTE

César Roberto Colnaghi
Alexandre Marcelo Coutinho Santos
Reginaldo de Almeida

1.444,02 VRTE

Cláudio Humberto Vereza 2.862,00 VRTE
Lodi Paulo Roberto Foletto
Robson de Souza Vaillant
(item 7.2.1.8)
César Roberto Colnaghi
21.214,40 VRTE
Alexandre Marcelo Coutinho Santos
Reginaldo de Almeida
(item 7.2.2.19)
César Roberto Colnaghi
187.272,55
Alexandre Marcelo CoutiVRTE
nho Santos
Reginaldo de Almeida
César Roberto Colnaghi
4.310,03 VRTE
Alexandre Marcelo Coutinho Santos
Reginaldo de Almeida
238.892,15
VRTE

Cabe destacar, antes da análise de mérito, que a Coordenadora do
NEC, no Despacho 40381/2016-3, aponta a ausência de matriz de
responsabilidade quando da elaboração da Instrução Técnica Inicial,
enfatizando, ao mesmo tempo, ser inoportuna a reabertura da instrução processual para inclusão dos demais responsáveis, em razão da
data da ocorrência dos fatos e da inexistência de elementos probatówww.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 25 de setembro de 2017
rios suficientes para apontar todos os envolvidos, destacando julgados
exarados pela Corte de Contas.
Sobre esse assunto, o Representante do Ministério Público de Contas
manifestou-se contrariamente à extinção de processo já em trâmite
há mais de 10 anos, o que considera ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e racionalidade administrativa e economia
processual, citando jurisprudência do Tribunal de Contas da União no
sentido de que havendo instrução em estado avançado deve haver o
julgamento de mérito.
Além disso, destaca que neste caso concreto estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, inclusive para sua conversão em tomada de contas especial em
face do dano apurado.
Acresce que eventual deficiência na matriz de responsabilidade não é
óbice ao julgamento do processo, cabendo a análise de nexo de causalidade entre a conduta dos gestores e o dano causado.
O Ilustre Procurador de Contas apresenta ainda alternativas para o
julgamento, que seria a primeira julgar imediatamente o mérito e em
seguida baixar os autos em diligência para a formação de nova matriz de responsabilidade e a segunda, fazer isso preliminarmente ao
julgamento.
A meu ver não há qualquer deficiência na formação do processo ou da
responsabilidade dos agentes.
Trata-se da prestação de contas e relatório de auditoria do exercício
de 2005, quando as regras procedimentais deste Tribunal de Contas
eram diferentes do que são atualmente e o este processo foi formado rigorosamente de acordo com as regras de procedimento então
vigentes.
Os agentes responsáveis vieram aos autos e apresentaram suas defesas sem arguir ilegitimidade ou requerer o chamamento ao processo
de outros agentes públicos que entendessem como corresponsáveis,
de modo que se pode concluir que uma nova matriz de responsabilidade, doze anos depois, além de desprovida de racionalidade, seria
também medida inócua.
Por tais razões, acompanho o entendimento do Ministério Público de
Contas e deixo de adotar qualquer uma das alternativas propostas
porque entendo que o processo deva ser julgado imediatamente, o
que é inafastável e indisponível, sem qualquer necessidade de se adotar medida retroativa, que não era exigível à época de realização da
auditoria.
1. QUANTO AO MÉRITO – razões deste voto
1. Quanto ao período de 01/01/ a 31/01/2005
Responsáveis: Claudio Humberto Vereza Lodi
Paulo Roberto Foletto
Robson de Souza Vaillant
(Obs: será mantida a numeração da Instrução Técnica Conclusiva
6349/2009).
7.2.1.3 - Concessão indevida de adicional de tempo de serviço
para servidores que ainda não completaram 05 anos de efetivo
exercício, sendo passível de glosa o montante de 11,96 VRTE’s
– Inobservância ao Artigo 106 da LC 46/94 alterado pela LC
92, de 30/12/96 e ao princípio da autotutela ( Item 5.5.3).
Iniciam os justificantes afirmando que os técnicos do TCEES foram
induzidos a erro ao afirmarem que os servidores Maria Inês Loureiro e
Ricardo Saleme receberam adicional de tempo de serviço antes mesmo de completarem o tempo exigido, 05 (cinco) anos.
Quanto à servidora Maria Inês Loureiro, conforme análise do Departamento específico da ALES, explicam os justificantes, que a mesma já
recebia o adicional do tempo de serviço calculado na porcentagem de
1% (um por cento) sobre seu vencimento, e atingiu 05 (cinco) anos de
efetivo exercício, assim sendo, cumpriu o prazo legal aquisitivo para
gozar de tal direito, qual seja, o adicional de 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento, em consonância ao artigo 106 da LC 46/94, modificado pelo artigo 1º da LC 92/96. Informam ainda os justificantes,
que na análise realizada na ficha funcional da servidora, nos períodos
de 01/04/96 a 29/01/98 e de 28/05/2003 a 07/08/2005, constatou-se que o adicional poderia ser concedido desde 07/08/05 e o que
retardou a elevação do adicional do tempo de serviço da mesma, foi o
fato de constarem na ficha 17 dias de licenças.
No que se refere situação funcional do servidor Ricardo Saleme,
quando da análise de sua ficha funcional, no período 01/02/1996 a
29/03/1996 a 03/05/2005 a 21/05/2006, constatou-se que o adicional
deveria ser concedido a partir de 21/05/06, considerando que foram
descontados os períodos de interrupção de 02/07/1992 a 12/10/1992,
o qual não foi descontado à época, totalizando o tempo de 103 (cento
e três) dias, e não havendo licenças que pudessem retardar a concessão do benefício. Afirmam os gestores que a concessão foi possível, uma vez que o servidor ao retornar ao cargo, ou seja, sendo
novamente nomeado, o setor de pagamento da ALES, retorna os seus
percentuais até então percebidos preteritamente, por ser de uma van-
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tagem permanente e incorporada ao patrimônio jurídico do servidor.
Dizem ainda os justificantes que pensar e aplicar a lei de modo diverso é contrariar o direito adquirido do servidor que retoma para suas
atividades, seja em cargo efetivo ou comissionado.
Análise da Justificativa:
A irregularidade constante do item em análise envolve os servidores
Maria Inês Loureiro e Ricardo Saleme, portanto deve ser demonstrada
de forma individual, como se faz a seguir:
Quanto a servidora Maria Inês Loureiro nomeada em 28/03/95, no
cargo de assessor legislativo na ALES, na forma do artigo 12, inciso
II, da Lei 46/94, e a partir de 26/03/96 adquiriu o direito de receber
1% de ATS de acordo com o artigo 106 e seus incisos, da LC 46/94 á
época. Em 30/01/98, foi exonerada.
Posteriormente, em 28/05/2003, tomou posse na ALES na forma do
art. 12, II, da LC 46/94 para exercer o cargo de Assessor Legislativo,
estabelecendo um novo vínculo com o serviço público, já na vigência
da Lei Complementar nº. 92, de 30/12/96. Dessa forma a servidora só
poderá receber ATS após 05 (cinco) anos de efetivo exercício, porem
ficou constatado que a servidora recebeu indevidamente 1% a titulo
de ATS no período 28/05/2003 até 06/08/2005.
Quanto ao Servidor Ricardo Saleme, conforme tabela 2, fls. 271,
do processo TC –1435/06, tomou posse na ALES pela primeira vez
em 07/01/92, exercendo suas funções até 01/07/92 (177dias),nomeado novamente em 13/10/92 até 29/03/1996 (1.264 dias).Em
03/05/2005 tomou posse novamente na ALES para exercer o cargo
em comissão de Agente de Gabinete de Representação Parlamentar,
cargo esse exercido até 21/05/2006 (384 dias), estabelecendo assim
novo vínculo com o serviço publico, regido á época pela Lei Complementar nº 92, de 30/12/96.
Na análise realizada pela equipe de auditoria, foi detectado que o referido servidor recebeu 3% a titulo de ATS no período de 03/05/2005
até 21/05/2006.
Os servidores acima mencionados não faziam jus aos adicionais percebidos, estando correta a avaliação apresentada pela equipe de auditoria, e não deve ser acatada a justificativa apresentada, pois não
trouxe nenhum fato novo ao caso ora analisado.
Razões de voto:
A premissa adotada pelos responsáveis de que as vantagens se incorporam e permanecem mesmo após o rompimento do vínculo não
é aceitável.
Ao ser exonerado do cargo em comissão, todos os direitos do servidor
relativos ao rompimento devem ser quitados e cessam nesse momento. A suposta incorporação só tem lugar durante o tempo de exercício
do cargo, eis que a vantagem pecuniária é concedida em razão do
tempo de exercício.
Há que se destacar, sobretudo, que não se trata de direito pessoal,
vinculado à pessoa, mas sim ao cargo.
Ocorre, no entanto, neste caso, situação em que a insignificante quantia do dano – 11,96 VRTE – assim como a plausibilidade dos argumentos de defesa, embora não acolhidos, autorizam que se deixe de
aplicar a penalidade, considerando que esta seria a única mácula remanescente sobre as contas da mesa da Ales no período de 01/01 a
31/01/ 2005.
Assim sendo, considerando o tempo decorrido e a insignificância do
dano, afasto a irregularidade.
7.2.1.4.- Concessão de ATS a Servidor com base em Legislação
revogada, sendo passível de glosa o montante de 59,82 VRTE
– Inobservância ao caput do art. 106 com redação dada pela
LC 92, de 30/12/96 e ao principio da autotutela (item 5.5.4).
Neste item a ITC 6349/2009 acolhe as alegações dos agentes responsáveis no sentido de que o ato nº. 1.676, de 10 de novembro de
2005, publicado em 11 de novembro do mesmo ano, foi editado pelo
menos 10 meses depois do período em que os justificantes deixaram o
comando da Mesa Diretora da ALES, não tendo, pois, responsabilidade
sobre esse item, conforme documento de fls.719 dos autos.
Razões de voto:
Acolho também o argumento, eis que os gestores não podem ser responsabilizados eis que sua gestão durou de 01/01/2005 a 31/01/2005
ao passo que concedeu a assiduidade ocorreu em 10/11/05 e assim
afasto a irregularidade.
7.2.1.8 – Pagamento dos subsídios dos Deputados Estaduais
acrescidos da diferença de 1% - Inobservância ao inciso X do
art. 37 da Constituição Federal/88, § 2º do art. 49 e XXIV do
art. 56 da Constituição Estadual (item 5.11)
Conforme consta da Instrução Técnica Inicial, a Lei estadual 8443 de
13 de dezembro de 2006 alterou a Lei 7.456 de 12.03.2003, que fixava os subsídios dos Deputados Estaduais para a legislatura de 2003,
2004, 2005 e 2006.
O parágrafo §2º do artigo 2º, da lei 8443/2006 estabelece que a partir do mês de janeiro de 2004 ficaria reajustado o subsidio de R$
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9.540,00 em 1% (um por cento).
A equipe de auditoria constatou que a partir de julho de 2004, os
valores dos subsídios estavam acrescidos de 1%, o que ocorreu sem
edição de lei específica e com efeitos retroativos a 01/01/2004.
A auditoria apontou ainda, no exercício de 2005, o recebimento por
parte dos Deputados Estaduais do acréscimo no percentual (1%)
mencionado anteriormente, concluindo que a inserção do § 2º do artigo 2º da lei 8343/2006, visava legalizar situação já concretizada, o
que contraria o princípio da legalidade.
Os agentes responsáveis trazem argumentos doutrinários acerca da
validade da fixação dos subsídios dos parlamentares por meio da lei
7.456/03 com fundamento no artigo 49 da Constituição Estadual,
acrescentado pela Emenda Constitucional 42/03.
Argumentam que a lei 7.456/03 teve sua vigência suspensa em sede
de cautelar mediante liminar do STF cumprida a partir da data de publicação, 04.08.2006.
A partir daí foi necessário apresentar novo projeto de lei para fixar o
subsidio dos parlamentares estaduais no segundo, terceiro e quarto
anos da 15ª Legislatura, necessariamente, portanto, de forma retroativa, convalidando os atos anteriores.
Quanto à vinculação direta do subsidio dos parlamentares Estaduais
aos Deputados Federais, afirmam que o STF não questionou os valores pagos uma vez que respeitado o limite de 75% previsto no artigo
27, § 2º da Constituição Federal.
Concluem, então, que o acréscimo de 1% é legal e se refere apenas
à atualização econômica e destacam a linha de decisão do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento especifico da ação direta de inconstitucionalidade.
A ITC 6349/2009 considera que na fixação dos subsídios dos Deputados Estaduais nos termos da Lei 7.456/03, não foram observados o
parágrafo § 2º do artigo 49 e inciso XXIV do artigo 56 da Constituição
Estadual/89, assim como o inciso X do artigo 37,da Constituição Federal/88, que estabelecem que o subsídio só poderá ser alterado ou
fixado por Lei específica.
Afirma a ITC que a lei 7.456/03 possui vicio de iniciativa, pois esta caberia à Assembleia Legislativa e além disso não foi observada a regra
da anterioridade.
Razões de voto:
Conforme consta dos autos, o artigo 1º da lei 7456/03 que fixava
os subsídios dos Deputados Estaduais para 15º Legislatura (2004 a
2007), foi suspenso em 28/06/06, pelo Supremo Tribunal Federal,
tendo sido considerado inconstitucional em virtude da impossibilidade
de vinculação dos subsídios dos Deputados Estaduais ao subsídio dos
Deputados Federais.
Em 13 de dezembro de 2006, foi publicada a Lei Estadual nº
8443/2006, que alterou a lei estadual nº 7.456 de 12.03.2003, cujo
parágrafo §2º do artigo 2º estabelece que a partir do mês de janeiro
de 2004 ficaria reajustado o subsidio em 1% (um por cento), ou seja,
R$ 9.540,00.
A auditoria observou que, apesar do reajuste ter sido instituído pela
Lei 8443/2006, em 13/12/2006 e seu efeito retroativo ir até janeiro
de 2004, na verdade desde julho de 2004, já estavam pagos o valores
dos subsídios acrescidos de 1%, sem edição de lei específica, de modo
que o reajuste concedido em lei veio a fim de convalidar uma situação
já concretizada.
A sustentação de defesa oral vem esclarecer um pouco mais a questão, quando argumenta que no exercício de 2005, ora em análise, não
havia questionamento ou declaração de inconstitucionalidade acerca
da Lei 7456/2003, restando aos gestores da Casa Legislativa o simples cumprimento da lei de subsídios.
Além disso, traz transcrita no memorial de fls. 2456-248 decisão de
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, em ação popular julgada em 2012, relativa aos subsídios dos deputados estaduais
justamente da legislatura de 2003 a 2006, no sentido de que “para
vigorar em certa legislatura, que dura quatro anos, não é necessário
que os vencimentos dos deputados estaduais sejam definidos na legislatura precedente. Na Carta Magna, o tema é regulado pelo art. 27,
§ 2º. Por que razão se extrai dessa norma que não existe a necessidade de respeito do critério temporal que Constituição Estadual previa
na época em que publicada a Lei 7456/2003, já que a mesma é silente
sobre o tema.[...] Ora, se o novo texto excluiu tal restrição, por óbvio
que a mesma não mais subsiste”.
Daí se conclui que a Lei 7456/2003 teve vigência e aplicação por todo
o exercício de 2005, eis que somente em junho de 2006 seu artigo 1º,
que estabelecia vinculação de subsídios com os deputados federais, foi
declarado inconstitucional.
Não há, portanto, que se falar em ausência de lei específica.
A Lei 8443/2006 veio disciplinar o pagamento dos subsídios até o
final da legislatura e retroagiu seus efeitos ao início de 2004 a fim
de convalidar atos praticados com base na lei julgada parcialmente
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inconstitucional.
Em suma, acolho os argumentos de defesa e afasto a irregularidade, eis que o suposto “acréscimo” de um por cento constitui, na
verdade, a fixação inicial dos subsídios pela Lei 7456/2003, o que foi
declarado constitucional pelo Tribunal de Justiça deste Estado.
Período de 01/02 a 31/12/2005
Responsáveis: César Roberto Colnaghi, Alexandre Marcelo
Coutinho e Reginaldo de Almeida.
7.2.2.6 – Concessão de Adicional de Assiduidade utilizando-se
períodos interrompidos para comporem o decênio, sendo passível de glosa o montante de 144,85 – inobservância ao caput
do artigo 108, combinado com o § 1º do art. 109 da Lei 46/94
de 31/01/94 e ao principio da autotutela.
A ITI 454/2007 a servidora Maria Ângela Torres Rosemberg foi nomeada em 07/12/1993 para exercer o cargo de Assistente Legislativo, exonerada em 06.01.97 e novamente nomeada para o mesmo cargo, em 31/01/1997.
Foi-lhe concedido ATS relativo ao período de 22.10.2000 a 20/10/2005
com base em regra de transição contida na Lei Complementar 128/98,
para os servidores que ingressaram no serviço publico até 08.01.1997,
no percentual de 35%.
De acordo com o relatório de auditoria, o cálculo teria que ser feito
com base apenas na redação dada pela Lei Complementar 92/96, que
estipula a concessão de 5% (cinco por cento) de assiduidade por tempo de serviço, para cada 5 anos de efetivo exercício.
Assim, de acordo com o entendimento da auditoria, a servidora faria
jus a 25% (vinte e cinco por cento), considerando seu tempo de serviço de 25 anos (1995 a 2005).
Os agentes responsáveis esclarecem que a servidora em análise foi
exonerada em 06/01/1997, quando estava em gozo de férias (01 a
31/01/97), o que é contado como efetivo exercício, segundo os termos
do art.166, inciso I da Lei 46/94, tendo sido novamente nomeada em
17/01/97 através do ato 2298/97, com exercício a partir de 31/01/97.
Concluem, portanto, que a referida servidora não teve seu tempo
interrompido no período contado para assiduidade (24/10/1995 a
20/10/2005), não havendo porque se falar em pagamentos indevidos.
Razões de voto:
Acolho integralmente os argumentos de defesa, uma vez que de fato
o período de férias é contado como de efetivo exercício e sendo assim,
ao retornar de férias a servidora entrou em efetivo exercício no novo
cargo, sem interrupção de tempo.
Por esta razão, afasto a irregularidade.
7.2.2.7 - Concessão indevida de adicional de tempo de serviço
para servidores que ainda não completaram 05 anos de efetivo exercício, sendo passível de glosa o montante de 543,15
VRTE, referentes à servidora Maria Inês Loureiro e 70,84 VRTE
referentes ao servidor Ricardo Saleme - Inobservância ao Artigo 106 da LC 46/94 alterado pela LC 92, de 30/12/96 e ao
princípio da autotutela (Item 5.5.3).
Conforme consta da ITI, a servidora Maria Inês Loureiro foi nomeada
em 28/03/95, no cargo de assessor legislativo e a partir de 26/03/96
adquiriu o direito ao ATS de 1%. Em 30/01/98, foi exonerada.
Em 28/05/2003, foi novamente nomeada para o cargo de Assessor
Legislativo, estabelecendo um novo vínculo com o serviço público, já
na vigência da Lei Complementar nº. 92, de 30/12/96, razão por que
só poderia receber ATS após 05 (cinco) anos de efetivo exercício.
Contatou-se, no entanto, que a servidora recebeu indevidamente 1%
de ATS no período 28/05/2003 até 06/08/2005.
Quanto ao Servidor Ricardo Saleme, foi nomeado em 07/01/92, e
exonerado em 01/07/92; Nomeado novamente em 13/10/92 e exonerado em 29/03/1996; Mais uma vez foi nomeado, em 03/05/2005
e exonerado em 21/05/2006. Este último vínculo foi regido pela Lei
Complementar nº 92, de 30/12/96.
A equipe de auditoria constatou que o referido servidor recebeu 3% a
titulo de ATS no período de 03/05/2005 até 21/05/2006.
Os agentes responsáveis esclarecem, quanto à servidora Maria Inês
Loureiro, que esta já recebia o ATS de 1% e atingiu 05 anos de efetivo
exercício, cumprindo o prazo legal aquisitivo do direito ao adicional de
5% (cinco por cento), de acordo com o artigo 106 da LC 46/94, modificado pelo artigo 1º da LC 92/96.
Em relação ao servidor Ricardo Saleme, afirmam os agentes responsáveis que a concessão foi possível em razão da prática então adotada
pelo setor de pagamentos da ALES que, sempre que um ex servidor é
novamente nomeado, retornam os seus percentuais percebidos preteritamente, por ser de uma vantagem permanente e incorporada ao
patrimônio jurídico do servidor.
Razões de voto:
A premissa adotada pelos responsáveis de que as vantagens se incorporam e permanecem mesmo após o rompimento do vínculo não
é aceitável.
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Ao ser exonerado do cargo em comissão, todos os direitos do servidor
relativos ao rompimento devem ser quitados e cessam nesse momento. A suposta incorporação só tem lugar durante o tempo de exercício
do cargo, eis que a vantagem pecuniária é concedida em razão do
tempo de exercício.
Há que se destacar, sobretudo, que não se trata de direito pessoal,
vinculado à pessoa, mas sim ao cargo.
Ocorre, no entanto, neste caso, situação em que a insignificante quantia do dano – 613,99 VRTE – assim como a plausibilidade dos argumentos de defesa, embora não acolhidos, autorizam que se deixe
de aplicar a penalidade, considerando que esta seria a única mácula
remanescente sobre as contas da mesa da Ales no período de 01/01
a 31/01/ 2005.
Assim sendo, considerando o tempo decorrido e a insignificância do
dano, afasto a irregularidade.
7.2.2.8.- Concessão de ATS a Servidor com base em Legislação
revogada, sendo passível de glosa o montante de 820,08 VRTE
– Inobservância ao caput do art. 106 com redação dada pela
LC 92, de 30/12/96 e ao principio da autotutela ( item 5.5.4).
De acordo com a ITI 454/2007 foram pagos à servidora Maria Ângela
Torres Rosemberg o equivalente a 820,08 VRTE de forma irregular,
por erro na base legal empregada para o cálculo, que foi a Lei Complementar 128/1998, que somente se aplicaria àqueles que ingressassem no serviço público até 8/1/1997.
Este item repete, em outro ângulo, a irregularidade tratada no item
7.2.2.6, acerca da concessão do adicional à mesma servidora, questionando, naquele ponto, a utilização de períodos interrompidos para
comporem o decênio e neste, a base legal.
Como já se analisou, a servidora Maria Ângela Torres Rosemberg foi
nomeada em 07/12/1993 para exercer o cargo de Assistente Legislativo, exonerada em 06.01.97 e novamente nomeada para o
mesmo cargo, em 31/01/1997.
Foi-lhe concedido ATS relativo ao período de 22.10.2000 a 20/10/2005
com base em regra de transição contida na Lei Complementar 128/98,
para os servidores que ingressaram no serviço publico até 08.01.1997,
no percentual de 35%.
Afirma a ITI 454/2007 que o cálculo teria que ser feito com base
apenas na redação dada pela Lei Complementar 92/96, que estipula
a concessão de 5% (cinco por cento) de assiduidade por tempo de
serviço, para cada 05 anos de efetivo exercício.
Assim, de acordo com o entendimento da auditoria, a servidora faria
jus a 25% (vinte e cinco por cento), considerando seu tempo de serviço de 25 anos (1995 a 2005).
Os agentes responsáveis esclarecem que a servidora em análise foi
exonerada em 06/01/1997, quando estava em gozo de férias (01 a
31/01/97), o que é contado como efetivo exercício, segundo os termos
do art.166, inciso I da Lei 46/94, tendo sido novamente nomeada em
17/01/97 através do ato 2298/97, com exercício a partir de 31/01/97.
Concluem, portanto, que a referida servidora não teve seu tempo
interrompido no período contado para assiduidade (24/10/1995 a
20/10/2005), não havendo porque se falar em pagamentos indevidos.
Razões de voto:
Acolho integralmente os argumentos de defesa, uma vez que de fato
o período de férias é contado como de efetivo exercício e sendo assim,
ao retornar de férias a servidora entrou em efetivo exercício no novo
cargo, sem interrupção de tempo.
Além disso, observo que a ITI não atribui aos agentes citados a responsabilidade direta pela prática da presente irregularidade, mas apenas por não aplicarem o princípio da autotutela, corrigindo-a, quando
tiveram ciência de sua ocorrência. Entendo que mais correto, nesta
situação, teria sido, na oportunidade, promover sua notificação para a
adoção de providências consideradas corretas e não sua citação como
responsáveis.
Por estas razões, afasto a irregularidade.
7.2.2.9 – Pagamento indevido de ATS e assiduidade devido à
aposentadoria do servidor pelo regime geral e previdência,
sendo passível de glosa o montante de 12.912,71 VRTE – Inobservância ao disposto no Art. 60, inciso IV, c/c artigos 106 e
108 da Lei Completar 46/94.
Trata-se aqui do servidor José de Souza Huguim, aposentado pelo Regime Geral da Previdência em 03/2/2005, que permaneceu exercendo
cargo comissionado da Ales.
De acordo com a ITI 454/2007, o referido servidor utilizou na aposentadoria o tempo de serviço na Ales, de modo que esse tempo não
poderia ser utilizado na obtenção de vantagens decorrentes da Lei
46/94.
Os documentos anexos ao Relatório de Auditoria (processo TC
1589/2006, fls. 752 – 770) – ficha funcional do Senhor José de Souza
Huguinin - permitem que sejam comprovados alguns dos fatos apon-
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tados, como a sua primeira nomeação para exercer cargo na Ales em
6/9/1993, tendo sido colocado à disposição do órgão legislativo pelo
Governador do Estado em 25/8/1993, com ônus para o Legislativo.
Assim, o referido servidor permaneceu vinculado ao cargo efetivo que
ocupava na Secretaria de Saúde, que acumulou licitamente com o
cargo efetivo para o qual foi nomeado na Assembléia Legislativa.
Em ato publicado em 14/11/2003 (fl. 756), a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, Gerência de Vantagens e Benefícios,
concedeu-lhe gratificação de tempo de serviço e de assiduidade.
Há documento emitido pelo INSS (fl. 757) intitulado “Exigência”, em
que a autarquia previdenciária solicita documentos, entre os quais,
certidão de tempo de contribuição emitida pelo IPAJM.
As fichas financeiras dos anos de 2004 e 2005 demonstram que o
servidor continuou recebendo os referidos adicionais.
O que não está comprovado nos autos nem foi demonstrado no Relatório de Auditoria (fls. 498 – 546 do processo TC 1589/2006) é a
efetiva utilização do mesmo tempo de serviço para as duas finalidades
– aposentadoria e percepção de adicionais.
O fato de que o servidor permaneceu recebendo adicionais de tempo
de serviço e assiduidade depois de sua aposentadoria, em 2005, não
significa necessariamente o fato apontado pela auditoria.
A certidão de tempo de serviço emitida pela IPAJM e/ou o ato de aposentação, com respectivo demonstrativo do tempo utilizado seria, sim,
a prova. Em sua ausência, não se pode fazer tal afirmação, porque
o processo não nos proporciona todas as informações, eis que, por
exemplo, o servidor pode ter utilizado um tempo de serviço anterior
a 1993 para sua aposentadoria e não há nenhum registro disso neste
processo.
À luz do exposto entendo que não pode persistir a irregularidade não
suficientemente comprovada.
Além disso, volto a afirmar, agora neste tópico de discussão, que a ITI
não atribui aos agentes citados a responsabilidade direta pela prática
da presente irregularidade, mas apenas por não aplicarem o princípio
da autotutela, corrigindo-a, quando tiveram ciência de sua ocorrência.
Entendo que mais correto, nesta situação, teria sido, na oportunidade,
promover sua notificação para a adoção de providências consideradas
corretas e não sua citação como responsáveis.
Por estas razões, afasto a irregularidade.
7.2.2.12 – Concessão indevida de Diárias ao Deputado Sérgio
Borges para fazer face às Despesas de viagem ao interior do
Estado, sendo passível de glosa o montante de 291,70 VRTE –
Inobservância ao parágrafo 3º do art. 7º do ato 915/05 que
veda a concessão de diárias a Deputados Estaduais e seus deslocamentos pelo interior do Estado do Espírito Santo.
Trata-se neste item de pagamento de diárias a deputado estadual em
viagens nas datas de 06/05/05, 20/05/05 e 03/06/05, supostamente
vedadas pelo ato 760/05.
Os agentes responsáveis esclarecem que o Ato nº. 760 autorizava o
pagamento inclusive aos parlamentares e que tal ato foi alterado em
07/06/2005, pelo Ato 915, esse sim, que excluiu a possibilidade de
pagamento de diárias para parlamentares.
A Instrução Técnica Conclusiva 6349/2009 acolhe os argumentos e
acresce que o dispositivo indicado como fundamento da irregularidade, o parágrafo 3º, artigo 7º do Ato 915, ainda não estava em vigor
quando foram pagas as diárias; vigorava o Ato 760/05, antes de ser
alterado pelo Ato 915 de 07/06/2005, que permitia o pagamento das
diárias aos parlamentares, em afastamentos em interesse do serviço.
Acompanho a ITC 6349/2009 e afasto a irregularidade.
7.2.2.13 – Concessão de diárias e passagens aéreas para viagens e pagamento de despesas não classificáveis como de interesse público e ou representação parlamentar, sendo passível de glosa o montante de 1091.61 VRTE referente a viagem
do Sr. Danilo José Juffo Rodrigues (subitem 5.8.2.1), e o montante de 6193,95 VRTE referente à viagem do deputado Giovani Silva (subitem 5.8.2.2) – Inobservância ao art. 14 do Ato
2.223/78, ao Art. 3º do Ato nº 760/2005, ao caput do art. 37
da CF/88, e ao Art. 32 da CF/89 e aos princípios da legalidade,
da impessoalidade e da finalidade publica.
Trata-se de concessões de diárias e passagens, a saber:
1091,61 VRTE ao Senhor Danilo José Juffo Rodrigues que viajou no
período de 27.05.2005 a 30.05.2005, para representar o deputado
Euclério Sampaio em uma convenção nacional do Partido Humanista
da Solidariedade.
6193,95 VRTE ao Deputado Giovani Silva, que no período de
29.05.05 a 01.06.05 foi à Milão, na Itália, em suposta representação
do Estado do Espírito Santo e do Brasil junto a Associazione Nazionale
Italiana Cantanti num evento relacionado ao futebol, denominado “Jogos do Coração” destinado a arrecadar fundos em favor das crianças
tibetanas exiladas na Índia, também pelas crianças ucranianas, e ainda, para algumas outras entidades do gênero em Milão.
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Afirmam os justificantes que o Ato 760/2005 constituía autorização
legal para concessão de diárias ora tidas como irregulares. Quanto
ao interesse público, afirmam que os procedimentos administrativos
abertos para cada caso, comprovam a efetiva participação dos envolvidos em eventos, em que haveria divulgação do Estado do Espírito
Santo.
Sustentam ainda que o poder discricionário da Administração foi aplicado no sentido de entender que as viagens custeadas tinham por
finalidade a promoção de atos afetos à própria legislatura.
Em sua defesa oral informam que consta do processo TC 2667/2007
que tal irregularidade também teria sido analisada, devendo, portanto, ser evitado o bis in idem.
Ademais, não se pode pretender realizar uma análise justa sobre
os argumentos e motivos que levaram os administradores a tomar
a decisão de autorizar a despesa, sem a atualidade dos fatos, sem
conhecer a importância ou peso de cada uma no momento em que
ocorreram. Formalmente ambas foram autorizadas conforme previsão
normativa específica, em processo administrativo de que constou motivação e decisão e, posteriormente, liquidação.
Entendo, portanto, que os fatos se consumaram de acordo com as regras vigentes, que não houve má fé ou superfaturamento e que assim
sendo, deve ser afastada a presente irregularidade.
7.2.2.14 – Concessão de diárias incluindo final de semana (sábado/domingo) sem a devida justificativa da necessidade,
sendo passível de glosa o montante de 1.444,02 VRTE – Inobservância ao principio da motivação. (item 5.8.3)
O Relatório de Auditoria aponta a constatação de 35 processos referentes a viagens em que houve pagamento de diárias para sábados e
domingos sem que houvesse motivação para justificar o trabalho dos
servidores nos dias mencionados.
Os agentes responsáveis alegam que a concessão de diárias tem amparo em normas da ALES e que observaram o principio da finalidade,
abrindo-se processo administrativo para cada caso especifico, conforme documentação apresentada. Não houve, portanto, ataque a qualquer principio que rege o procedimento administrativo.
A ITC 6349/2009 não acolhe as justificativas e opina pela manutenção
da irregularidade.
A Manifestação Técnica sobre a defesa oral deixa de analisar os argumentos por entender que todos já haviam sido analisados pela instrução conclusiva.
Minha análise volta ao relatório de auditoria onde, às fls. 286 – 287
consta um quadro demonstrativo em que constam os servidores e
deputados que receberam diárias, os dias e motivos das viagens.
Embora pelas notas taquigráficas se observe que a defesa oral não
atingiu o ponto central da discussão, a matéria aqui envolvida é de
ordem pública, onde se busca a verdade real, o que determina uma
investigação mais cuidadosa.
Verifiquei assim que o servidor Arthur Silva Gomes era um motorista e
se deslocou por quatro vezes, por períodos que compreendiam fins de
semana para conduzir o Deputado José Ramos Furtado a municípios
do interior do Estado.
Do mesmo modo o servidor Mario Andrade Cypreste, para conduzir a
Deputada Janete de Sá.
Em ambos os casos, se havia ato normativo autorizando em tese o pagamento de diárias e se no caso concreto a viagem foi autorizada e as
atividades desenvolvidas pelos deputados ocorreram inclusive em sábados e domingos, não vejo razão para esta discussão. Os servidores
são motoristas e sua atividade é decorrente da atividade do deputado.
Os deputados foram participar de atividades como Seminário de Gestão Planejada, encontro com membros de comissão de justiça dos
municípios de Campos e Macaé, encontro com representantes da Unale e visita a Assembleia Legislativa de São Paulo, que ocorreram em
finais de semana.
Entendo, portanto, que não se sustenta a irregularidade.
7.2.2.19 – Pagamento dos subsídios dos Deputados Estaduais
acrescidos da diferença de 1% - Irregularidade – Inobservância ao inciso X do art. 37 da Constituição Federal/88, ao § 2º
do art. 49 e ao XXIV do art. 56 da Constituição Estadual ( item
5.11)
Este item é idêntico ao 7.2.1.8, que trata do mesmo apontamento
de auditoria em relação à mesa que administrou a Casa Legislativa
no mês de janeiro de 2005, razão porque são os mesmos os fatos e
fundamentos, que aqui se repetem.
Conforme consta da Instrução Técnica Inicial, a Lei estadual 8443 de
13 de dezembro de 2006 alterou a Lei 7.456 de 12.03.2003, que fixava os subsídios dos Deputados Estaduais para a legislatura de 2003,
2004, 2005 e 2006.
O parágrafo §2º do artigo 2º, da lei 8443/2006 estabelece que a partir do mês de janeiro de 2004 ficaria reajustado o subsidio de R$
9.540,00 em 1% (um por cento).

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

Página 7
A equipe de auditoria constatou que a partir de julho de 2004, os
valores dos subsídios estavam acrescidos de 1%, o que ocorreu sem
edição de lei específica e com efeitos retroativos a 01.01.2004.
A auditoria apontou ainda, no exercício de 2005, o recebimento por
parte dos Deputados Estaduais do acréscimo no percentual (1%)
mencionado anteriormente, concluindo que a inserção do § 2º do artigo 2º da lei 8343/2006, visava legalizar situação já concretizada, o
que contraria o princípio da legalidade.
Os agentes responsáveis trazem argumentos doutrinários acerca da
validade da fixação dos subsídios dos parlamentares por meio da lei
7.456/03 com fundamento no artigo 49 da Constituição Estadual,
acrescentado pela Emenda Constitucional 42/03.
Argumentam que a lei 7.456/03 teve sua vigência suspensa em sede
de cautelar mediante liminar do STF cumprida a partir da data de publicação, 04.08.2006.
A partir daí foi necessário apresentar novo projeto de lei para fixar o
subsidio dos parlamentares estaduais no segundo, terceiro e quarto
anos da 15ª Legislatura, necessariamente, portanto, de forma retroativa, convalidando os atos anteriores.
Quanto à vinculação direta do subsidio dos parlamentares Estaduais
aos Deputados Federais, afirmam que o STF não questionou os valores pagos uma vez que respeitado o limite de 75% previsto no artigo
27, § 2º da Constituição Federal.
Concluem, então, que o acréscimo de 1% é legal e se refere apenas
à atualização econômica e destacam a linha de decisão do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento especifico da ação direta de inconstitucionalidade.
A ITC 6349/2009 considera que na fixação dos subsídios dos Deputados Estaduais nos termos da Lei 7.456/03, não foram observados o
parágrafo § 2º do artigo 49 e inciso XXIV do artigo 56 da Constituição
Estadual/89, assim como o inciso X do artigo 37,da Constituição Federal/88, que estabelecem que o subsídio só poderá ser alterado ou
fixado por Lei específica.
Afirma a ITC que a lei 7.456/03 possui vicio de iniciativa, pois esta
caberia à Assembleia Legislativa e, além disso, não foi observada a
regra da anterioridade.
Conforme consta dos autos, o artigo 1º da lei 7456/03 que fixava
os subsídios dos Deputados Estaduais para 15º Legislatura (2004 a
2007), foi suspenso em 28/06/06, pelo Supremo Tribunal Federal,
tendo sido considerado inconstitucional em virtude da impossibilidade
de vinculação dos subsídios dos Deputados Estaduais ao subsídio dos
Deputados Federais.
Em 13 de dezembro de 2006, foi publicada a Lei Estadual nº
8443/2006, que alterou a lei estadual nº 7.456 de 12.03.2003, cujo
parágrafo §2º do artigo 2º estabelece que a partir do mês de janeiro
de 2004 ficaria reajustado o subsidio em 1% (um por cento), ou seja,
R$ 9.540,00.
A auditoria observou que, apesar do reajuste ter sido instituído pela
Lei 8443/2006, em 13/12/2006 e seu efeito retroativo ir até janeiro
de 2004, na verdade desde julho de 2004, já estavam pagos o valores
dos subsídios acrescidos de 1%, sem edição de lei específica, de modo
que o reajuste concedido em lei veio a fim de convalidar uma situação
já concretizada.
A sustentação de defesa oral vem esclarecer um pouco mais a questão, quando argumenta que no exercício de 2005, ora em análise, não
havia questionamento ou declaração de inconstitucionalidade acerca
da Lei 7456/2003, restando aos gestores da Casa Legislativa o simples cumprimento da lei de subsídios.
Além disso, traz transcrita no memorial de fls. 2456-248 decisão de
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, em ação popular julgada em 2012, relativa aos subsídios dos deputados estaduais
justamente da legislatura de 2003 a 2006, no sentido de que “para
vigorar em certa legislatura, que dura quatro anos, não é necessário
que os vencimentos dos deputados estaduais sejam definidos na legislatura precedente. Na Carta Magna, o tema é regulado pelo art. 27,
§ 2º. Por que razão se extrai dessa norma que não existe a necessidade de respeito do critério temporal que Constituição Estadual previa
na época em que publicada a Lei 7456/2003, já que a mesma é silente
sobre o tema.[...] Ora, se o novo texto excluiu tal restrição, por óbvio
que a mesma não mais subsiste”.
Daí se conclui que a Lei 7456/2003 teve vigência e aplicação por todo
o exercício de 2005, eis que somente em junho de 2006 seu artigo 1º,
que estabelecia vinculação de subsídios com os deputados federais, foi
declarado inconstitucional.
Não há, portanto, que se falar em ausência de lei específica.
A Lei 8443/2006 veio disciplinar o pagamento dos subsídios até o
final da legislatura e retroagiu seus efeitos ao início de 2004 a fim
de convalidar atos praticados com base na lei julgada parcialmente
inconstitucional.
Em suma, acolho os argumentos de defesa e afasto a irregula-
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ridade, eis que o suposto “acréscimo” de um por cento constitui, na
verdade, a fixação inicial dos subsídios pela Lei 7456/2003, o que foi
declarado constitucional pelo Tribunal de Justiça deste Estado.
7.2.2.20 – Pagamento de 13º subsidio a Deputados Estaduais, sendo passível de glosa o montante de 187.272,55 VRTE
– Inobservância ao § 4º do art. 39 da CF/88, devendo nesse caso ser observada a decisão preliminar suscitada no item
7.1.2 e nos subitens 7.1.2.1 e 7.1.2.2 (item 5.12).
De acordo com o que consta da ITI 454/2007, a Lei 7.456/03, que
autoriza no seu parágrafo único, do artigo 2º; o pagamento da gratificação natalina aos deputados estaduais seria inconstitucional, eis que
os direitos sociais elencados no artigo 39, §3º, da Constituição Federal/88 são indevidos aos Deputados, posto que esses membros de poder não são servidores públicos, e sim detentores de mandato eletivo.
Os agentes responsáveis alegam que a matéria é controvertida, existindo decisões de vários Tribunais pátrios a respeito da admissão do
pagamento dessa verba aos Deputados, inclusive do Superior Tribunal
de Justiça.
A ITC 6349/2009 refuta as alegações de defesa e opina pela manutenção da irregularidade.
Este item não é expressamente tratado na defesa oral, mas o Senhor César Roberto Colnagi se reporta em suas alegações ao Acórdão 150/2014 deste Tribunal, proferido nos autos do processo TC
2667/2007, que julgou regulares com ressalva as contas da Mesa da
Ales no exercício de 2006 e, com base na Instrução Técnica Conclusiva
4343/2010 afastou esta irregularidade.
Cabe destacar que a menciona ITC, da Secex Governo, se baseou
em voto deste Conselheiro Relator naquele processo, no sentido de
afastar a irregularidade relativa ao pagamento de 13º subsídio aos
deputados estaduais. Do mencionado voto, transcrevo:
VOTO no sentido de que não merece ser acolhida a indicação de suposta inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Estadual n.º 7.456/2003,
sob o argumento de que teria concedido aos Deputados Estaduais o
direito ao 13º salário, eis que, como expus, cuida-se na hipótese de
verba similar àquela garantida aos Deputadas (sic) Federais a título de
ajuda de custo”.
Entendo, ainda, que se aplica ao caso a presunção de constitucionalidade, atributo de toda norma aprovada pelo Poder Legislativo.
Assim, diante de todo o exposto, e dos seguintes precedentes
desta Corte no mesmo sentido: Prestação de Contas da Assembléia Legislativa do exercício de 2004 - TC 706/2005, Decisão
n.º 330/2009; e do exercício de 2007 - TC 2189/2008, Decisão n.º 331/2009, da 64a sessão ordinária de 27 de agosto
de 2009, V O T O no sentido de que não acolher a indicação
da suposta inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Estadual n.º
7.456/2003, posta no item “i” da Instrução Técnica Inicial n.º
148/2009.
Além disso, no processo 706/2005, relativo ao julgamento das contas da Mesa no exercício de 2004, idêntica irregularidade também foi
afastada, vale dizer, todas decorrentes da estipulação do 13º subsídio
pela Lei 7456/2003.
Este é um tema que tem suscitado debates na doutrina e jurisprudência.
Recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 650.898 a que foi dada repercussão geral, tendo decidido, por
maioria, o Plenário, por fixar a seguinte tese:
O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o
pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.
Sendo fixada, portanto, a compatibilidade entre o art. 39, § 4º da
Constituição Federal com o pagamento a agentes políticos de décimo
terceiro salário e terço de férias, passa-se a interpretar aquele dispositivo sem incluir entre as parcelas vedadas estas aqui em discussão.
A tese fixada passa a orientar os julgamentos feitos a partir de sua publicação, sendo então totalmente aplicável ao caso aqui em discussão.
À luz do exposto, afasto a irregularidade.
7.2.2.24 – Pagamento de subsídios integrais a Deputado em
licença sem vencimentos, sendo passível de glosa o montante
de 4.310,03 VRTE – Inobservância ao artigo 277 e Parágrafo
Único do art. 278 do Regimento Interno e aos Princípios da
Razoabilidade, da Moralidade e da Economicidade.
De acordo com a Instrução Técnica Inicial 454/2007, trata-se do Deputado Edson Vargas a quem foi deferida licença sem vencimentos
pelo período de 25 de abril a 11 de maio de 2005, ou seja, por 16
dias, tendo recebido seus vencimentos integralmente.
Os agentes responsáveis argumentam que a Mesa autorizou a licença
sem vencimento do parlamentar de acordo com a norma legal, mas
que não autorizou o pagamento dos subsídios de forma integral e que
não é de sua competência o controle dos pagamento, pois não passaria por seu crivo a efetiva autorização de depósito.
A ITC 6349/2009 refuta tal alegação, por entender que cabia aos ges-
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tores a fiscalização e que suas funções tem natureza executiva, de
modo que sua responsabilidade decorreria de omissão.
Em suas alegações de defesa oral, o Senhor César Roberto Colnagi
esclarece os fatos, afirmando ter autorizado a licença do deputado,
por meio do ato 952 de maio de 2005, com base no art. 295, inciso III
da Resolução 1600/1991; a servidora responsável, no entanto, cuidou
do caso como se a hipótese legal fosse o inciso II, que é licença para
tratamento de saúde, gerando assim, pagamento indevido.
Acresce que somente conseguiu apurar o erro e sua causa agora, ou
seja, por ocasião da apresentação de defesa oral, quando requereu à
Ales cópia dos assentamentos funcionais do deputado.
Faz juntada de todos os documentos acima mencionados e afirma
esperar que sua responsabilidade seja afastada.
Razões de voto:
A análise deste fato, bem como de todo este processo não pode ser
dissociada do efeito do decurso de tempo transcorrido entre o pagamento supostamente indevido e o momento do julgamento.
Há elementos necessários ao julgamento e que não mais se recompõem, uma vez que o fato ocorreu há dez anos.
Entendo que o indício de irregularidade não foi adequadamente formado, eis que o fato, a causa, o ato da mesa, a ficha financeira e a de
assentamentos somente foram trazidos no momento da defesa oral,
pelo defendente.
Assim também a responsabilização foi inadequadamente atribuída ao
presidente da mesa, que a rigor só pode ser responsabilizado pelo
ato de concessão da licença e este foi exarado corretamente, com o
fundamento legal que não autorizava o pagamento dos dias de afastamento.
Este assunto já foi abordado neste voto, quanto à suposta deficiência
na matriz de responsabilidade não ser óbice ao julgamento do processo, cabendo a análise de nexo de causalidade entre a conduta dos
gestores e o dano causado, uma vez que as regras procedimentais
deste Tribunal de Contas no ano de 2005 eram diferentes do que são
atualmente e o este processo foi formado rigorosamente de acordo
com as regras de procedimento então vigentes.
Assim se formou o contraditório, sem arguição ilegitimidade ou chamamento ao processo de outros agentes públicos que entendessem
como corresponsáveis, de modo que se pode concluir que uma nova
matriz de responsabilidade, doze anos depois, além de desprovida de
racionalidade, seria também medida inócua.
O ângulo de análise se fecha, então, no ato da Mesa que concedeu o
afastamento do deputado e este foi correto, tanto formalmente quanto ao fundamento legal.
Por esta razão, afasto a irregularidade.
3 CONCLUSÃO
À luz do exposto, voto:
3.1 Preliminarmente, acolho parcialmente a Manifestação Técnica
de Defesa 882/2016 e integralmente o parecer do Ministério Público
de Contas, pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição em relação aos seguintes itens da Instrução Técnica Conclusiva 6349/2009:
Período de 01/01 a 31/01/2005 – Responsáveis: Claúdio
Humberto Vereza, Paulo Roberto Foletto e Robson de Souza
Vaillante:
7.2.1.1 - Utilização irregular por terceiros de espaço físico da Assembleia Legislativa;
7.2.1.2 - Concessão de adicional de assiduidade para servidores que
desfrutaram mais de 60 dias de licença para tratamento da própria
saúde no período do decênio analisado. Obs: Não foi imputado dano
pela ITI;
7.2.1.5 - Pagamento de Auxilio Alimentação em pecúnia sem a devida
inclusão destes valores na base de cálculo da contribuição previdenciária e Tributária;
7.2.1.6 - Pagamento de subsídios e vencimentos sem observância
ao inciso XI do art 37 da Constituição Federal/88, com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Obs: Não foi imputado dano
pela ITI;
7.2.1.7 - Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias
ao INSS do Deputado José Tasso Oliveira Andrade;
7.2.1.9.1 Lançamento indevido na conta 3.3.1.90.11.02 – Vencimento de Pessoal em Comissão – de valores referentes à devolução de
auxilio alimentação, a desconto por faltas injustificadas, a pagamento
de multas de transito e a estorno de lançamentos indevidos do mês
anterior (vencimentos, ATS, 13º salário e outros). Inobservância ao
Plano de Contas instituído através da Portaria 163 STN.
7.2.1.9.2 Lançamento indevido na conta de despesa corrente
(33190.11.03 – Gratificação adicional por tempo de serviço) de auxilio
maternidade, valor que é reembolsado pela previdência social (INSS),
inobservância do Plano de Contas instituído através da Portaria 163
STN.
Período de 01/2/2002 a 31/12/2005 – Responsáveis: César
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Roberto Colnaghi (Presidente), Alexandre Marcelo Coutinho
Santos (1º Secretário) e Reginaldo de Almeida ( 2º Secretario):
7.2.2.1 - Utilização irregular por terceiros de espaço físico da Assembleia Legislativa; Obs: afastada no mérito pela ITC 6349/2009.
7.2.2.2 - Ausência de procedimento licitatório.
7.2.2.3 – Celebração de convênio sem finalidade pública. Obs: afastada no mérito pela ITC 6349/2009.
7.2.2.4 - Ausência de procedimento administrativo para apuração de
prejuízo ao erário. ( Item 5.4).
7.2.2.5 – Concessão de adicional de assiduidade para servidores que
desfrutaram mais de 60 dias de licença para tratamento de saúde no
decênio analisado. (Item 5.5.1). Obs: Não foi imputado ressarcimento
pela ITI.
7.2.2.10 - Pagamento de auxilio alimentação em pecúnia sem a devida inclusão destes valores na base de calculo da contribuição previdenciária ( Item 5.6).
7.2.2.11.1 – Lançamento indevido na conta 3.3.1.9011.02 – Vencimento de Pessoal em Comissão – de valores referentes à devolução de
auxilio alimentação, a desconto por faltas injustificadas, a pagamento
de multas de transito e a de lançamentos indevidos do mês anterior
(vencimentos, ATS, 13º e outros).
7.2.2.11.2 – Lançamento indevido de salário família na conta de
despesa corrente (33190.11.20 – Outros Direitos e Vantagens), valor
esse que é reembolsado pela Previdência Social (INSS).
7.2.2.11.3 – Lançamento indevido de devolução de 13º recebido a
maior na rubrica 33190.11.01 – Vencimentos do Pessoal Fixo.
7.2.2.15 – Pagamento de diárias feitos posteriormente à realização
da viagem sem a devida justificativa do caráter emergencial da viagem – Inobservância ao Art 9º. do Ato nº 2.223/96 e ao Art.10 do Ato
nº 760/05. ( 5.8.4)
7.2.2.16 - Processo com pendência de regularização, relativo a devolução de importância concedida a maior e/ou por retorno antecipado do servidor – Inobservância ao parágrafo 2º, do Art.11 do Ato
2.223/78 e ao parágrafo 2º do Ato 915/05. (Item 5.8.5)
7.2.2.17 – Pagamento de subsídios e vencimentos sem a observância
do teto de remuneração nos termos da Emenda Constituição nº 41
de 19 de dezembro de 2003, que modificou o inciso XI do art. 37 da
Constituição Federal – Inobservância ao inciso XI da Art. 37 da Constituição Federal/88. (Item 5.9). Obs: Não foi imputado ressarcimento
pela ITI.
7.2.2.18 – Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias
ao INSS do Deputado José Tasso Oliveira Andrade. Obs: Não foi imputado ressarcimento pela ITI.
7.2.2.21 – Antecipação de pagamento do 13º (Item 5.13).
7.2.2.22 – Ausência de rotinas (controle interno) para a aferição de
presença dos Deputados em plenário e conseqüente desconto em folha de pagamentos por ausências não justificadas (Item 5.14).
7.2.2.23 – Ausência de descontos por faltas não justificadas em folha
de pagamentos ( Item 5.15).
3.2 Quanto ao mérito, divergindo da ITC 6349/2009 e do Ministério
Público de Contas, voto:
3.2.1 - pelo afastamento das irregularidades não prescritas, a saber, Concessão de adicional de assiduidade utilizando-se períodos interrompidos para comporem o decênio (item 7.2.2.6
da ITC 6349/2009); Concessão indevida de adicional de tempo
de serviço para servidores que ainda não completaram 5 anos
de efetivo exercício (itens 7.2.1.3 e 7.2.2.7 da ITC 6349/2009);
Concessão de ATS a servidor com base em legislação revogada
(item 7.2.1.4 e 7.2.2.8 da ITC 6349/2009); Pagamento indevido
de ATS e Assiduidade devido à aposentadoria do Servidor pelo
Regime Geral de Previdência (item 7.2.2.9 da ITC 6349/2009);
Concessão indevida de diárias à deputado para fazer face a
despesas de viagem ao interior do Estado (Item 7.2.2.12 da ITC
6349/2009); Concessão de diárias e passagens aéreas para viagens e pagamento de despesas não classificáveis como de interesse público e/ou representação parlamentar (item 7.2.2.13
da ITC 6349/2009); concessão de diárias incluindo final de semana sem a devida justificativa da necessidade (item 7.2.2.14
da ITC 6349/2009); pagamento dos subsídios dos Deputados Estaduais acrescidos da diferença de 1% (itens 7.2.1.8 e 7.2.2.19
da ITC 6349/2009); pagamento de 13° Subsídio a Deputados
Estaduais (item 7.2.2.20 da ITC 6349/2009); pagamento de subsídios integrais a Deputado em licença sem vencimentos (item
7.2.2.24 da ITC 6349/2009);
3.2.2 - Pela REGULARIDADE da Prestação de Contas relativa ao exercício de 2005, da responsabilidade da Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, no período de 01/01/2005
a 31/01/2005, composta pelos Deputados Estaduais Claúdio Humberto Vereza (Presidente), Paulo Roberto Foletto (1º Secretá-
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rio) e Robson de Souza Vaillante (2º Secretário) e no período de
01/02/2005 a 31/12/2005, composta pelos Deputados Estaduais César Roberto Colnaghi (Presidente), Alexandre Marcelo Coutinho Santos (1º Secretário) e Reginaldo de Almeida ( 2º Secretario), dando-se
quitação aos responsáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1435/2006,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Preliminarmente, acolhendo parcialmente a Manifestação Técnica de Defesa 882/2016 e integralmente o parecer do Ministério Público de Contas, pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição em relação aos seguintes itens da Instrução Técnica Conclusiva
6349/2009:
3 Período de 01/01 a 31/01/2005 – Responsáveis: Claúdio Humberto
Vereza, Paulo Roberto Foletto e Robson de Souza Vaillante:
7.2.1.1 - Utilização irregular por terceiros de espaço físico da Assembleia Legislativa;
7.2.1.2 - Concessão de adicional de assiduidade para servidores que
desfrutaram mais de 60 dias de licença para tratamento da própria
saúde no período do decênio analisado. Obs: Não foi imputado dano
pela ITI;
7.2.1.5 - Pagamento de Auxilio Alimentação em pecúnia sem a devida
inclusão destes valores na base de cálculo da contribuição previdenciária e Tributária;
7.2.1.6 - Pagamento de subsídios e vencimentos sem observância ao
inciso XI do art 37 da Constituição Federal/88, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41/2003. Obs: Não foi imputado dano pela
ITI;
7.2.1.7 - Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias
ao INSS do Deputado José Tasso Oliveira Andrade;
7.2.1.9.1 Lançamento indevido na conta 3.3.1.90.11.02 – Vencimento de Pessoal em Comissão – de valores referentes à devolução de
auxilio alimentação, a desconto por faltas injustificadas, a pagamento
de multas de transito e a estorno de lançamentos indevidos do mês
anterior (vencimentos, ATS, 13º salário e outros). Inobservância ao
Plano de Contas instituído através da Portaria 163 STN.
7.2.1.9.2 Lançamento indevido na conta de despesa corrente
(33190.11.03 – Gratificação adicional por tempo de serviço) de auxilio
maternidade, valor que é reembolsado pela previdência social (INSS),
inobservância do Plano de Contas instituído através da Portaria 163
STN.
4 Período de 01/2/2002 a 31/12/2005 – Responsáveis: César Roberto
Colnaghi (Presidente), Alexandre Marcelo Coutinho Santos (1º Secretário) e Reginaldo de Almeida ( 2º Secretario):
7.2.2.1 - Utilização irregular por terceiros de espaço físico da Assembleia Legislativa; Obs: afastada no mérito pela ITC 6349/2009.
7.2.2.2 - Ausência de procedimento licitatório.
7.2.2.3 – Celebração de convênio sem finalidade pública. Obs: afastada no mérito pela ITC 6349/2009.
7.2.2.4 - Ausência de procedimento administrativo para apuração de
prejuízo ao erário. (Item 5.4).
7.2.2.5 – Concessão de adicional de assiduidade para servidores que
desfrutaram mais de 60 dias de licença para tratamento de saúde no
decênio analisado. (Item 5.5.1). Obs: Não foi imputado ressarcimento
pela ITI.
7.2.2.10 - Pagamento de auxilio alimentação em pecúnia sem a devida inclusão destes valores na base de calculo da contribuição previdenciária (Item 5.6).
7.2.2.11.1 – Lançamento indevido na conta 3.3.1.9011.02 – Vencimento de Pessoal em Comissão – de valores referentes à devolução de
auxilio alimentação, a desconto por faltas injustificadas, a pagamento
de multas de transito e a de lançamentos indevidos do mês anterior
(vencimentos, ATS, 13º e outros).
7.2.2.11.2 – Lançamento indevido de salário família na conta de despesa corrente (33190.11.20 – Outros Direitos e Vantagens), valor
esse que é reembolsado pela Previdência Social (INSS).
7.2.2.11.3 – Lançamento indevido de devolução de 13º recebido a
maior na rubrica 33190.11.01 – Vencimentos do Pessoal Fixo.
7.2.2.15 – Pagamento de diárias feitos posteriormente à realização da
viagem sem a devida justificativa do caráter emergencial da viagem
– Inobservância ao Art 9º. do Ato nº 2.223/96 e ao Art.10 do Ato nº
760/05. ( 5.8.4)
7.2.2.16 - Processo com pendência de regularização, relativo a devolução de importância concedida a maior e/ou por retorno antecipado do servidor – Inobservância ao parágrafo 2º, do Art.11 do Ato
2.223/78 e ao parágrafo 2º do Ato 915/05. (Item 5.8.5)
7.2.2.17 – Pagamento de subsídios e vencimentos sem a observância
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do teto de remuneração nos termos da Emenda Constituição nº 41
de 19 de dezembro de 2003, que modificou o inciso XI do art. 37 da
Constituição Federal – Inobservância ao inciso XI da Art. 37 da Constituição Federal/88. (Item 5.9). Obs: Não foi imputado ressarcimento
pela ITI.
7.2.2.18 – Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias
ao INSS do Deputado José Tasso Oliveira Andrade. Obs: Não foi imputado ressarcimento pela ITI.
7.2.2.21 – Antecipação de pagamento do 13º (Item 5.13).
7.2.2.22 – Ausência de rotinas (controle interno) para a aferição de
presença dos Deputados em plenário e conseqüente desconto em folha de pagamentos por ausências não justificadas (Item 5.14).
7.2.2.23 – Ausência de descontos por faltas não justificadas em folha
de pagamentos (Item 5.15).
2. Quanto ao mérito, afastar irregularidades não prescritas: Concessão de adicional de assiduidade utilizando-se períodos interrompidos para comporem o decênio (item 7.2.2.6 da ITC 6349/2009);
Concessão indevida de adicional de tempo de serviço para servidores
que ainda não completaram 5 anos de efetivo exercício (itens 7.2.1.3
e 7.2.2.7 da ITC 6349/2009); Concessão de ATS a servidor com base
em legislação revogada (item 7.2.1.4 e 7.2.2.8 da ITC 6349/2009);
Pagamento indevido de ATS e Assiduidade devido à aposentadoria
do Servidor pelo Regime Geral de Previdência (item 7.2.2.9 da ITC
6349/2009); Concessão indevida de diárias à deputado para fazer
face a despesas de viagem ao interior do Estado (Item 7.2.2.12 da ITC
6349/2009); Concessão de diárias e passagens aéreas para viagens e
pagamento de despesas não classificáveis como de interesse público
e/ou representação parlamentar (item 7.2.2.13 da ITC 6349/2009);
concessão de diárias incluindo final de semana sem a devida justificativa da necessidade (item 7.2.2.14 da ITC 6349/2009); pagamento
dos subsídios dos Deputados Estaduais acrescidos da diferença de 1%
(itens 7.2.1.8 e 7.2.2.19 da ITC 6349/2009); pagamento de 13° Subsídio a Deputados Estaduais (item 7.2.2.20 da ITC 6349/2009); pagamento de subsídios integrais a Deputado em licença sem vencimentos
(item 7.2.2.24 da ITC 6349/2009);
3. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, sob a responsabilidade dos senhores
Claúdio Humberto Vereza, Paulo Roberto Foletto, Robson de Souza
Vaillante, César Roberto Colnaghi, Alexandre Marcelo Coutinho Santos
e Reginaldo de Almeida, relativa ao exercício de 2005, dando-lhes a
devida quitação.
4. Arquivar os 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, 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, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
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
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-919/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2018/2008 (APENSO: TC-5134/2008)
JURISDICIONADO - POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - ANTONIO CARLOS BARBOSA COUTINHO
ADVOGADO - CELSO LUIZ MACHADO JUNIOR (OAB/ES 12562)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2007 –
IRREGULAR – RESSARCIMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES, exercício de 2007, de
responsabilidade do Cel. PM Antônio Carlos Barbosa Coutinho – Comandante Geral da PMES, à qual foi apensado o Relatório de Auditoria Ordinária nº 253/2008 (fls. 5 - 23 e anexos, do Processo nº TC
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5134/2008).
A 2ª Secretaria de Controle Externo elaborou Relatório Técnico Contábil RTC 147/2010 (fls. 1035 - 1039), opinando pela regularidade da
prestação de contas.
Quanto ao Processo de Auditoria TC 5134/2008, apenso, foi elaborado o Relatório Técnico de Auditoria nº253/2008 (fls. 5–23, e anexos, do TC 5134/2008), com base no Plano e Programa de Auditoria
nº253/2008, e a Instrução Técnica Inicial ITI 687/2010 (fls. 200-209
do TC 5134/2008), onde registra as seguintes supostas irregularidades:
1.1 – Processos nº 30568730, 30951127 e 323221422
a) cessão de espaço físico sem licitação e respectiva formalização contratual.
Base legal: art. 17, inc I, alínea “f” da lei 8666/93, e art. 6º, parágrafo
único do Decreto Estadual nº 1110-R, de 12/12/2002.
2.1 – Processo nº 26170183
a) Pagamento sem cobertura contratual
Base legal: art. 66 da lei 8666/93 c/c arts 62 e 63, §2º, inc. I, da Lei
Federal 4320/1964.
b) Ausência de comprovante de prestação de serviço (liquidação irregular de despesa)
Base legal: arts. 62 e 63 da Lei Federal 4320/1964.
R$3.746,23 (três mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e três
centavos), correspondentes à 2.136, 55 VRTE.
2.2 - Processo nº 36993514 (ITI 668/2011)
a) Ausência de repasse de ISSQN
Base legal: art. 37, caput, da CRFB/88 c/c §1º do art. 6º da LC 116/03.
A Instrução Técnica Inicial ITI 687/2010 sugere a citação do responsável Cel. PM Antônio Carlos Barbosa Coutinho, nos termos propostos
no relatório de auditoria. Por meio da Decisão Preliminar TC-474/2010
(fls. 218 do TC 5134/2008), o Plenário determinou a citação do responsável.
Regularmente citado (fls. 221 do TC 5134/2008), o responsável apresentou tempestivas justificativas às fls. 224/408 do TC 5134/2008.
Em análise dos autos a área técnica verificou a necessidade de nova
citação do responsável, conforme Manifestação Técnica Preliminar
MTP 77/2011 (fls.1254-1256 do TC 5134/2008) amparada na possibilidade de ressarcimento não incluída na citação precedente, referente
aos recolhimentos de ISSQN em atraso, face à possibilidade de haver
ressarcimento, fato este não aventado na Instrução Técnica Inicial nº
687/2010.
Desta feita a 2º SCE elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 668/2011
(fls. 1258-1271 do TC 5134/2008), sugerindo a citação do senhor
Cel. PM Antônio Carlos Barbosa Coutinho, para manifestar-se acerca
da ausência de recolhimento tempestivo de ISSQN – pagamento de
juros e multa passíveis de ressarcimento, e também pela notificação
dos senhores Cel. PM Antônio Carlos Barbosa Coutinho e do atual Comandante Geral da Polícia Militar do Estrado, Cel. PM Anselmo Lima
para apresentarem documentação relativa ao Processo Administrativo
nº 35993514 relativo à contratação da empresa Adservis Multiperfil
Ltda..
Desta feita, em consonância com o voto de Relator a Decisão Preliminar Plenária TC 627/2011 de citação e notificação (fls.1281 do
TC 5134/2008), cujos termos são vistos às fls. 1283 a 1285 do TC
5134/2008.
Manifestações tempestivas do senhor Cel. PM Antônio Carlos Barbosa
Coutinho são vistas às fls. 1293 a 1320 do TC 5134/2008. Já o senhor
Cel. PM Anselmo Lima, apesar de pessoalmente notificado (fls. 1287
do TC 5134/2008), não encaminhou a documentação solicitada (fls.
1322 do TC 5134/2008).
Em seguida, na forma regimental, foram os autos encaminhados ao
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 869/2012 (fls. 1325-1362 do
TC 5134/2008), opinando pela irregularidade das contas.
O Ministério Público de Contas, na lavra do Procurador de Contas Excelentíssimo Sr. Luciano Vieira (fls.1369-1379 do TC 5134/2008), manifestou-se no Parecer 1367/2013 de acordo com o posicionamento
da área técnica, contudo divergindo dos valores sugeridos para ressarcimento.
Em agosto de 2015 decidi por emitir uma comunicação de diligência
externa do senhor Cel. Marcos Antonio Souza do Nascimento – Comandante Geral da Policia Militar do Estado do Espírito Santo, tendo
em vista o transcurso temporal entre a primeira citação e a instrução
técnica conclusiva, e, ainda, para fins de melhor instrução dos autos para atualização da situação em que se encontravam as cessões
de espaços físicos a terceiros, tanto no Quartel do Comando Geral
quanto no Centro de Formação e Aperfeiçoamento, conforme Decisão Monocrática Preliminar DECM 1562/2015 (fls.1382-1383 do TC
5134/2008).
Em atendimento ao Termo de Notificação nº 2345/2015 (fls. 1384 do
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TC 5134/2008) foi apresentada pelo gestor documentação juntada às
fls. 1396 a 1564 do TC 5134/2008.
Encaminhados os autos mais uma vez ao Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC, para análise da nova documentação
acostada pelo notificado, esta proferiu a Instrução Técnica Conclusiva
complementar ITC 5232/2015 (fls. 1167- 1170 do TC 5134/2008) que
corrobora integralmente a ITC 869/2012.
Segue Parecer 1665/2016 do Ministério Público de Contas, da lavra do
procurado Luciano Vieira, que assim se manifesta:
“[...]
Em princípio, é forçoso reconhecer a consumação da prescrição da
pretensão punitiva.
Conforme § 1º do artigo 71 da LC n. 621/2012 “a prescrição poderá
ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas”.
No caso vertente, extrai-se dos autos que o prazo prescricional (norma material, com efeito retroativo, portanto) iniciou-se no momento
da autuação do feito (28/03/2008 ), interrompendo-se com a citação
válida do responsável (18/10/2010 ), com posterior suspensão pela
realização de diligência entre as datas de 26/08/2015 a 19/10/2015 ,
e exaurindo-se, por completo, no mês de dezembro de 2015.
Não obstante, persiste 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. 621/12).
Além disso, tratando-se de processo de prestação de contas, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não impede o exame meritório do processo, pois há dever constitucional do Tribunal
de Contas de proferir julgamento nessa hipótese, conforme art. 375,
parágrafo único, do RITCEES c/c art. 71, II, da CF.
Assim, conforme se observa dos autos, resta devidamente comprovada, por meio de farta documentação, a ocorrência de dano injustificado ao erário, decorrente da irregularidade delineada na ITI 687/2010,
mais especificamente no item 2.1.b – Liquidação Irregular de Despesa (Ausência do comprovante de prestação do serviço), motivo pela
qual se ratifica, assim, o parecer de fls. 1369/1379 em relação a este
apontamento.
Posto isso, o Ministério Público de Contas, reiterando os termos da
manifestação de fls. 1369/1379, oficia:
1 – seja a prestação de contas em exame julgada IRREGULAR, com
fulcro no art. 84, inciso III, alínea “e”, da LC n. 621/2012;
2 - seja condenado ANTÔNIO CARLOS BARBOSA COUTINHO, em relação ao aponte descrito no item 2.1.b da ITI 687/2010, a ressarcir aos
cofres da Polícia Militar do Espírito Santo a importância de R$ 4.649,77
(quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), aplicando-lhe multa proporcional ao dano, na forma do art. 134
da LC n. 621/2012;
3 – seja decretada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
art. 71, caput, da LC n. 621/2012.
Vitória, 4 de agosto de 2016.
LUCIANO VIEIRA
PROCURADOR-GERAL
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS”
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis
que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Segue análise da Prestação de Contas Anual -PCA e dos itens elencados no Relatório de Auditoria, referentes ao exercício de 2007.
Ante a documentação carreada aos autos, em cotejo com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, entendo por
necessárias considerações preliminares.
2.1 Prestação de Contas Anual – Processo TC 2018/2008
Ratifico o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, pela REGULARIDADE, conforme Relatório Técnico Contábil RTC 147/2010,
confirmado pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 869/2012 (fls.
1325-1362 do TC 5134/2008), nos seguintes termos:
1 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Os demonstrativos contábeis e financeiros presentes nestes autos,
relativos ao exercício 2007, foram examinados pelo Controlador de
Recursos Públicos – Ciências Contábeis – Fábio Peixoto, através do Relatório Técnico Contábil RTC nº. 147/2010 (fls. 1035/1039), onde se
concluiu pela “(...) REGULARIDADE da prestação de contas da Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, tendo como agente responsável o Senhor CEL PM ANTONIO CARLOS BARBOSA COUTINHO”
(grifos no original).
2.2 Relatório de Auditoria Ordinária – Processo TC 5134/2008
2.2.1 Quanto à ocorrência de prescrição
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Verifica-se a existência de irregularidades relatadas no Relatório Técnico de Auditoria nº253/2008 (fls. 5–23, e anexos, do TC 5134/2008),
que se iniciaram ou persistiram no exercício de 2007, referentes à:
Da ITI 687/2010:
1.1 – Processos nº 30568730, 30951127 e 323221422
a) cessão de espaço físico sem licitação e respectiva formalização contratual.
Base legal: art. 17, inc I, alínea “f” da lei 8666/93, e art. 6º, parágrafo
único do Decreto Estadual nº 1110-R, de 12/12/2002.
2.1 – Processo nº 26170183
a) Pagamento sem cobertura contratual
Base legal: art. 66 da lei 8666/93 c/c arts 62 e 63, §2º, inc. I, da Lei
Federal 4320/1964.
b) Ausência de comprovante de prestação de serviço (liquidação irregular de despesa)
Base legal: arts. 62 e 63 da Lei Federal 4320/1964.
2.2 - Processo nº 36993514 (ITI 668/2011)
a) Ausência de recolhimento tempestivo de ISSQN – pagamento de
juros e multa passíveis de ressarcimento
Base legal: Inobservância ao Princípio da Legalidade, artigo 37, caput,
da CF/88 c/c § 1º, do artigo 6º da Lei Complementar Federal nº
116/2003.
É possível perceber que o lapso temporal entre o fato gerador destas
irregularidades e a presente data é extenso, sendo cabida uma análise
sobre o instituto da prescrição.
Neste particular, considerando como data de referência para o início da
contagem do prazo prescricional as ações realizadas em dezembro de
2007, até a data de 30 de setembro de 2016, já decorreram 8 (oito)
anos e 9 (nove) meses, o que seria tempo suficiente para a implementação do fenômeno jurídico da prescrição da pretensão punitiva
desta Corte de Contas, nos casos onde não foram constatados dano
ao erário.
Resta ainda analisar eventual ocorrência de fatos processuais interruptivos e/ou suspensivos da prescrição, ex vi art. 71, §§ 2º e 3º, da
Lei Complementar 621/2012, em cada uma das ações consideradas
irregulares.
O prazo prescricional estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº
621/12 é de 5 (cinco) anos a partir da ocorrência do fato, conforme
delineado no art. 71, caput e § 2º, inc. II, da Lei Complementar nº
621/2012, sendo interrompido pela citação válida do responsável.
2.2.1.2. Verificação do prazo prescricional dos itens 1.1, a) e 2.1, a)
e b) acima.
A citação do responsável, para verificação da interrupção da prescrição, foi devidamente realizada em atendimento à Decisão Preliminar
TC-474/2010 (fls. 218 do TC 5134/2008), seguida do Termo de Citação Nº 491/2010 (fls. 219 do TC 5134/2008). O senhor Cel. PM Antônio Carlos Barbosa Coutinho foi citado na data de 15/10/2010, cuja
contrafé foi juntada aos autos na data de 18/10/2010 (fls. 220 do TC
5134/2008), interrompendo o prazo prescricional.
Neste caso verifica-se ainda a determinação de diligência no processo
para fins de suspensão da prescrição, como dispõe o art. 71, §3º,
da Lei C 621/2012, cuja contrafé foi juntada aos autos às fls. 13911392 do TC 5134/2008, na data de 21/09/2015, indicando a suspensão do prazo prescricional, se ainda estiver correndo, até a data de
19/10/2015 com o cumprimento da diligência (28 dias).
Considerando a data de 31/12/2007 como marco inicial da contagem do prazo, e, ainda, considerando a interrupção ocorrida em
18/10/2010 e a suspensão de 28 dias acima relatada, o prazo prescricional findou na data de 26/11/2015.
Por essa razão conclui-se pela consumação da prescrição da pretensão
punitiva em relação aos atos irregulares apontados nos itens 1.1, a) e
2.1, a) e b) da ITI 687/2010.
Não por demais ressaltar que a prescrição refere-se tão somente a
pretensão punitiva do ato irregular, não alcançando o ressarcimento
por dano causado ao erário.
2.2.1.2 Verificação do prazo prescricional do item 2.2 – Processo nº
36993514 - a) Ausência de repasse de ISSQN e 2.2 da ITI 668/2011–
a) Ausência de recolhimento tempestivo de ISSQN – pagamento de
juros e multa passíveis de ressarcimento.
A primeira citação do responsável, da mesma forma, foi devidamente realizada em atendimento à Decisão Preliminar TC-474/2010 (fls.
218 do TC 5134/2008), seguida do Termo de Citação Nº 491/2010
(fls. 219 do TC 5134/2008). O senhor Cel. PM Antônio Carlos Barbosa
Coutinho foi citado na data de 15/10/2010, cuja contrafé foi juntada
aos autos na data de 18/10/2010 (fls. 220 do TC 5134/2008), interrompendo o prazo prescricional.
Neste caso, verificou-se a necessidade de realização de nova citação do senhor Cel. PM Antônio Carlos Barbosa Coutinho referente
aos recolhimentos de ISSQN em atraso, face à possibilidade de haver ressarcimento, pelo recolhimento intempestivo de ISS ensejando
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possível prejuízo ao erário no montante de R$13.718,31, fato este
não aventado na Instrução Técnica Inicial ITI 687/2010, e também a
notificação do atual Comandante Geral da Polícia Militar do Estrado,
Cel. PM Anselmo Lima, para apresentarem documentação relativa ao
Processo relativo à contratação da empresa Adservis Multiperfil Ltda.
A segunda citação do responsável do senhor Cel. PM Antônio Carlos Barbosa Coutinho, para verificação da interrupção da prescrição,
foi devidamente realizada em atendimento à Decisão Preliminar TC
627/2011 de citação e notificação (fls.1281), seguida do Termo de
Citação Nº1094/2011 (fls. 1283 do TC 5134/2008).
O senhor Cel. PM Antônio Carlos Barbosa Coutinho foi citado na
data de 24/10/2011, cuja contrafé foi juntada aos autos na data de
25/10/2011 (fls. 1288 do TC 5134/2008).
Com o advento da citação o prazo prescricional foi interrompido mais
uma vez na data de 25/10/2011 para os fatos ocorridos antes daquela
data e recomeçando a contagem a partir de então.
Não se verificam quaisquer determinações de diligência no processo
para fins de suspensão da prescrição, como dispõe o art. 71, §3º, da
Lei C 621/2012, relativamente a este item.
Considerando a data de 31/12/2007 como marco inicial da contagem
do prazo, e, ainda, considerando a primeira interrupção ocorrida em
18/10/2010 e a segunda interrupção na data de 25/10/2011, o prazo
prescricional findou na data de 25/10/2016.
Por essa razão conclui-se pela prescrição da pretensão punitiva também em relação ao ato irregular apontado no item 2.2 a) da ITI
687/2010 e ITI 668/2011.
2.2.2 Análise
Transcrevo abaixo a análise da área técnica dos itens considerados
irregulares no Relatório de Auditoria nº 253/2008, em conjunto com
as respectivas justificativas apresentadas, dispostas nas Instruções
Técnicas Conclusivas ITC 869/2012 e ITC 5232/2015, em contraponto com o parecer PJC 1367/2013, da lavra do Procurador de Contas
Luciano Vieira:
“[...]
2.1 - Análise dos itens considerados irregulares no relatório de auditoria ordinária nº 253/2008, relativo ao exercício de 2007 e respectivas
justificativas apresentadas:
2.1.1 – Licitações, dispensas e inexigibilidades – cessão de espaço físico sem licitação e respectiva formalização contratual (Referência: item
1.1, alínea “a”, da Instrução Técnica Inicial nº 687/2010):
Auditoria:
A seguir, transcrevemos ipsis litteris a constatação indigitada no item
1.1, alínea “a” da Instrução Técnica Inicial nº 687/2010, contida no
Proc. TC nº 5134/2008 (fls. 200/209) (em apenso).
“1 — Licitações, Dispensas e Inexigibilidades (acima de R$ 8.000,00)
1.1 PROCESSOS - Nº 30568730, 30951127 e 32321422 (Doc nº 9 do
RAO 253/08).
Origem: Concorrência Nº 01/2007
Objeto: Concorrência tipo maior oferta por lote, objetivando a locação
de imóveis e prestação de serviços respectivos.
A Concorrência em tela teve por objeto oferecer locação a terceiros de
imóveis localizados no Quartel do Comando Geral e no Centro de Formação e Aperfeiçoamento da PM-ES. Fizeram parte da Concorrência
nº 01/2007 os imóveis a seguir, sendo que os Lotes 1, 2, 3 e 4 foram
desertos e os lotes 5 e 6 tiveram vencedores, tendo sido homologados
e devidamente adjudicados.
Imóveis
Local: Quartel do Comando Geral
- Lote 1: imóvel para atividade de restaurante
- Lote 2: imóvel para atividade de cantina
Local: Centro de Formação e Aperfeiçoamento
- Lote 3: imóvel para atividade de restaurante
- Lote 4: imóvel para atividade de barbearia
- Lote 5: imóvel para atividade de cantina
- Lote 6: imóvel para atividade de loja de venda de artigos militares
a) Cessão de espaço físico sem licitação e respectiva formalização
contratual Inobservância ao artigo 17, inciso I, “f” da Lei Federal
nº 8666/93 e do artigo 6º, parágrafo único do Decreto Estadual nº
1.110-R de 12/12/2002.
A equipe constatou, nos autos, documentação que sugere a existência de imóveis localizados no CFA ocupados irregularmente, conforme
transcreve-se a seguir:
Texto transcrito da cópia da CI/PMES/DEI/CFA nº 064/2007 — C.
Adm.(Fls. TC 192).
Informo a V. Sª que, quando da assunção deste comando, foi constatado a existência de 05 (cinco) estabelecimentos comerciais em funcionamento nas dependências do CFA, todos ligados a rede de água e
de energia elétrica da OPM.
[...]
A proprietária do restaurante, Srª Maria Aparecida Pralon; da barbe-

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

Página 12
aria, Srª Lucinéia Merisio e da cantina próximo à EsFAP, Sr. Sebastião
Herbt encontram-se desenvolvendo atividade comercial neste Centro
de Formação e Aperfeiçoamento de forma irregular.
Do acima exposto e ainda fundamentado na importância de tais atividades comerciais neste Centro de Formação e Aperfeiçoamento, solicito a V. Sª orientação sobre as providencias a serem adotadas, visto
que, durante este comando, não houve cobrança de qualquer quantia
em decorrência destas atividades comerciais.
Consta ainda do Processo TC 5134/08, às fls. 194/195 Parecer Técnico
no qual há a avaliação da SEGER com a determinação do valor das
lojas comerciais nas dependências do CFA” (grifos no original).
Justificativa do responsável:
Em sua peça de defesa de fls. 224/229 (Proc. TC nº. 5134/08, em
apenso), no que diz respeito à cessão de espaço físico sem licitação e
respectiva formalização contratual, o senhor Antônio Carlos Barbosa
Coutinho argumenta, em síntese, que ao tomar conhecimento dos fatos, providenciou a “(...) instauração do devido processo licitatório, visando sanar a irregularidade, (...) porém, apesar da decisão, os lotes
1, 2, 3 e 4 resultaram desertos e os lotes 5 e 6 tiveram vencedores,
tendo sido homologados e devidamente adjudicados”.
Prossegue aduzindo que “(...) as atividades comerciais exercidas eram
de vital importância ao funcionamento do Centro, em razão da grande
concentração de Militares Estaduais em curso de formação e aperfeiçoamento que demandavam serviços essenciais como alimentação e
higiene pessoal, sendo assim, seria irracional que determinasse a imediata desocupação dos estabelecimentos, haja vista o transtorno que
esta decisão causaria, não só às atividades de ensino, mas também
aos comerciantes que realizaram investimentos vultosos para atender
aos interesses da Administração Pública”.
Nesse passo, sustenta que “(...) preocupado com o prejuízo que a
interrupção dos serviços traria aos militares em formação e, em observância ao Princípio da Finalidade do Interesse Público, decidi por
autorizar a continuidade dos serviços, até que os cursos finalizassem
(ocorrido em Dezembro de 2008 (...)), quando então as instalações
do Refeitório foram desativadas por este Comando, situação que permanece até hoje, cessando as irregularidades. Com relação à cantina,
esta se encontra ocupada, irregularmente, pelo antigo proprietário
(...), porém, existe a Ação de Despejo requerida pelo Estado do Espírito Santo para desocupação do imóvel (Processo nº 012.08.0031094/2796/2008 (...))”.
Análise das justificativas
A irregularidade em tela diz respeito à suposta “cessão de espaço físico sem licitação e respectiva formalização contratual”, que teria ocorrido, segundo a equipe de auditagem, em imóveis localizados no CFA
(Centro de Formação e Aperfeiçoamento da PMES).
Tal constatação da equipe de auditoria se baseou na informação contida na CI/PMES/DEI/CFA nº 064/2007, datada de 02/10/2007, juntada
às fls. 192 do Proc. TC 5134/08 (em apenso), onde o Comandante do
Centro de Formação e Aperfeiçoamento (CFA), Tenente Coronel Antônio Augusto da Silva, informa sobre a existência de “(...) 05 (cinco)
estabelecimentos comerciais em funcionamento nas dependências do
CFA (...)”.
Enfatiza o supramencionado documento que “a proprietária do restaurante, Srª Maria Aparecida Pralon; da barbearia, Srª Lucinéia Merísio e
da cantina próximo à EsFAP, Sr. Sebastião Herbt encontram-se desenvolvendo atividade comercial neste Centro de Formação e Aperfeiçoamento de forma irregular”.
Convém esclarecer que a Polícia Militar realizou, em 2007, Concorrência Pública para a locação dos imóveis comerciais situados nas dependências do Quartel do Comando Geral (QCG) - localizado em Maruípe,
Vitória - e do Centro de Formação e Aperfeiçoamento (CFA) – localizado em Santana, Cariacica.
O procedimento licitatório teve seu resultado e homologação divulgados no DIOES em 26/10/2007, sendo que os lotes 1 e 2, correspondentes, respectivamente, ao restaurante e cantina, localizados
no Quartel do Comando Geral (QCG), foram considerados desertos.
Deserção houve também nos lotes 3 e 4, referentes aos imóveis destinados ao restaurante e barbearia localizados no Centro de Formação
e Aperfeiçoamento (CFA), entretanto, quanto aos lotes 5 e 6 (cantina
e loja de artigos militares situados no mesmo local) houve licitantes
vencedores.
Voltando aos apontamentos consignados pela equipe de auditoria, nota-se que o fato aventado na supramencionada CI/PMES/DEI/CFA nº
064/2007, qual seja, a ocupação das áreas correspondentes ao restaurante, barbearia e cantina, nas dependências do Centro de Formação e Aperfeiçoamento (CFA), de “(...) forma irregular”, foi tipificado
pelos técnicos de campo como infringência ao disposto no artigo 17,
inciso I, “f” da Lei Federal nº 8666/93 e no artigo 6º, parágrafo único
do Decreto Estadual nº 1.110-R de 12/12/2002.
Analisando o item em tela, convém trazermos ao lume o teor dos
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dispositivos reputados por infringidos no caso em apreço, senão vejamos:
Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à
existência de interesse público devidamente justificados, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos
da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e,
para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada
esta nos seguintes casos:
(...) omissis (...)
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito
real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de
programas habitacionais ou regularização fundiária de interesse social
desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública.
(...) omissis (...)
O art. 17 da Lei de Licitações e Contratos trata da alienação de bens
da Administração Pública, de sorte que em seu inciso I, estabelece
os requisitos quando a alienação recair sobre imóveis, quais sejam:
autorização legislativa (exceto quando o imóvel pertencer a entes da
administração indireta); avaliação prévia e licitação na modalidade de
concorrência. Porém, o mesmo dispositivo, em sua parte final, aduz
que a licitação estará “(...) dispensada (...)” nos casos elencados nas
alíneas “a” até “i”.
Portanto, ante a literalidade do disposto no artigo 17, inciso I, “f”,
da LLC, que trata, em verdade, de hipótese de licitação dispensada,
percebe-se que a equipe de campo equivocou-se em indigitá-lo como
norma infringida no caso em comento.
Também dissentimos da equipe de auditagem quanto à caracterização
de ofensa ao disposto no artigo 6º, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.110-R de 12/12/2002, de seguinte teor:
Art. 6º É vedada a utilização de qualquer bem patrimonial do Estado
para uso particular.
Parágrafo único. Nenhum servidor poderá autorizar o uso ou ocupação
de bens patrimoniais do Estado, fora das hipóteses previstas neste
Decreto.
Ocorre que o dispositivo supramencionado veda a “autorização” de
uso ou ocupação de bens do patrimônio estadual, fora das hipóteses
previstas no Decreto Estadual nº 1.110-R/2002. Entretanto, do contexto probatório contido nos autos, não se pode deduzir – ao menos
dos documentos de suporte ao Relatório de Auditoria – que tenha
havido autorização de algum servidor à ocupação irregular das áreas
correspondentes ao restaurante, barbearia e cantina, nas dependências do Centro de Formação e Aperfeiçoamento (CFA).
Em verdade, a tipificação correta para a suposta infração indigitada
pela equipe de auditagem – cessão de espaço físico sem licitação e
ausência de cobertura contratual - encontra ensejo no disposto nos
artigos art. 2º, caput e 60, parágrafo único, todos da Lei nº 8.666/93,
in verbis:
Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública,
quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas
de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus
autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a
direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que
lhe deu origem.
Parágrafo único - É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a
Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento,
assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea a desta Lei, feitas
em regime de adiantamento (grifamos).
Desse modo, tendo em vista que o fato narrado no Relatório de Auditoria não se subsume nos dispositivos legais apontados como violados
pugnamos pela exclusão da irregularidade.
Análise do MPEC
1 – Licitações, dispensas e inexigibilidades – cessão de espaço físico
sem licitação e respectiva formalização contratual (item 1.1, alínea
“a” da ITI 687/2010)
O presente indicativo se refere à ocupação irregular de imóveis, localizados no Centro de Formação e Aperfeiçoamento (CFA) da Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo, por estabelecimentos comerciais,
inclusive fazendo uso da rede de água e energia elétrica do jurisdicionado.
A defesa sustentou que ao tomar conhecimento dos fatos, deflagrou
procedimento licitatório visando sanar o apontamento, entretanto os
lotes de 1 a 4 resultaram desertos. Desta forma, preocupado com o
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prejuízo que a interrupção dos serviços traria aos militares em formação e, em observância ao Princípio da Finalidade do Interesse Público,
decidiu autorizar a continuidade dos serviços até que os cursos finalizassem.
Em apreciação às documentações que compõem o calhamaço, chega-se às seguintes conclusões:
(i) Segundo Parecer Técnico n° 011/07, da Comissão de Avaliação
Imobiliária e Mobiliária (CAIM), há 5 (cinco) lojas comerciais no CFA,
quais sejam: cantina, loja de artigos militares, barbearia, cantina da
área militar e rancho (restaurante e cozinha industrial).
(ii) Contudo, no Aviso de Licitação, objetivando a locação de imóveis e
prestação de serviços respectivos, somente constou 4 (quatro) áreas;
havendo, assim, omissão quanto a cantina da área militar.
(iii) Conforme Resultado de Licitação e Homologação, não houve interessados nos lotes 3 e 4, que se referiam ao restaurante a barbearia.
(iv) Deste modo, foram mantidas as ocupações irregulares da cantina
da área militar, da barbearia e do restaurante; valendo ressaltar que
não houve cobrança de qualquer quantia em decorrência destas atividades comerciais que, inclusive, utilizavam a rede de água e energia
elétrica da OPM.
Ora, de fato restou confesso, pelo gestor, que os imóveis localizados
no interior do CFA estavam sendo ocupados de forma irregular, não
podendo prosperar as justificativas suscitadas já que existiam meios
de corrigir a situação ilegal.
Isso porque, além de não ter sido deflagrado procedimento licitatório
relacionado à cantina da área militar, no que se referem às demais
áreas o gestor permaneceu inerte após o resultado da licitação, quando deveria ele repetir a licitação ou, cumprido os requisitos do art. 24,
inciso V, da Lei n° 8.666/93, dispensá-la, senão vejamos:
Art. 24. É dispensável a licitação:
[...] V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta,
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;
Pertinente, ainda, destacar que o Aviso de Licitação somente foi publicado em 22 de junho de 2007, quase 1 (um) ano após a nomeação do
gestor, tempo mais que suficiente para sanar a ilegalidade detectada.
Ademais, depreende-se da avaliação da CAIM – Parecer Técnico n°
011/07 – que as áreas possuíam valores locatícios, conjuntamente,
significativos, totalizando, no mínimo, R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) mensais e, no máximo, R$ 3.760,00 (três mil setecentos e
sessenta reais) mensais, receitas estas que a Polícia Militar do Estado
do Espírito Santo deixou de receber, valendo relembrar, ainda, que foram despendidas importâncias relativas à utilização de água e energia
elétrica pelos ocupantes.
Insta ressaltar que a área técnica opinou pela exclusão da irregularidade, simplesmente, em razão do fato narrado não se subsumir
nos dispositivos legais apontados como violados, quais sejam: art.
17, inciso I, alínea “f” da Lei n° 8.666/93 e art. 6º, parágrafo único do
Decreto Estadual n° 1.150-R/02.
Realmente a conduta do gestor não se enquadra naquela disposta no
art. 17, inciso I, alínea “f”, da Lei n° 8.666/93 e sim no que consta no
art. 2º da Lei n° 8.666/93.
Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública,
quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas
de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
Contudo, a ocupação irregular, devidamente autorizada pelo gestor,
consoante a defesa apresentada, configura indiscutivelmente violação
ao art. 6º, parágrafo único, do Decreto Estadual n° 1.110-R/02.
Art. 6º É vedada a utilização de qualquer bem patrimonial do Estado
para uso particular.
Parágrafo único. Nenhum servidor poderá autorizar o uso ou ocupação
de bens patrimoniais do Estado, fora das hipóteses previstas neste
Decreto.
Além disso, comprovada a ilegalidade da conduta praticada, a tipificação incorreta não é motivo suficiente para exclusão da irregularidade.
E é assim porque o responsável se defende dos fatos e não do regramento supostamente violado, o que pode ser claramente vislumbrado
na sua defesa que em momento algum se referiu a qualquer dispositivo legal.
Portanto, conforme se infere dos autos, não houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Aliás, a incorreção realizada pelos técnicos desta Corte de Contas não
trouxe nenhum prejuízo efetivo para o regular desenvolvimento processual, não podendo, pois, ser utilizada para afastar irregularidade
reconhecida pelo próprio gestor.
Com efeito, uma vez que houve infringência ao artigo 6º, parágrafo
único, do Decreto Estadual n° 1.110-R/02 e ao artigo 2º da Lei nº.
8.666/93, deve ser mantido o indício de irregularidade.
Passo então a análise do presente item.
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Em análise da documentação acostada às fls. 194-195 do processo TC
5134/2008, na forma de Parecer Técnico nº 011/2007 da Comissão
de Avaliação Imobiliária e Mobiliária _ CAIM, da Secretaria de Estado
de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, verifica-se a existência dos
seguintes imóveis nas dependências da Polícia Militar do Espírito.
Quartel do Comando Geral (QCG) – Maruípe:
Imóvel

Avaliação para
aluguel
1
1 imóvel de 681m2 - restaurante
R$ 900,00 a
R$3.000,00
2
1 imóvel de 36 m2 - cantina
R$ 200,00 a R$ 380,00
Centro de Formação e Aperfeiçoamento (CFA) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – Cariacica:
Imóvel
3
4
5
6

1 imóvel de 957m2 - restaurante

Avaliação para
aluguel
R$1.000,00 a R$
3.000,00
R$ 100,00 a R$ 380,00
R$ 200,00 a R$ 380,00
R$ 200,00 a R$ 380,00

1 imóvel de 13,54 m2 - barbearia
1 imóvel de 24,56 m2 - cantina
1 imóvel de 24,56 m2 – loja de
artigos militares
7
1 imóvel de 13 m2 – cantina área R$ 100,00 a R$ 380,00
militar
Informa a auditoria que todos os imóveis ocupados utilizam-se da
água e da energia do ente público, sem contrapartida. Não se encontram nos autos os contratos pertinentes a cada um dos imóveis
alugados para os particulares, com valores contratados e seus prazos.
De fato, entendo deva prosperar a análise procedida pelo Ministério
Público de Contas.
Como se infere da leitura da descrição da irregularidade, houve equívoco na cominação legal atribuída ao fato, que se refere, na verdade,
à vedação de utilização de qualquer bem patrimonial do Estado para
uso particular, na fala do art. 6º, parágrafo único, do Decreto Estadual
n° 1.110-R/02.
Entretanto, verifico entendimento diverso da área técnica no STJ, em
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial (AgRg no AREsp
18788 RN 2011/0134180-8 (STJ)), nos seguintes termos:
Data de publicação: 02/05/2013
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO ATACADOS. SÚMULA Nº 283/STF.
INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A pretensão da recorrente esbarra no óbice
da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal, haja vista que, nos
termos em que posta, ficaram incólumes os fundamentos do aresto
impugnado. 2. Não é inepta a petição inicial que atende aos requisitos
do artigo 282 do CPC, com a suficiente descrição dos fatos e fundamentos da questão jurídica colocada, possibilitando à parte contrária
a impugnação de todos os seus termos. Precedentes. 3. Rever as conclusões do acórdão impugnado, referentes à ilegitimidade do autor e à
comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo
regimental não provido.
Apesar da titulação errônea, não houve prejuízo à defesa, visto que os
fatos foram narrados suficientemente, assim como, o apontamento da
fundamentação jurídica foi bastante para o pleno entendimento das
circunstâncias.
Não obstante esse fato, verifiquei no item 2.2.1.2 acima, a consumação da prescrição da pretensão punitiva para esse item.
2.1.2 – Contratos – pagamento sem cobertura contratual (Referência:
item 2.1, alínea “a”, da Instrução Técnica Inicial nº 687/2010):
Auditoria:
A seguir, transcrevemos ipsis litteris a constatação indigitada no item
2.1, alínea “a” da Instrução Técnica Inicial nº 687/2010, contida no
Proc. TC nº 5134/2008 (fls. 200/209) (em apenso).
“2 — Contratos
2.1 PROCESSOS - Nº26170183 (Doc nº 04/05 do RAO 253/08)
Contrato: n° 010/04
Origem: Pregão nº 006/04
Contratada: Pay Less Viagens e Turismo Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e
internacionais Vigência: 25/03/07 a 24/03/08
a) Pagamento sem cobertura contratual
Inobservância à Lei Federal nº 8.666/93, artigo 66 c/c Lei Federal nº
4.320/64, artigo 62 e 63 § 2º, I.
O contrato nº 010/04 previa inicialmente uma despesa anual estima-
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da com passagens no montante de R$ 20.000,00. Este valor foi aditivado em 25% através do 1º Termo Aditivo, resultando uma despesa
anual estimada de R$ 25.000,00.
Verificaram-se pagamentos no montante de R$ 3.763,04 superiores
a cobertura contratual conforme demonstrado nas tabelas a seguir.
(Doc. 04)
Ordens Bancárias Número Valor (R$)
2007OB02727 4.178,66
2007OB03406 2.083,33
2007OB03407 1.325,87
2007OB03533 1.394,38
2007OB03655 1.236,89
2007OB04002 200,42
2007OB04005 1.641,63
2007OB04278 4.567,64
2007OB04396 1.807,08
2007OB04454 1.790,64
2007OB04629 1.651,48
2007OB04766 1.068,08
2007OB05096 858,08
2007OB05182 753,04
2007OB05362 818,58
2007OB05538 773,04
2007OB05819 2.310,12
2007OB065772 304,08
Total 28.763,04
Justificativa do responsável:
Quanto à suposta anomalia de “pagamento sem cobertura contratual”,
argumenta o senhor Antônio Carlos Barbosa Coutinho argumenta, em
sua defesa de fls. 224/229 (Proc. TC nº. 5134/08, em apenso), em
síntese, que o contrato “(...) previa inicialmente uma despesa anual
estimada com passagens o montante de R$ 20.000,00. Este valor
foi aditivado em 25% através do 1º Termo Aditivo, resultando uma
despesa anual estimada de R$ 25.000,00. Porém, verificaram-se pagamentos no montante de R$ 3.763,04 superiores a cobertura contratual”.
Nesse passo aduz que “(...) se houve despesa é inquestionável que a
mesma tem que ser paga (...)”.
Prossegue sustentando que a “(...) extrapolação do limite contratual não serve, por si só, como obstáculo ao pagamento em favor da
contratada, pois o serviço foi devidamente prestado obedecendo, inclusive, as condições previstas no contrato, portanto, as regras estabelecidas no Contrato Administrativo continuaram regendo a relação
jurídica. O art. 59 da Lei nº 8.666/93, determina não ser lícito ao
Estado se enriquecer indevidamente às custas da contratada, pelo que
houver executado, ainda que não haja cobertura contratual”.
Alega, ainda, que a despesa excedente atendeu ao princípio da finalidade e interesse públicos já que utilizada em eventos de interesse
da sociedade capixaba, bem como, que “(...) seria inviável que as
passagens fossem compradas por dispensa de licitação (art. 24, I,
8.666/93), em outra empresa, sendo mais vantajosa a aquisição junto
à contratada”.
Por fim, aduz que “(...) apesar da ausência de cobertura contratual,
respeitou os termos do contrato (...)”.
Análise das justificativas:
A anomalia ora versada diz respeito ao suposto “pagamento sem cobertura contratual”, uma vez que a equipe de auditagem verificou ter
havido “(...) pagamentos no montante de R$ 3.763,04 superiores a
cobertura contratual (...)”, já que o contrato 010/04, firmado com a
empresa PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, para a prestação de
serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, previa despesa anual de R$ 20.000,00, tendo
este valor sido acrescido de 25%, através do 1º Termo Aditivo, datado
de 27/02/2007, passando o montante anual para R$ 25.000,00.
Sintetizando a tese de defesa, temos que o justificante, apesar de
admitir a ausência de cobertura contratual no pagamento de R$
3.763,04, excedentes ao valor anual previsto para o contrato (R$
25.000,00), procura minimizar o ocorrido argumentando que “(...) se
houve despesa é inquestionável que a mesma tem que ser paga (...)”.
Aduz, outrossim, que a “(...) extrapolação do limite contratual não
serve, por si só, como obstáculo ao pagamento em favor da contratada, pois o serviço foi devidamente prestado obedecendo, inclusive, as
condições previstas no contrato, portanto, as regras estabelecidas no
Contrato Administrativo continuaram regendo a relação jurídica (...)”.
Passando-se, efetivamente, à análise da quaestio, deve-se, inicialmente, ponderar que em nenhum momento a equipe de auditoria
declarou que o valor devido pela prestação do serviço, embora excedente ao valor do contrato, não deveria ser pago, portanto afigura-se
descabida a argumentação do defendente nesse sentido.
Também não merece acolhida a alegação de que se teria obedecido
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às condições previstas no contrato, uma vez que o próprio defendente
figura como signatário do “1º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/04”,
de fls. 61 do Proc. TC 5134/08 (em apenso), cuja Cláusula Segunda
estabelece que “(...) o contrato original será acrescido em 25% (...),
passando ao montante anual de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)”.
Dessa forma, estando previsto o valor limite para o gasto anual e
tendo-se como fato incontroverso que este valor foi suplantado em
R$ 3.763,04, reveste-se, data vênia, descabida a assertiva de que
teriam sido atendidas as condições previstas no contrato, ou, mais
precisamente no Termo de Adesão de fls. 59 do Proc. TC 5134/08 (em
apenso).
Por seu turno, a equipe de auditagem caracterizou a irregularidade
como infringência ao disposto no artigo 66 da LLC c/c artigos 62 e 63,
§ 2º, inciso I, da Lei nº. 4.320/64.
Discordamos quanto à imputação de inobservância aos artigos 62 e
63, § 2º, inciso I, da Lei nº 4.320/64. É que estes dispositivos tratam
de questões atinentes à liquidação de despesa e não de formalização
contratual, esclarecendo o caput do artigo 63 da mencionada Lei que
“A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido
pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios
do respectivo crédito”.
Ou seja, a liquidação é a fase antecedente ao efetivo pagamento ao
credor, onde se apura, a partir da verificação de documentos que comprovam a origem da despesa, o valor exato a ser pago e o destinatário
do pagamento, a fim de se extinguir a obrigação. Ademais, não se
pode imputar à empresa contratada a culpa pela suplantação do valor
total anual contratado, eis que tal obrigação (gerenciamento da despesa) cabe ao contratante (Polícia Militar do Estado do Espírito Santo).
Entretanto, conforme apontado pela equipe de campo, afigura-se
patente, no caso ora em análise, a ofensa ao artigo 66 da Lei de Licitações e Contratos, de seguinte teor:
Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial
(grifamos).
Dessa forma, tendo em vista a literalidade do dispositivo legal supramencionado, opinamos pela manutenção da irregularidade quanto ao
pagamento, sem cobertura contratual, de R$3.763,04, à empresa PAY
LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, referentes ao custeio de passagens
aéreas em valor excedente ao previsto para gastos anuais. Entretanto,
convém asseverar que o valor se refere a serviços efetivamente prestados, não cabendo, no caso, ressarcimento.
Análise do MPEC
2 – Contratos – pagamento sem cobertura contratual (item 2.1, alínea
“a” da ITI 687/2010)
Restou constatado pelo Corpo Técnico realização de despesas sem cobertura contratual na ordem de R$ 3.763,04, relativos ao Contrato n°
010/04, cujo objeto era a “contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens
aéreas nacionais e internacionais”.
Instados a se manifestar, Cel. PM Antônio Carlos Barbosa Coutinho
justificou que os serviços foram devidamente prestados, que a despesa atendeu o princípio da finalidade e interesse público e que seria
inviável a aquisição das passagens em outra empresa, por dispensa
de licitação.
As argumentações do gestor não são passíveis de sanar o apontamento já que incontestável a realização de despesas excedendo o limite
avençado no contrato.
Assim, poderia o gestor ter realizado (no máximo) despesas anuais na
ordem de R$ 25.000,00 (1º Termo Aditivo ao Contrato n° 010/04);
contudo, constam pagamentos no montante de R$ 28.763,04.
Acerca do assunto, já se posicionou o Tribunal de Contas da União:
Observe as cláusulas contratuais, quando da execução dos serviços,
em atendimento ao disposto no art. 66 da Lei nº 8.666/1993.
Acórdão 254/2004 Segunda Câmara
Com efeito, os gastos excedentes – acima do limite contratual – devidamente comprovado nos autos configuram infringência ao disposto
no artigo 66 da Lei n° 8.666/93, razão pela qual deve ser mantida a
irregularidade.
Passo a análise do presente item.
Ratifico o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas quanto a este item, pela manutenção da irregularidade.
Não obstante esse fato, como analisado no item 2.2.1.2 acima, houve
a consumação da prescrição da pretensão punitiva para esse item.
2.1.3 – Contratos – liquidação irregular de despesa (Referência: item
2.1, alínea “b”, da Instrução Técnica Inicial nº 687/2010):
Auditoria:
A seguir, transcrevemos ipsis litteris a constatação indigitada no item
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2.1, alínea “b” da Instrução Técnica Inicial nº 687/2010, contida no
Proc. TC nº 5134/2008 (fls. 200/209) (em apenso).
“2 — Contratos
2.1 PROCESSOS - Nº26170183 (Doc nº 04/05 do RAO 253/08)
Contrato: n° 010/04
Origem: Pregão nº 006/04
Contratada: Pay Less Viagens e Turismo Ltda
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e
internacionais Vigência: 25/03/07 a 24/03/08.
b) Liquidação Irregular de Despesa
Ausência do comprovante de prestação do serviço
Inobservância à Lei Federal nº 4.320/64, artigos 62 e 63.
Não constam do processo os canhotos de comprovação de viagem
(canhoto do boarding pass), a diferença, demonstrada na tabela a
seguir no valor de R$5.553,31 (correspondente a 3.167,16 VRTE) se
sujeita a ressarcimento*. (Doc. 05)
Número da
Fatura

Valor da Fatura (R$)

FT00012610

1.428,58

FT00012746

3.409,20

FT00013521

1.641,63

FT00013728

1.807,08

Passageiro

Canhoto
Data da
que falta
OB
(Ida/Volta)
Willian
de Ida e volta 29/03/07
Andrade
Serafim de
Araújo
Bernardo
Falta 1 tre- 10/04/07
Lacerda Ra- cho
mos
Carlo Marx Ida/Volta
Siqueira
Rocha
Jailson Mi- Ida/Volta
05/06/07
randa
Carlos
Ida/Volta
28/06/07
França
Marcio San- Ida/Volta
torio

Total

Valor correspondente do trecho
1.153,54

117,02
834,04
1.641,63
903,54
903,54
5.553,31

Justificativa do responsável:
Quanto à suposta anomalia de “liquidação irregular de despesa”, que
teria desatendido ao disposto nos artigos 62 e 63, § 2º, inciso I, da Lei
Federal nº 4.320/64, sustenta o senhor Antônio Carlos Barbosa Coutinho argumenta, em sua defesa de fls. 224/229 (Proc. TC nº. 5134/08,
em apenso), em síntese, que “Compulsando os autos, localizamos
parte dos canhotos de comprovação de viagem citados na notificação,
portanto, nestes casos, observou-se o referido dispositivo legal”.
Nesse ínterim, apresenta a seguinte tabela explanativa, abaixo reproduzida:
Número da
Fatura
FT00012610

FT00012746

FT00013521
Número da
Fatura
FT00012610

FT00012746

FT00013521
FT00013728

Total

Valor da Fatura
(R$)

Passageiro

Valor corresLocalização
pondente do
(fl.)
trecho (R$)
1.428,58 Willian de An1.153,54 227
drade Serafim
de
Araújo
3.409,20 Bernardo La117,02 116
cerda Ramos
Carlo Marx Si834,04 118
queira Rocha
1.641,63 Jailson Mi1.641,63 205 a 208
randa
Valor da Fa- Passageiro Canhoto
Data da OB Valor cortura (R$)
que falta
responden(Ida/Volta)
te do trecho
1.428,58 Willian
de Ida e volta 29/03/07
1.153,54
Andrade
Serafim de
Araújo
3.409,20 Bernardo
Falta 1 tre- 10/04/07
117,02
Lacerda Ra- cho
mos
Carlo Marx Ida/Volta
834,04
Siqueira
Rocha
1.641,63 Jailson Mi- Ida/Volta
05/06/07
1.641,63
randa
1.807,08 Carlos
Ida/Volta
28/06/07
903,54
França
Marcio San- Ida/Volta
903,54
torio
5.553,31

Sustenta, ainda, que “nos demais casos, os Militares Estaduais Carlos
França e Marcio Sartório, a falha foi corrigida anexando-se ao processo os citados comprovantes (...), atestando que a despesa foi realizada conforme os termos do contrato”.
Análise das justificativas:
A inconsistência doravante em comento diz respeito a virtual “liquidação irregular de despesa”.
Anotou a equipe responsável pelos trabalhos in loco que “não constam
(...) os canhotos de comprovação de viagem (canhoto do boarding
pass), (...)”. Acrescenta que há uma diferença de R$ 5.553,31, cor-
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respondente às passagens pagas pela PMES sem comprovação por
“boarding pass”, conforme ilustrado na tabela abaixo reproduzida:
Passando-se à análise do item em tela e examinando detidamente os
argumentos expendidos pela defesa, bem como, os documentos carreados aos autos, temos que o defendente lança a seguinte assertiva:
“compulsando os autos, localizamos parte dos canhotos de comprovação de viagem citados na notificação, portanto, nestes casos, observou-se o referido dispositivo legal”.
Em seguida, o justificante apresenta a seguinte tabela, que traria a
localização dos canhotos faltantes:
Número da
Fatura

Valor da Fatura (R$)

FT00012610

FT00012746

FT00013521

Passageiro

Valor corLocalização
respondente
(fl.)
do trecho
(R$)
1.428,58 Willian de An1.153,54
227
drade Serafim
de
Araújo
3.409,20 Bernardo Lacerda Ramos
Carlo Marx
Siqueira Rocha
1.641,63 Jailson Miranda

117,02

116

834,04

118

1.641,63

205 a 208

Embora o justificante empregue a expressão “compulsando os autos”
e se refira (na tabela acima reproduzida) às fls. 227, 116, 118 e 205
a 208, não esclarece a que processo está aludindo.
Tudo leva a crer que o defendente, em suas assertivas, reporta-se
ao processo nº 26170183, de âmbito interno da POLÍCIA MILITAR,
referente ao contrato nº 010/04, firmado com a empresa PAY LESS
VIAGENS E TURISMO LTDA.
Segundo a defesa, as fls. 227, 116, 118 e 205 a 208 (do processo
de âmbito interno da PMES) trariam os canhotos de comprovação de
viagem dos servidores Willian de Andrade Serafim de Araújo, Bernardo Lacerda Ramos, Carlo Marx Siqueira Rocha e Jailson Miranda,
entretanto, embora se refira textualmente a tais peças, não se dignou
o defendente em juntá-las aos autos para fazer prova do alegado.
Nesse passo, cabe asseverar que examinando os documentos juntados pela equipe de auditoria (fls. 67/101, Proc. TC 5134/08, em
apenso) encontramos às fls. 88 e 73, a reprodução da aludida fl. 227,
do processo nº 26170183 (de âmbito interno da POLÍCIA MILITAR).
Ocorre que, ao contrário do sustentado pelo defendente, tal documento não traz a localização do canhoto confirmatório da viagem do
senhor Willian de Andrade Serafim de Araújo, mas sim a informação
de que as passagens aéreas, embora emitidas e pagas à empresa PAY
LESS, não foram utilizadas.
Explique-se:
O documento de fls. 88 e 73 (Proc. TC 5134/08, em apenso) – referido
pelo defendente como de fls. 227 do processo interno da PMES – trata-se de um ofício (Nº 080/2007 – PMES/D), datado de 22/06/2007,
endereçado ao gerente da empresa Pay Less Viagens e Turismo Ltda
pela DIRETORIA DE FINANÇAS DA POLÍCIA MILITAR.
As informações contidas no referido ofício são claras e não deixam
dúvidas sobre o seu teor, conforme se pode deter do trecho abaixo
reproduzido:
“Após o recebimento das faturas nº FT 00011578, FT 00012746 e FT
00012610, constatamos que ocorreram bilhetes que não foram utilizados, conforme descrição a seguir:
Nº FATURA
FT00011578

FAVORECIDO

TRECHO NÃO
UTILIZADO
total

Antônio Carlos
Barbosa Coutinho
FT00012746
Bernardo Ramos
JJ3115 VIX/GIG
FT00012610
Willian Araújo
total
Desta forma, solicitamos que o valor pago pelas faturas não utilizadas,
seja revertido em forma de crédito e abatido nas próximas fatura nas
próximas faturas da PMES” (grifamos).
Tendo em vista o conteúdo acima reproduzido cabe-nos tecermos algumas considerações, senão vejamos.
De plano o documento é peremptório em revelar que a totalidade das
passagens emitidas em favor dos senhores Antônio Carlos Barbosa
Coutinho e Willian Araújo (cujo nome completo é Willian de Andrade
Serafim de Araújo) não foram utilizadas.
O ofício oriundo da PMES informa, outrossim, que a passagem emitida
em favor do senhor Bernardo Ramos (cujo nome completo é Bernardo Lacerda Ramos), para o trecho JJ3115 VIX/GIG, também não foi
utilizada.
A fatura nº FT00012610, que inclui as passagens emitidas em favor de
Willian de Andrade Serafim de Araújo, pela TAM LINHAS AÉREAS, no

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

valor de R$ 1.153,54, com data de partida em 28/03/2007 e chegada em 02/04/2007 (rota: REC/VIX/REC), encontra-se juntada às fls.
67/68 (Proc. TC 5134/08, em apenso), tendo sido liquidada e paga
em 10/04/2007.
Já a fatura nº FT00012746, que, dentre outras, inclui as passagens
emitidas em favor de Bernardo Lacerda Ramos, pela TAM LINHAS AÉREAS, no valor de R$ 234,04, com data de partida em 29/03/2007 e
chegada em 02/04/2007 (rota: GIG/VIX/GIG), encontra-se juntada
às fls. 74 (Proc. TC 5134/08, em apenso), tendo sido liquidada e paga
em 19/04/2007.
Ainda no que concerne às passagens de Bernardo Lacerda Ramos,
nas fls. 79 (do apenso) encontramos “Declaração” da própria empresa
TAM LINHAS AÉREAS, informando que não foi utilizada a passagem
referente trecho Vitória-Rio de Janeiro (VIX/GIG – JJ 3115 – 02 ABR
07).
O ofício supramencionado (fls. 73, do apenso), oriundo da Diretoria
Financeira da PMES traz, in fine, a solicitação de que “(...) o valor
pago pelas faturas não utilizadas, seja revertido em forma de crédito
e abatido nas próximas faturas da PMES”.
A solicitação acima reproduzida traz, no mínimo, uma impropriedade, quando menciona “faturas não utilizadas”. Ora, as passagens (ao
menos parte delas) é que não foram utilizadas, já que as faturas,
segundo sua própria natureza jurídica, apenas informam a quantidade
de passagens, beneficiários e valores pagos às companhias aéreas.
Dessa forma, considerando as informações contidas nos documentos
de fls. 73 e 88 (Proc. TC 5134/08, em apenso), resulta claro e induvidoso que a totalidade das passagens emitidas em favor de Willian
de Andrade Serafim de Araújo (rota: REC/VIX/REC), no valor de R$
1.153,54, não foram utilizadas. Já quanto às passagens emitidas em
benefício de Bernardo Lacerda Ramos, no valor total de R$ 234,04
(rota: GIG/VIX/GIG), restou inequívoco (vide fls. 79 do apenso) que
o trecho Vitória-Rio de Janeiro (VIX/GIG – JJ 3115 – 02 ABR 07),
correspondente à metade do valor pago (R$ 117,02) não foi utilizado.
Quanto às passagens emitidas em favor de Carlo Marx Siqueira Rocha,
sustenta o defendente que os canhotos de comprovação de viagem
estariam localizados às fls. 118, (do processo de âmbito interno da
PMES). Ocorre que a equipe de auditagem juntou tal documento, que
se encontra às fls. 84 do Proc. TC 5134/08 (em apenso), mas ao
contrário do afirmado pelo justificante, não se refere aos canhotos do
senhor Carlo Marx Siqueira Rocha, mas sim, ao canhoto em nome de
Bernardo Lacerda Ramos, inerente ao trecho por ele utilizado (Rio de
Janeiro – Vitória).
Vale noticiar, que as passagens emitidas em favor de Carlo Marx Siqueira Rocha encontram-se descritas na fatura nº FT00012746 (fls. 74
do apenso), tendo o valor de R$ 834,04, rota: VIX/BSB/VIX (Vitória –
Brasília, Brasília – Vitória), com data de partida em 25/03/2007 e chegada em 26/03/2007, tendo sido liquidada e paga em 19/04/2007.
Já as passagens emitidas em favor de Jailson Miranda encontram-se
descritas na fatura nº FT00013521 (fls. 89 do apenso), tendo o valor
de R$ 1.641,63, rota: VIX/GYN/VIX (Vitória – Goiânia, Goiânia – Vitória), com data de partida em 29/05/2007 e chegada em 01/06/2007,
tendo sido liquidada e paga em 15/06/2007.
Rememore-se que, de acordo com o relatado pela equipe de campo,
não há qualquer comprovação de utilização das passagens emitidas
em favor dos senhores Carlo Marx Siqueira Rocha e Jailson Miranda,
na totalidade dos trechos, e, conforme já aqui aventado, o defendente
não trouxe aos autos nenhuma prova que demonstrasse, inequivocamente, a utilização das passagens ou o reembolso dos valores pagos
à empresa aérea pelo cancelamento das viagens, não bastando, 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.
Quanto à ausência dos comprovantes de viagem dos senhores Carlos
Henrique Pereira França e Márcio Eugênio Sartório, o defendente juntou aos autos os documentos de fls. 262/265 (Proc. TC 5134/2008,
em apenso). Trata-se de “Declaração” da empresa TAM LINHAS AÉREAS, informando o embarque dos dois passageiros no vôo de origem
em Vitória com destino a Brasília, na data de 20/06/2007 e no vôo
de retorno à capital deste Estado. Reputamos tais documentos suficientes para afastar a irregularidade apenas no que diz respeito à
ausência de comprovação de utilização das passagens emitidas em
favor de Carlos Henrique Pereira França e Márcio Eugênio Sartório, ao
custo unitário de R$ 903,54, conforme Fatura nº FT 00013728 (fls.
95, apenso).
Sintetizando o que foi até aqui expendido, a PMES solicitou à empresa
Pay Less Viagens e Turismo Ltda a emissão de passagens aéreas em

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 25 de setembro de 2017
favor dos senhores Willian de Andrade Serafim de Araújo, Bernardo
Lacerda Ramos, Carlo Marx Siqueira Rocha e Jailson Miranda. Ocorre
que as passagens emitidas não foram utilizadas em sua totalidade
(ida e volta), ou ao menos em parte (Bernardo Lacerda Ramos utilizou
para apenas o trecho de ida), gerando um prejuízo de R$ 3.746,23
(três mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos)
aos cofres da Polícia Militar do Espírito Santo.
Em caso de cancelamento de viagem a ação esperada do homem
médio é o pedido de reembolso para que o prejuízo seja minorado (a
devolução não é integral). Entretanto, a PMES, embora contasse com
uma prestadora de serviços para agenciamento e compra de passagens, não tomou providências quanto ao pedido de devolução, não
constando do contexto probatório dos autos qualquer documento que
ateste o recebimento de reembolso.
Tal fato denota inegável deficiência no processo de liquidação de despesa, previsto eis que, defrontando-se com a não utilização das passagens, deveria o setor responsável pela liquidação proceder à comunicação da empresa contratada (Pay Less) a fim de que esta solicitasse o reembolso à empresa aérea, abatendo-se o valor a ser pago.
Entretanto, conforme já exposto, os pagamentos se deram sem atenção à possibilidade de restituição dos valores pagos por passagens não
utilizadas, configurando ofensa ao disposto nos artigos 62 e 63 da Lei
Federal nº 4.320/64, de seguinte teor:
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado
após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços
prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva
do serviço.
Dessa forma, tendo em vista todo o exposto e o conteúdo probatório dos autos, opinamos pela manutenção da irregularidade atinente
à liquidação irregular de despesa com passagens aéreas, com fulcro
nos artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64, devendo ser ressarcidos, aos cofres da PMES, os valores pagos indevidamente no total de
R$3.746,23 (três mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e três
centavos), correspondentes à 2.136, 55 VRTE.
Análise do MPEC
3 – Contratos – liquidação irregular de despesa (item 2.1, alínea “b”
da ITI 687/2010)
A equipe de auditores constatou incoerências relacionadas à liquidação de despesas, no que pertine a ausência de comprovante de prestação de serviço, ou seja, canhotos de comprovação de viagem dos
passageiros Willian de Andrade Serafim de Araújo, Bernardo Lacerda
Ramos, Carlo Marx Siqueira Rocha, Jailson Miranda, Carlos França
e Márcio Sartório, em clara contradição aos arts. 62 e 63 da Lei n°
4.320/64.
Em sua manifestação, afirmou Cel. PM Antônio Carlos Barbosa Coutinho que os canhotos de comprovação de viagem de William de Andrade Serafim de Araújo, Bernardo Lacerda Ramos, Carlo Marx Siqueira
Rocha e Jailson Miranda estão localizados nas fls. 227, 116, 118 e
205 e 208, respectivamente; apresentando, ainda os comprovantes
de Carlos França e Marcio Sartório às fls. 39 e 45.
Contemplando as documentações que dão suporte ao enfeixe, depreende-se que:
(i) realmente não ocorreram as viagens transcritas na fatura FT00012610, relativa ao passageiro Wilian Araújo, e na fatura
FT00012746, relativa ao passageiro Bernardo Ramos (trecho JJ3115
VIX/GIG), sendo solicitado, através do OF. N° 080/2007, ao Gerente
da PAY LESS Viagens e Turismo LTDA que o valor pago fosse revertido
em forma de crédito e abatido nas próximas faturas. Contudo, não
há qualquer informação quanto à concretização desta compensação.
(ii) não há qualquer comprovante de viagem relativo a Carlo Marx
Siqueira Rocha (fatura FT00012746) e Jailson Miranda (fatura
FT00013521). Inclusive, em relação a este, há ofício solicitando a entrega dos recibos de viagem.
(iii) devidamente confirmado o embarque no dia 20/06/2007 de Carlos França (bilhete 957-2331-980366-1) e de Márcio Sartório (bilhete 957-2331-980367-1) para o trecho JJ3518 VIX-BSB. Todavia os
comprovantes de fls. 264/265 não são capazes de demonstrar que
houve embarque no dia 25/06/2007 para os trechos JJ3449 BSB-GIG
e JJ3091 GIG-VIX por haver divergências entre data de embarque e
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número de bilhete.
Concluindo: somente logrou êxito o gestor em comprovar os embarques de Carlos França e Márcio Sartório ocorrido em 20/06/2007 (trecho JJ3518 VIX-BSB) que equivaleria, por não haver detalhamento
de valores por trecho, a metade do valor total da fatura FT00013728,
qual seja: R$ 903,54, razão pela qual o dano comprovado é de R$
4.649,77 e não R$3.746,23, conforme apontado na ITC.
Deste modo, as alegações do responsável e os documentos que a
acompanham não se revestem de base empírica idônea a fim de afastar integralmente a irregularidade apontada, sobretudo porque a lei
exige meios probatórios eficazes para tanto.
Cumpre enfatizar que o princípio da inversão do ônus da prova está
corroborado em remansosa jurisprudência do Tribunal de Contas da
União, ao qual cabe ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos
recursos transferidos, senão vejamos:
A não-comprovação da lisura no trato de recursos públicos recebidos
autoriza, a meu ver, a presunção de irregularidade na sua aplicação.
Ressalto que o ônus da prova da idoneidade no emprego dos recursos,
no âmbito administrativo, recai sobre o gestor, obrigando-se este a
comprovar que os mesmos foram regularmente aplicados quando da
realização do interesse público. Aliás, a jurisprudência deste Tribunal
consolidou tal entendimento no Enunciado de Decisão n. 176, verbis:
“Compete ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos recursos
públicos, cabendo-lhe o ônus da prova”. Há que se destacar, ainda,
que, além do dever legal e constitucional de prestar contas do bom e
regular emprego dos recursos públicos recebidos, devem os gestores
fazê-lo demonstrando o estabelecimento do nexo entre o desembolso dos referidos recursos e os comprovantes de despesas realizadas
com vistas à consecução do objeto acordado. (grifo nosso) (Decisão
225/2000 (TC 929.531/1998-1), 2ª Câmara TCU)
Não havendo, portanto, o responsável se desincumbido do ônus de
demonstrar a efetiva prestação dos serviços contratados, sobretudo
pela inobservância das normas relativas à liquidação da despesa, deve
o mesmo responder pelo ressarcimento do montante de R$ 4.649,77
(quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos).
Passo então a análise do presente item.
A divergência entre a área técnica e o parquet de contas diz respeito
à passagem de retorno à Vitória/ES vindo de Brasília, dos servidores
Cláudio França e Marcio Sartório.
Consta às folhas 101 do TC 5134/2008 documento emitido pela Pay
Less Viagens e Turismo Ltda., os bilhetes aéreos 957-2331-980366
de Carlos França, e 957-2331-980367 de Marcio Sartório. Nesse documento o retorno à VIX teria sido realizado com escala no Rio de
Janeiro/GIG na data de 25 de junho de 2007.
Em contraponto, às folhas 264 e 265 consta declaração da empresa
TAM – Linhas Aéreas S.A. onde afirma que o senhor Marcio Sartório
embarcou de Brasília para Vitória na data de 23/06/2007, com bilhete nº 957- 2332-657452-1, no voo direto JJ3519; e o senhor Carlos
Henrique Pereira França embarcou de Brasília para Vitória na data
de 29/06/2007, com bilhete nº 957- 2332-657454-1, no voo direto
JJ3519.
O Ministério Público de Contas entendeu que essa discrepância prejudica a comprovação da utilização do bilhete aéreo e seu pagamento pelo ente público, sendo que a metade do valor total da fatura
FT00013728 (ida e volta) no valor de R$ 903,54 deveria ser ressarcida, diversamente do entendimento da área técnica.
Pois bem, verifico às fls. 95, 97 e 101 que os bilhetes que foram emitidos para os servidores Marcio Sartório e Carlos Henrique P. França
foram contratados na data de 15 de junho de 2007, e pagos pelo ente
público à empresa Pay Less Turismo em 28 de junho de 2007, indicam
o retorno à Vitória no dia 25 de junho de 2007. Constato também que
as declarações de embarque da volta à Vitória para cada passageiro indicam datas diversas (fls. 264 e 265). Observando que a datas
efetivas de retorno são muito próximas daquela inicialmente indicada
quando da contratação com a companhia aérea TAM, e que inexiste
outro pagamento feito à empresa de turismo para essas passagens,
concluo que houve tão somente alteração na data do voo realizado
pelos servidores após a emissão do primeiro bilhete, sem alteração de
preço, e, por conseguinte, correta a liquidação da despesa.
Por essa razão, forçoso acompanhar o entendimento da área técnica e
afastar o ressarcimento das passagens de Brasília à Vitória dos servidores Marcio Sartório e Carlos Henrique P. França, mantendo os outros
itens considerados irregulares nesse item.
Dessa forma, entendo pela manutenção da irregularidade atinente à
liquidação irregular de despesa com passagens aéreas, devendo ser
ressarcidos aos cofres da PMES, os valores pagos indevidamente no
total de R$3.746,23 (três mil, setecentos e quarenta e seis reais e
vinte e três centavos), correspondentes à 2.136, 55 VRTE.
2.1.4 – Contratos – ausência de recolhimento tempestivo de ISSQN –
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pagamento de juros e multa passíveis de ressarcimento (Referência:
item 2.2, alínea “a”, da Instrução Técnica Inicial ITI nº 668/2011):
Auditoria:
A seguir, transcrevemos ipsis litteris a constatação indigitada no item
2.2, alínea “a” da Instrução Técnica Inicial nº 668/2011, contida nestes autos (fls. 1258/1266).
“2.2 PROCESSOS - Nº 36993514 (Doc nº 06/07/08 do RAO 253/08 )
Contrato: n° 007/07
Origem: Dispensa de Licitação
Valor Mensal: R$ 157.179,65
Valor Total: R$ 943.077,90
Contratada: Adservis Multiperfil Ltda
Objeto: Prestadora de Serv de Conserv, Limpeza, Jardinagem e Copa.
Vigência: 180 dias da publicação (18/06/07 a 17/12/07)
a) AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DE ISSQN – PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO
Inobservância ao Princípio da Legalidade, artigo 37, caput, da CF/88
c/c § 1º, do artigo 6º da Lei Complementar Federal nº 116/2003.
Esta empresa foi contratada através de um contrato emergencial,
por dispensa de licitação, pelo prazo de 180 dias em substituição a
Promentec Serviços Industriais Ltda. cujo contrato foi rescindido em
22/05/07.
A Lei Complementar Federal nº 116, de 31/07/03 dispõe:
Art 3º. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local
do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I
a XXII, quando o imposto será devido no local da prestação do serviço
(grifos no original).
O serviço prestado se inclui nas exceções previstas nos incisos VII
(“da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10”), e VIII
(“da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11”), ambos da lista
anexa da referida Lei.
Art. 5º. Contribuinte é o prestador do serviço.
Art. 6º. Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação,
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este
em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.
§ 1o Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao
recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais,
independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte (grifos
no original).
Conforme estabelecido na Lei nº 116/03, o ISSQN é devido no local
da prestação do serviço. A obrigação de reter ou não, está vinculada
à análise do Código Tributário do Município sede em que a unidade
tomadora do serviço, no caso a PM-ES, se situa.
Cita-se como exemplo o município de Vitória cujo Decreto nº 13.314
regulamenta as disposições legais relativas ao Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza – ISSQN, instituído pelo Município e dispõe:
Art. 44. Sem prejuízo do disposto nos artigos 42 e 43 deste Decreto,
são ainda responsáveis pela retenção e recolhimento do imposto:
I - os órgãos da administração pública da União e do Estado, inclusive
suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, mediante a formalização de convênios com o Município
de Vitória, quando da contratação de serviços sujeitos à incidência do
imposto.
A PM-ES reteve o valor do ISSQN discriminado nas notas fiscais, faturas mensais, emitidas pela Adservis Multiperfil Ltda. durante o exercício de 2007.
A retenção ocorreu independentemente de obrigação legal de fazer,
visto que a Lei nº 116/93 estabelece a faculdade das prefeituras de
instituírem “a terceira pessoa” a responsabilidade pelo crédito tributário e no caso específico do município de Vitória não há o convênio
exigido para que a Polícia pudesse reter e recolher o imposto.
As unidades da PM-ES servidas pelo contratado estão nos seguintes
municípios:
Vitória
Aracruz
Cariacica
Colatina
Cachoeiro de Itapemirim
Guarapari
Linhares
Domingos Martins
Marataizes
Alegre
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Vila Velha
Afonso Claudio
Serra
Barra de São Francisco
São Mateus
Nova Venécia
Iúna
Santa Teresa
A PM-ES observou a variação de alíquotas dos municípios supracitados
e aplicou e reteve a alíquota devida do contratado, entretanto, não
efetuou o recolhimento de todas as retenções aos Municípios conforme se constata na Tabela - Valores retidos de ISSQN constantes das
notas fiscais faturadas pelo contratado.
Tabela 1
* Os municípios atendidos, em número de 18, seguem a numeração
da relação da página anterior (ex: Vitória:1)
Contatou-se a ausência de repasse de ISSQN no valor total de R$
26.352,13.
Com as justificativas iniciais apresentadas pelo Cel. PM Antônio Carlos
Barbosa Coutinho, foram apresentas ordens bancárias que comprovariam o recolhimento com atraso e os valores que teriam sido repassados às Prefeituras a título de ISSQN (fls. 269/408, do Processo TC
nº 5134/08).
Analisando os documentos, verificou-se que todas trazem a mesma descrição para o campo “processo”, em que exibem o número
36993514/2007, referente à contratação da empresa Adservis Multiperfil Ltda., bem como a menção, no campo “finalidade”, ao pagamento de retenção de ISS, multa e juros a cada um dos dezoito Municípios
indicados pela equipe de auditoria.
Além disso, observa-se que o favorecido em todas as ordens bancárias seria a Adservis Multiperfil Ltda., inscrita no CNPJ sob o número
71.393.227/0001-92 e, ainda, que os dados bancários são da Agência
PAB Quartel da PM (02887), constando do campo “conta corrente”
apenas a expressão “AUTENTIC”.
Considerando-se que a Adservis Multiperfil Ltda., na qualidade de
prestadora de serviço, é o sujeito passivo, contribuinte, da obrigação
tributária principal, isto é, a quem compete arcar com o pagamento
do tributo, do montante a ser pago por seus serviços foi descontado,
mensalmente, o valor do ISSQN devido.
Em contrapartida, a Polícia Militar do Estado atuou como terceiro responsável pela obrigação tributária acessória, qual seja, a de reter o
tributo devido e repassá-lo à pessoa jurídica de direito público titular
do ISSQN.
Em função disso, observa-se que as ordens bancárias exibidas (fls.
269/408), quando isoladamente consideradas, não são suficientes
para demonstrar que os valores nelas apontados foram efetivamente
destinados à Fazenda Pública titular do imposto devido, carecendo da
análise conjunta dos documentos de arrecadação de cada Município, a
fim de demonstrar os recolhimentos com base nas informações quanto à identificação do sujeito passivo, do crédito tributário, da data do
pagamento, dentre outros elementos.
Por outro lado, informações constantes de tais documentos, como a
data em que teria sido recolhido o imposto, além dos juros e multas,
sinalizam que pode ter havido prejuízo aos cofres públicos, oriundos
do recolhimento intempestivo do ISS retido pela PMES.
Assim, para melhor amparar esta exposição, foi elaborada a planilha
que é trazida após esta Instrução, como Apêndice Único, a partir da
qual podem ser tecidas as seguintes considerações, ressalvando-se a
necessidade de documentação complementar para confirmá-las:
Faltariam R$ 470,43 (quatrocentos e setenta Reais e quarenta e três
centavos) a serem recolhidos à Prefeitura de Vitória, a título de ISSQN
retido pela PMES e não recolhido ao Município;
Faltariam R$ 140,92 (cento e quarenta Reais e noventa e dois centavos) a serem recolhidos à Prefeitura de Aracruz, a título de ISSQN
retido pela PMES e não recolhido ao Município;
Faltariam R$ 458,45 (quatrocentos e cinquenta e oito Reais e quarenta e cinco centavos) a serem recolhidos à Prefeitura de Colatina, a
título de ISSQN retido pela PMES e não recolhido ao Município;
Faltariam R$ 35,23 (trinta e cinco Reais e vinte e três centavos) a
serem recolhidos à Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim, a título de
ISSQN retido pela PMES e não recolhido ao Município;
Faltariam R$ 23,48 (vinte e três Reais e quarenta e oito centavos) a
serem recolhidos à Prefeitura de Guarapari, a título de ISSQN retido
pela PMES e não recolhido ao Município;
Faltariam R$ 5,18 (cinco Reais e dezoito centavos) a serem recolhidos
à Prefeitura de Domingos Martins, a título de ISSQN retido pela PMES
e não recolhido ao Município;
Faltariam R$ 77,72 (setenta e sete Reais e setenta e dois centavos) a
serem recolhidos à Prefeitura de Alegre, a título de ISSQN retido pela
PMES e não recolhido ao Município;
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Faltaria R$ 1,00 (um Real) a ser recolhido à Prefeitura de Nova Venécia, a título de ISSQN retido pela PMES e não recolhido ao Município;
Faltariam R$ 5,01 (cinco Reais e um centavo) a serem recolhidos à
Prefeitura de Santa Tereza a título de ISSQN retido pela PMES e não
recolhido ao Município;
Teriam sido pagos R$ 152,28 (cento e cinquenta e dois Reais e vinte
e dois centavos) a mais à Prefeitura de Linhares, a título de ISSQN
retido pela PMES e recolhido ao Município;
Teriam sido pagos R$ 64,76 (sessenta e quatro Reais e setenta e seis
centavos) a mais à Prefeitura de Marataízes, a título de ISSQN retido
pela PMES e recolhido ao Município;
Teria sido pago R$ 0,01 (um centavo de Real) a mais à Prefeitura de
Afonso Cláudio, a título de ISSQN retido pela PMES e recolhido ao
Município;
Do total inicialmente retido pela PMES, no montante de R$ 37.776,37
(trinta e sete mil, setecentos e setenta e seis Reais e trinta e sete
centavos), faltavam ser recolhidos R$ 26.353,20 (vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e três Reais e vinte centavos);
Do montante devido (R$ 26.353,20), teriam sido recolhidos com atraso R$ 25.352,83 (vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois Reais
e oitenta e três centavos), restando ainda R$ 1.217,42 (mil, duzentos
e dezessete Reais e quarenta e dois centavos) a serem repassados
aos Municípios acima indicados (itens 1 a 9), a título de ISSQN retido;
Teriam sido pagos a maior R$ 217,05 (duzentos e dezessete Reais e
cinco centavos) aos Municípios indicados nos itens 10 a 12; e
2. Do recolhimento intempestivo, teria decorrido o pagamento de
multa e juros no total de R$ 13.718,31.
Assim sendo, verifica-se o recolhimento intempestivo de Imposto sobre Serviços retido pela PMES da empresa Adservis Multiperfil Ltda,
teria ensejado, alem da irregularidade em si, o prejuízo ao erário no
montante de R$13.718,31, passível de ressarcimento.
Deve-se, ainda, destacar que, a partir da análise contextualizada das
ordens bancárias e documentos de arrecadação, o montante acima
indicado poderá sofrer alteração” (grifos no original).
Justificativa do responsável:
Quanto à suposta anomalia de “ausência de recolhimento tempestivo
de ISSQN –pagamento de juros e multa passíveis de ressarcimento”,
o senhor Antônio Carlos Barbosa Coutinho apresenta argumentos na
defesa de fls. 224/229 (Proc. TC 5134/2008, em apenso), bem como,
na peça de fls. 1293/1299 destes autos.
Na peça de defesa de fls. 224/229 (Proc. TC 5134/2008, em apenso), argumenta o defendente, em síntese, que “em 2008, através de
auditoria interna realizada por Analistas Financeiros contratados pela
SEGER, as citadas inconformidades foram levantadas, sendo assim,
determinei a regularização das pendências valendo-me da prerrogativa de rever meus atos que apresentarem vício (...)”.
No que concerne á contestação de fls. 1293/1299 dos presentes autos, reproduzimos de maneira integral a tese sustentada pelo senhor
Antônio Carlos Barbosa Coutinho, por intermédio de seu advogado –
Dr. Celso Luiz Machado Junior, senão vejamos:
“(...)
Versa a Tomada de Contas sub examine sobre a apuração de responsabilidade pelo recolhimento em atraso de impostos municipais em
contratos de prestação de serviços; figurando-se como ausência de
repasse do ISSQN tempestivamente.
Com a inocorrência do repasse devido no prazo legal, houve a incidência de multa e juros de mora, que, prima facie, em tese, justificaria
a responsabilização do então Comandante Geral da. PMES pela restituição de tais acréscimos ao erário, no importe total de R$ 13.718,31
(treze mil reais (sic) setecentos e·dezoito reais e trinta e um centavos).
Inobstante a aparente certeza da obrigação de restituição ao erário,
por tratar-se de responsabilidade do gestor, há de se observar sob
uma ótica um pouco mais aprofundada que no presente caso concorreu culposamente o Estado para o evento danoso.
Explico,
Em todo o histórico da Polícia Militar do Espírito Santo, anterior ao ano
de 2008, todos os departamentos eram preenchidos por membros
da corporação, devidamente designados e incumbidos da atuação em
seus respectivos departamentos.
Desta feita, os quadros da corporação dispunham de profissionais,
que, embora empenhados em atender da melhor forma possível ao
que Ihes era designado, não possuíam o necessário preparo técnico e
formação para atuação em funções específicas, como por exemplo o
setor de contabilidade.
Assim, por vários anos, inclusive anteriores a gestão do defendente,
esteve responsável pelo departamento de contabilidade da PMES o
Soldado Valcir Gonçalves, posto que, como sabido, tem por exigência
apenas o nível médio de graduação escolar.
E não se tratava de uma questão de inobservância a necessidade de
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profissional devidamente capacitado para o caro (sic). Simplesmente
a corporação não dispunha de profissionais de contabilidade para a
designação.
Ao gestor nada mais restava do que tentar melhorar a capacitação o
(sic) soldado que pelos anos já havia adquirido·alguma experiência
na função, e, é claro, acreditar que a responsabilidade que lhe estava
sendo delegada estava efetivamente sendo cumprida.
O Estado, desta forma, privava os gestores da necessária ferramenta
ao correto andamento das contas e recolhimentos de competência da
corporação, O PROFISSIONAL CAPACITADO.
Vislumbrando tal necessidade, certamente por fatos equânimes ao
que ora se pretende a responsabilização do defendente ocorridos em
outras repartições estaduais, a SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
E RECURSOS HUMANOS (SEGER) promoveu em 20 de agosto de 2007
o CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS
·DE ANALISTA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E DE ESPECIALISTA
EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL, regido pelo
Edital número 01/2007-SEGER.
O (sic) cargos colocados a disposição eram de ANALISTA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, com graduação em nível superior para diversas áreas, incluindo a de contabilidade, e possuíam como atribuição
genérica a elaboração, coordenação, supervisão, avaliação e execução
de atividades relacionadas com atendimento ao público e com a administração de pessoal, material e patrimonial, além de tratarem com
informação, documentação, processos, compras, finanças, orçamentos e outras atividades correlatas no âmbito da Administração Pública.
O objetivo do Governo do Estado era disponibilizar estes profissionais
capacitados e com devida formação em posições pontuais em suas
repartições que demandavam conhecimentos e responsabilidades específicas.
Concluído o dito concurso, houve a nomeação, em 09/01/2008 do
CONTADOR JOSÉ CARLOS DE SOUZA MIGUEL, que tomou posse em
18/01/2008 e iniciou o exercício de suas funções em 21/01/2008.
Foi ele prontamente designado a atuação na Diretoria de Finanças da
PMES, sendo aí sim preenchida a lacuna da responsabilidade estatal
pela falta do profissional capacitado ao exercício de funcão tão complexa como a administracão de passivos tributários da corporacão.
Auditando e apurando as obrigações pregressas da corporação, o novo
profissional designado identificou a falha ocorrida no repasse de ISSQN a alguns municípios, relativos a·notas fiscais de exercícios anteriores, e, em ato correto, oficiou as respectivas municipalidades para
que informassem os valores atualizados, procedendo, ato contínuo, o
efetivo repasse dos impostos.
Ressalte-se que nunca houve qualquer notificação ou autuação das
municipalidades credoras que pudessem indicar ao gestor a ausência
do repasse do imposto devido, o que, atrelado a ineficiência da mão
de obra anterior que dispunha, lhe manteve absolutamente alheio a
tais pendências.
Ou seja, fatidicamente, como constatado, houve o recolhimento intempestivo dos tributos municipais apurados, entretanto, tal fato
decorreu exclusivamente da ausência de mão de obra especializada
na gestão destes passivos da corporacão, haja vista que os impostos eram devidamente destacados dos pagamentos dos fornecedores,
mas não eram repassados aos municípios de direito, um erro primário
prontamente identificado quando da assunção do profissional com a
qualificação devida.
Como agora atribuir ao gestor a responsabilidade por tal erro?
Se o próprio estado não lhe fornecia o profissional correto e capacitado
a função na época da falha?
Minimamente, estaríamos diante da culpa concorrente do estado para
a ocorrência do evento danoso.
Implica, via reflexa, na ausência de possibilidade de pretender-se a
responsabilização exclusiva do gestor, ora defendente, como se este,
a frente de uma corporação de tamanha complexidade de operações,
tivesse olhos para todas as minúcias de cada procedimento interno.
Ao gestor cabe delegar as responsabilidades setoriais aos seus subordinados, que devem ser disponibilizados pelo estado na medida das
necessidades técnicas inerentes a cada cargo.
Tanto o é que o estado restou por atentar a tal necessidade providenciando a contratação de pessoal competente e devidamente qualificado, momento em que, forneceu a correta ferramenta a que o trabalho
fosse realizado a contento.
Em última análise, frise-se que o Princípio da Legalidade insculpido no
artigo 37 da nossa Lei Máxima, onde reside a pretensão de restituição
de valores pelo defendente ao erário, não pode servir de supedâneo
para a transferência do ônus da ineficiência do ente estatal em contratar pessoas qualificadas para seus gestores.
Não há trabalho eficiente sem a ferramenta eficiente.
E se o estado não fornecia a ferramenta correta, não há como impor
ao gestor a responsabilidade pelas falhas evidentemente causadas por
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erros pessoais de servidores não capacitados.
Não é demais mencionar que a Instrução técnica Inicial número
668/2011, carece de embasamento legal específico que atribua a responsabilidade pela restituição ao erário de verbas da espécie ocorrida
no presente caso.
E, a rigor do inciso II do artigo 5° da Carta Magna, “ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa ·senão em virtude de
lei”, não sendo suficiente a simples alegação genérica de afronta ao
princípio da legalidade para embasar tal possibilidade.
Por oportuno, informa não ter logrado êxito em acessar e localizar no
acervo documental da PMES as cópias documentais solicitadas pela
ITI 668/2011, pelo que sugere sejam solicitados tais documentos ao
Comandante em exercício.
Ante ao exposto, e do que mais consta nos presentes autos e documentação que ora se acosta, é a presente para requerer o reconhecimento deste Douto Plenário da inexistência de atos praticados nestes autos pelo CEL PM ANTONIO CARLOS BARBOSA COUTINHO que
possam subsidiar sua condenação a restituição de valores ao erário
público, por ser matéria de Justiça e Direito” (grifos no original).
Análise das justificativas:
A anomalia doravante em comento diz respeito à suposta ausência de
recolhimento tempestivo de ISSQN com pagamento de juros e multa,
passíveis de ressarcimento.
Noticia a equipe de auditagem que a PMES contratou emergencialmente (prazo de 180 dias), por dispensa de licitação, a empresa ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA, para a prestação de serviços de conservação, limpeza, jardinagem e copa.
Conforme relatado pelos técnicos responsáveis pelos trabalhos de
campo, as unidades da Polícia Militar servidas pelo contratado estariam situadas nos seguintes municípios: Vitória; Aracruz; Cariacica;
Colatina; Cachoeiro de Itapemirim; Guarapari; Linhares; Domingos
Martins; Marataizes; Alegre; Vila Velha; Afonso Cláudio; Serra; Barra
de São Francisco; São Mateus; Nova Venécia; Iúna e Santa Teresa.
Os serviços prestados pela empresa ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA, de
acordo com a Lei Complementar nº 116/2003, estariam sujeitos ao
recolhimento do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), no local da execução dos serviços, conforme inteligência do artigo
3º e incisos do referido diploma legal, senão vejamos:
Art. 3º. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no
local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos
incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local: (Vide Lei
Complementar nº 123, de 2006).
(...) omissis (...)
VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista
anexa;
VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;
(...) omissis (...) (grifos nossos).
De acordo com o aventado na Instrução Técnica Inicial nº 668/2011
(fls. 1258/1266), a PMES procedeu à retenção do valor do ISSQN,
devido pela empresa contratada (ASVERSIS), durante o exercício de
2007. Entretanto, a PMES repassou o valor retido ao município (sujeito ativo da obrigação tributária) extemporaneamente, gerando multas
e juros no valor total de R$13.718,31, passíveis de ressarcimento.
Sintetizando as teses de defesa apresentadas (fls. 224/229 - Proc. TC
5134/2008, em apenso) e 1293/1299 destes autos, temos que a primeira, da lavra do próprio defendente, enfatiza que, ainda em 2008,
a ausência de repasse do ISSQN foi verificada em auditoria interna
realizada por analistas contratados pela SEGER, tendo sido tomadas
as providências necessárias (inclusive com o pagamento de multas e
juros) para o saneamento da anomalia.
Já a defesa de fls. 1293/1299 destes autos, destaca que a PMES, nos
idos de 2007, não dispunha de profissional de contabilidade e por
esta razão teria ocorrido a falha do não recolhimento do ISSQN, tal
demanda só seria suprida a partir da realização do concurso público
da SEGER, ocorrido no 2º semestre de 2007, e conseqüente lotação
de servidor contabilista nos quadros da PMES. Aventa, também, a tese
de culpa concorrente do Estado pela falha ocorrida, sob o argumento
de que “simplesmente a corporação não dispunha de profissionais de
contabilidade para a designação”, ou seja, não teria o Estado dotado
a PMES de profissionais capacitados para o desempenho da função.
Adentrando-se na análise, deve-se, de início, fazer-se uma retificação
quanto ao cálculo do valor total das multas e juros encontrado na Instrução Técnica Inicial nº 668/2011 de fls. 1258/1266.
Explico:
É que os cálculos indigitados na Instrução Técnica Inicial nº 668/2011
utilizaram, como parâmetro, as “Ordens Bancárias” de fls. 377/408
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(Proc. TC 5134/2008, em apenso) - por sinal, juntadas pelo defendente na oportunidade de sua primeira defesa – apurando, como valor
total das multas e juros pagos pelo recolhimento intempestivo do ISSQN, a quantia de R$ 13.718,31.
Ocorre que na realização dos cálculos, foram consideradas, equivocadamente, ordens bancárias canceladas, ou seja, que não tiveram
efeito de transferência de dinheiro, tais como as encontradas às fls.
378; 382; 383; 386; 388; 390; 392; 394; 399; 400; 402 e 403 do
Proc. TC 5134/2008, em apenso.
Excluindo-se do cálculo as ordens bancárias canceladas e somando-se, apenas, aquelas efetivamente pagas, chega-se ao montante de
R$ 7.252,19 (sete mil, duzentos e cinqüenta e dois reais e dezenove
centavos) pagos a título de juros ou multa por recolhimento em atraso
do ISSQN.
Examinando mais detidamente as ordens bancárias pagas percebe-se
que o pagamento dos juros e multas ocorreu no ano de 2008, sendo
que a maior parte das ordens bancárias tem junho de 2008 como seu
mês de pagamento. Interessante notar que os pagamentos se deram
antes que se iniciassem (em agosto de 2008) os trabalhos de auditoria
desempenhados por este Tribunal, fato que, ao nosso sentir, demonstra a veracidade da argumentação tecida pelo defendente em sua defesa de fls. 224/229, onde informa que havia determinado a regularização de tais pendências apontadas em auditoria interna realizada.
Quanto à peça contestatória de fls. 1293/1299, data vênia, entendemos que não merece acolhida a tese de culpa concorrente do Estado
pela não alocação de servidores contabilistas capacitados na PMES.
Ocorre que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo tem a natureza
jurídica de órgão da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, sendo incabível, portanto, que haja culpa concorrente do Estado
numa ação ou omissão de um órgão componente do próprio Estado.
Entretanto, pensamos ser plausível a tese de que a ausência de um
profissional contador nos quadros da PMES contribuiu, sobremaneira,
para a falha perpetrada no repasse do ISSQN aos municípios sujeitos
ativos da obrigação tributária.
Dessa forma, tendo-se em vista o contexto fático em que ocorreu a
falha, bem como, o pronto saneamento da anomalia logo em seguida
a sua detecção, entendemos que o caso em tela comporta a aplicação
do princípio da razoabilidade e o conseqüente afastamento da irregularidade.
Análise do MPEC
4 – Ausência de Recolhimento Tempestivo de ISSQN – Pagamento de
Juros e Multa Passíveis de Ressarcimento (item 2.2, alínea “a” da ITI
668/2011)
A equipe de auditores identificou ausência de repasse de Imposto sobre Serviços de qualquer natureza – ISSQN – no valor de R$
26.352,13, referente ao Contrato n° 007/07 com a empresa Adservis
Multiperfil Ltda.
Juntamente com os esclarecimentos do gestor, foram apresentados
documentos que evidenciam o repasse de ISSQN.
Assim, conforme exposto na ITI 668/2011, em apreciação às documentações entregues pelo gestor, foram encontrados valores não repassados às Prefeituras no montante de R$ 1.217,42, valores pagos
a mais na ordem de R$ 217,05 e pagamento de multa e juros, em
razão do recolhimento intempestivo do imposto, no montante de R$
13.718,31.
Ocorre que, como bem salientado na ITI, cujo trecho é abaixo transcrito, somente há concretude de falhas no que se refere ao recolhimento intempestivo do tributo ora aventado. Veja-se:
[...] observa-se que as ordens bancárias exibidas (fls. 269/408),
quando isoladamente consideradas, não são suficientes para demonstrar que os valores nelas apontados foram efetivamente destinados
à Fazenda Pública titular do imposto devido, carecendo da análise
conjunta dos documentos de arrecadação de cada Município, a fim
de demonstrar os recolhimentos com base nas informações quanto
à identificação do sujeito passivo, do crédito tributário, da data do
pagamento, dentre outros elementos.
Por outro lado, informações constantes de tais documentos, como a
data em que teria sido recolhido o imposto, além dos juros e multas,
sinalizam que pode ter havido prejuízo aos cofres públicos, oriundos
do recolhimento intempestivo do ISS retido pela PMES.
A tese defensiva sustentou que o apontamento decorreu exclusivamente pela ausência de mão de obra especializada na gestão destes
passivos, sendo a falha constatada, após a lotação de servidor ocupante do cargo de Analista Administrativo e Financeiro (Formação:
Ciências Contábeis), vinculado a Secretaria de Estado de Gestão e
Recursos Humanos, na Corporação, e prontamente corrigida.
Deste modo, seguindo o entendimento esboçado na ITC 869/2012,
observa-se pertinência nas alegações do gestor e, mais, manifesta
vontade de sanar o equívoco vislumbrado na sua gestão.
Conforme definido por Antônio José Calhau Resende, a razoabilidade
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“consiste em agir com bom senso, prudência, moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes, levando-se em conta a relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada,
bem como as circunstâncias que envolvem a prática do ato”.
Pelo afastamento da irregularidade.
Passo a análise do presente item.
Ratifico o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público
Especial de Contas quanto a este item, pelo afastamento da irregularidade.
Observo, ainda, que, como analisado no item 2.2.1.3 acima, houve a
consumação da prescrição da pretensão punitiva para esse item.
Por fim a Instrução Técnica Conclusiva ITC 869/2012 assim conclui:
“[...]
3.1 – Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos às contas, à frente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo –
PMES, no exercício 2007, do senhor Antônio Carlos Barbosa Coutinho
(à época Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito
Santo), chegamos às seguintes conclusões:
3.1.1 - Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, concluiu
o Controlador de Recursos Públicos – Ciências Contábeis – Fábio Peixoto, através do Relatório Técnico Contábil RTC nº 147/2010, de fls.
1035/1039, pela sua regularidade.
3.1.2 - Com relação ao Proc. TC nº 5134/2008, apenso, que trata do
Relatório de Auditoria Ordinária RA-O nº 253/2008, constante às fls.
05/23, verificou-se a presença de indícios de irregularidades, o que
ensejou a citação do administrador através da Instrução Técnica Inicial nº 687/2010 (fls. 200/209 do apenso), bem como, pela Instrução
Técnica Inicial nº 668/2011 (fls. 1258/1266), para que produzisse sua
defesa, apresentadas, tempestivamente às fls. 224/229 (do apenso)
e 1293/1299, que em cotejo com os demais elementos dos autos nos
levaram ao entendimento externado no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, ora retratado de maneira resumida:
2.1.1 – Licitações, dispensas e inexigibilidades – cessão de espaço físico sem licitação e respectiva formalização contratual (Referência: item
1.1, alínea “a”, da Instrução Técnica Inicial nº 687/2010):
Infringência: Inobservância ao artigo 17, inciso I, “f” da Lei Federal
nº 8666/93 e do artigo 6º, parágrafo único do Decreto Estadual nº
1.110-R de 12/12/2002.
De acordo com a equipe de auditoria, teria ocorrido cessão de espaço
físico sem licitação e formalização contratual em imóveis localizados,
especificamente, nas áreas correspondentes ao restaurante, barbearia
e cantina do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da PMES (CFA).
Ocorre que a ocupação das supramencionada áreas foi tipificado pelos
técnicos de campo como infringência ao disposto no artigo 17, inciso
I, “f” da Lei Federal nº 8666/93 e no artigo 6º, parágrafo único do
Decreto Estadual nº 1.110-R de 12/12/2002.
Entretanto, o art. 17, da Lei nº 8.666/93, trata da alienação de bens
da Administração Pública, de sorte que em seu inciso I, estabelece
os requisitos quando a alienação recair sobre imóveis, quais sejam:
autorização legislativa (exceto quando o imóvel pertencer a entes da
administração indireta); avaliação prévia e licitação na modalidade de
concorrência. Porém, o mesmo dispositivo, em sua parte final, aduz
que a licitação estará “(...) dispensada (...)” nos casos elencados nas
alíneas “a” até “i”.
Portanto, ante a literalidade do disposto no artigo 17, inciso I, “f”,
da LLC, que trata, em verdade, de hipótese de licitação dispensada,
percebe-se que a equipe de campo equivocou-se em indigitá-lo como
norma infringida no caso em comento.
Também dissentimos da equipe de auditagem quanto à caracterização
de ofensa ao disposto no artigo 6º, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.110-R de 12/12/2002. Ocorre que o dispositivo veda a “autorização” de uso ou ocupação de bens do patrimônio estadual, fora
das hipóteses previstas no referido Decreto. Entretanto, do contexto
probatório contido nos autos, não se pode deduzir que tenha havido
autorização de algum servidor à ocupação irregular das áreas correspondentes ao restaurante, barbearia e cantina, nas dependências do
Centro de Formação e Aperfeiçoamento (CFA).
Desse modo, tendo em vista que o fato narrado no Relatório de Auditoria não se subsume nos dispositivos legais apontados como violados
pugnamos pela exclusão da irregularidade.
2.1.2 – Contratos – pagamento sem cobertura contratual (Referência:
item 2.1, alínea “a”, da Instrução Técnica Inicial nº 687/2010):
Infringência: Inobservância à Lei Federal nº 8.666/93, artigo 66 c/c
Lei Federal nº 4.320/64, artigo 62 e 63 § 2º, I.
Foi verificado pela equipe de auditagem o pagamento de R$ 3.763,04,
superiores a cobertura contratual, já que o contrato 010/04, firmado
com a empresa PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, para a prestação
de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, previa despesa anual de R$ 20.000,00, tendo
este valor sido acrescido de 25%, através do 1º Termo Aditivo, datado
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de 27/02/2007, passando o montante anual para R$ 25.000,00.
As teses de defesa lançadas pelo defendente não foram acolhidas.
Restou incontroverso que o valor limite para o gasto anual (R$
25.000,00) foi suplantado em R$ 3.763,04.
A equipe de campo caracterizou a irregularidade como infringência ao
disposto no artigo 66 da LLC c/c artigos 62 e 63, § 2º, inciso I, da Lei
nº. 4.320/64.
Discordamos quanto à imputação de inobservância aos artigos 62 e
63, § 2º, inciso I, da Lei nº 4.320/64.
Entretanto, afigura-se patente a ofensa ao artigo 66 da Lei nº
8.666/93.
Dessa forma, opinamos pela manutenção da irregularidade quanto
ao pagamento, sem cobertura contratual, de R$ 3.763,04, à empresa
PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, referentes ao custeio de passagens aéreas em valor excedente ao previsto para gastos anuais.
2.1.3 – Contratos – liquidação irregular de despesa (Referência: item
2.1, alínea “b”, da Instrução Técnica Inicial nº 687/2010):
Infringência: Inobservância à Lei Federal nº 4.320/64, artigos 62 e 63.
Tendo em vista toda a exposição realizada no corpo desta Instrução
Técnica Conclusiva e o conteúdo probatório dos autos, opinamos pela
manutenção da irregularidade atinente à liquidação irregular de despesa com passagens aéreas, com fulcro nos artigos 62 e 63 da Lei
Federal nº 4.320/64, devendo ser ressarcidos, aos cofres da PMES,
os valores pagos indevidamente no total de R$ 3.746,23 (três mil,
setecentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos), correspondentes à 2.136, 55 VRTE.
2.1.4 – Contratos – ausência de recolhimento tempestivo de ISSQN
–pagamento de juros e multa passíveis de ressarcimento (Referência:
item 2.2, alínea “a”, da Instrução Técnica Inicial ITI nº 668/2011):
Infringência: Inobservância ao Princípio da Legalidade, artigo 37,
caput, da CF/88 c/c § 1º, do artigo 6º da Lei Complementar Federal
nº 116/2003.
De acordo com o aventado na Instrução Técnica Inicial nº 668/2011
(fls. 1258/1266), a PMES procedeu à retenção do valor do ISSQN,
devido pela empresa contratada (ASVERSIS), durante o exercício de
2007. Entretanto, a PMES repassou o valor retido ao município (sujeito ativo da obrigação tributária) extemporaneamente, gerando multas
e juros no valor total de R$ 13.718,31, passíveis de ressarcimento.
Entretanto, deve-se fazer uma retificação quanto ao cálculo do valor
total das multas e juros encontrado na Instrução Técnica Inicial nº
668/2011 de fls. 1258/1266.
Explique-se:
É que os cálculos indigitados na Instrução Técnica Inicial nº 668/2011
utilizaram, como parâmetro, as “Ordens Bancárias” de fls. 377/408
(Proc. TC 5134/2008, em apenso) - por sinal, juntadas pelo defendente na oportunidade de sua primeira defesa – apurando, como valor
total das multas e juros pagos pelo recolhimento intempestivo do ISSQN, a quantia de R$ 13.718,31.
Ocorre que na realização dos cálculos, foram consideradas, equivocadamente, ordens bancárias canceladas, ou seja, que não tiveram
efeito de transferência de dinheiro, tais como as encontradas às fls.
378; 382; 383; 386; 388; 390; 392; 394; 399; 400; 402 e 403 do
Proc. TC 5134/2008, em apenso.
Excluindo-se do cálculo as ordens bancárias canceladas e somando-se, apenas, aquelas efetivamente pagas, chega-se ao montante de
R$ 7.252,19 (sete mil, duzentos e cinqüenta e dois reais e dezenove
centavos) pagos a título de juros ou multa por recolhimento em atraso
do ISSQN.
Examinando mais detidamente as ordens bancárias pagas percebe-se
que o pagamento dos juros e multas ocorreu no ano de 2008, sendo
que a maior parte das ordens bancárias tem junho de 2008 como seu
mês de pagamento. Interessante notar que os pagamentos se deram
antes que se iniciassem (em agosto de 2008) os trabalhos de auditoria
desempenhados por este Tribunal, fato que, ao nosso sentir, demonstra a veracidade da argumentação tecida pelo defendente em sua defesa de fls. 224/229, onde informa que havia determinado a regularização de tais pendências apontadas em auditoria interna realizada.
Quanto à peça contestatória de fls. 1293/1299, data vênia, entendemos que não merece acolhida a tese de culpa concorrente do Estado
pela não alocação de servidores contabilistas capacitados na PMES.
Ocorre que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo tem a natureza
jurídica de órgão da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, sendo incabível, portanto, que haja culpa concorrente do Estado
numa ação ou omissão de um órgão componente do próprio Estado.
Entretanto, pensamos ser plausível a tese de que a ausência de um
profissional contador nos quadros da PMES contribuiu, sobremaneira,
para a falha perpetrada no repasse do ISSQN aos municípios sujeitos
ativos da obrigação tributária.
Dessa forma, tendo-se em vista o contexto fático em que ocorreu a
falha, bem como, o pronto saneamento da anomalia logo em seguida
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a sua detecção, entendemos que o caso em tela comporta a aplicação
do princípio da razoabilidade e o conseqüente afastamento da irregularidade.
POR TODO O EXPOSTO, e diante do preceituado no art. 79, inciso III,
da Res. TC 182/02, concluímos opinando pela:
- irregularidade das contas, à frente da Polícia Militar do Estado do
Espírito Santo – PMES, no exercício 2007, do senhor Antônio Carlos
Barbosa Coutinho (à época Comandante Geral da Polícia Militar do
Estado do Espírito Santo), tendo em vista o cometimento de grave
infração à norma legal ou regulamentar (cf. art. 59, III, “b”, da LC
32/93) presentificada no item 2.1.3 (Liquidação irregular de despesa)
desta Instrução Técnica Conclusiva sujeitando-o ao ressarcimento do
valor de R$ 3.746,23 (três mil, setecentos e quarenta e seis reais e
vinte e três centavos), correspondentes à 2.136, 55 VRTE.
Vitória, 08 de fevereiro de 2012.
Respeitosamente.
Gladson Carvalho Lyra
Controlador de Recursos Públicos
Matrícula 203202
O MPEC emitiu o Parecer 01367/2013, na lavra do procurador de Contas Luciano Vieira, onde inclui o ponto 5 da conclusão do texto da ITC
869/2012 e conclui:
“ [...]
5 – Da existência de indícios de irregularidades não apurados nos
autos
A 2ª Secretaria de Controle Externo, com perspicácia, na ITI 668/2011,
detectou a existência de irregularidade que não foi objeto de análise
nos presentes autos, por ausência de provas documentais, qual seja:
ausência de repasse de ISSQN no valor de R$ 1.217,42 e repasse a
mais de ISSQN na ordem de R$ 217,05.
Destaca-se que por meio da Decisão Preliminar TC-627/2011 foram
notificados Cel. PM Antônio Carlos Barbosa Coutinho e Cel. PM Anselmo Lima, atual Comandante Geral da Polícia Militar do Estado, a fim
de apresentarem documentos de arrecadação referentes ao recolhimento do ISSQN retido da empresa Adservis Multiperfil Ltda, somente
havendo resposta do primeiro no sentido de não ter logrado êxito em
acessar e localizar no acervo documental da PMES as cópias documentais solicitadas.
Nada obstante, trata-se de suposta infração praticada no exercício de
2007 e por não haver indicativo de dano ao erário há a consumação da
pretensão punitiva nos termos do art. 71 da LC n. 621/12.
III - CONCLUSÃO
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 - sejam julgadas IRREGULARES, com fulcro no art. 84, inciso III, alínea “d” e “e”, da Lei Complementar nº 621/2012, as contas da Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo, relativas ao exercício de 2007, sob
responsabilidade do Cel. PM Antônio Carlos Barbosa Coutinho;
2 - seja condenado o Cel. PM Antônio Carlos Barbosa Coutinho, em
relação ao aponte descrito no item 2.1, alínea “b” da ITI 687/2010,
a ressarcir aos cofres da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a
importância de R$ 4.649,77 (quatro mil, seiscentos e quarenta e nove
reais e setenta e sete centavos), aplicando-se, ainda, a multa prevista
no art. 134 da Lei Complementar n° 621/2012;
3 – seja infligida ao Cel. PM Antônio Carlos Barbosa Coutinho multa
pecuniária, na forma dos arts. 87, inciso IV, e 135, incisos I e II da Lei
Complementar n° 621/12 c/c art. 389 da Resolução TC n° 261/2013.
Vitória, 9 de julho de 2013.
LUCIANO VIEIRA
Procurador de Contas
Da mesma forma a Instrução Técnica Conclusiva 5332/2015 ratifica a
Instrução Técnica Conclusiva 869/2012:
“[...] 3 – CONCLUSÃO
3.1 Realizada a análise dos documentos juntados às fls. 1396-1564
vol. VII) e diante do preceituado no art. 319, § único, inciso IV, do
RITCEES (aprovado pela Res. TC 261/2013), conclui-se opinando no
sentido de que a nova documentação trazida aos autos apenas reforça
o entendimento já exarado na ITC 869/2012 no sentido de exclusão
ou afastamento do indício de irregularidade apontado no item 1.1,
alínea “a”, da Instrução Técnica Inicial nº 687/2010, relativo à “cessão
de espaço físico sem licitação e respectiva formalização contratual”,
razão pela qual, mantém-se e ratifica-se o propugnado na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 869/2012, pugnando-se pelo prosseguimento
do feito na forma do art. 2973 do RITCEES.
Vitória, 04 de novembro de 2015 [...]”
O Parecer 1665/2016, da lavra do procurador Luciano Vieira, reconhece a consumação da prescrição d
a pretensão punitiva e assim conclui:
“[...]
Em princípio, é forçoso reconhecer a consumação da prescrição da
pretensão punitiva. Conforme § 1º do artigo 71 da LC n. 621/2012 “a
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prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de
qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas”. No caso vertente, extrai-se dos autos
que o prazo prescricional (norma material, com efeito retroativo, portanto) iniciou-se no momento a autuação do feito4(28/03/20085), interrompendo-se com a citação válida do responsável (18/10/20107),
com posterior suspensão pela realização de diligência entre as datas
de 26/08/20159a 19/10/201510, e exaurindo-se, por completo, no
mês de dezembro de 2015.
Não obstante, persiste 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. 621/12).
Além disso, tratando-se de processo de prestação de contas, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não impede o exame meritório do processo, pois há dever constitucional do Tribunal
de Contas de proferir julgamento nessa hipótese, conforme art. 375,
parágrafo único, do RITCEES c/c art. 71, II, da CF.
Assim, conforme se observa dos autos, resta devidamente comprovada, por meio de farta documentação, a ocorrência de dano injustificado
ao erário, decorrente da irregularidade delineada na ITI 687/201011,
mais especificamente no item 2.1.b – Liquidação Irregular de Despesa (Ausência do comprovante de prestação do serviço), motivo pela
qual se ratifica, assim, o parecer de fls. 1369/1379 em relação a este
apontamento.
Posto isso, o Ministério Público de Contas, reiterando os termos da
manifestação de fls. 1369/1379, oficia:
1 – seja a prestação de contas em exame julgada IRREGULAR, com
fulcro no art. 84, inciso III, alínea “e”, da LC n.621/2012;
2 - seja condenado ANTÔNIO CARLOS BARBOSA COUTINHO, em relação ao aponte descrito no item 2.1.b da ITI 687/2010, a ressarcir aos cofres da Polícia Militar do Espírito Santoa importância de R$
4.649,77(quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e
sete centavos), aplicando-lhe multa proporcional ao dano, na forma
do art. 134 da LC n.621/2012;3–seja decretada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 71, caput, da LC n. 621/2012
3– seja decretada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
art. 71, caput, da LC n. 621/2012
[...]”
Quanto às irregularidades apontadas no Relatório Técnico de Auditoria
nº253/2008 (Processo TC 5137/2008), ratifico o posicionamento da
Área Técnica divergindo somente do Ministério Público de Contas tão
somente quanto ao valor do ressarcimento descrito no item 2.1.3 da
ITC 869/2012 (item 2.1.b da ITI 687/2010 - Ausência de comprovante
de prestação de serviço - liquidação irregular de despesa), conforme
acima fundamentado.
Desta feita decidi através do Voto 3267/2016, ratificado pela Decisão
Plenária 2987/2016, o seguinte:
“[...]
3.1 Pela declaração da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas, na forma do art. 71, § 2º, II, da Lei Complementar
621/2012 c/c art. 375 do RITCEES, quanto aos fatos apontados nos
itens 2.1.1 (item 1.1, alínea “a”, da ITI 687/2010); 2.1.2 (item 2.1,
alínea “a” e “b”, da ITI 687/2010) da ITC 869/2012.
3.2 Pela regularidade dos demonstrativos contábeis e financeiros,
apresentados na Prestação de Contas Anual do exercício de 2007.
3.3 PRELIMINARMENTE, de acordo com o art. 157, § 3º do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas, pela rejeição das alegações de defesa no tocante ao item 2.1 b) da Instrução Técnica Inicial ITI 687/2010,
dando-se ciência ao senhor Cel. PM Antônio Carlos Barbosa Coutinho
para que, em novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias recolha a
importância equivalente a 2.136, 55 VRTE.
3.4 Pelo ALERTA que, nos termos do art. 157, §4º do Regimento Interno, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente,
saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável.
Vitória, 18 de outubro de 2016.
[...]”
Foi expedido o Termo de Notificação 2345/2016 na data de 24 de novembro de 2016, notificando o senhor Cel PM Antônio Carlos Barbosa
Coutinho, por seu procurador Dr. Celso Luiz Machado Junior, OAB/ES
12.562, da Decisão Plenária 2987/2016. Disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES no dia 13 de dezembro de 2016.
Na data de 06 de fevereiro de 2017, a Coordenação do Núcleo de Documentos informa a inexistência no sistema e-TCEES de documentação em nome do notificado. Informa ainda a Secretaria Geral das Sessões que o prazo para cumprimento da Decisão Plenária 2987/2016
venceu na data de 06/02/2017.
Em 13 de março de 2017 encaminhei o Despacho 10960/2017 à Secretaria do Ministério Público de Contas para verificação e providências
cabíveis.
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Segue o Parecer 1902/2017 da lavra do procurador Luciano Vieira:
“[...] Disciplina o §4º do art. 157 do RITCEES que esse Tribunal de
Contas, reconhecida a boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo,se não
houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese em
que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável.
Depreende-se deste preceptivo que são requisitos cumulativos para a
obtenção do referido favor legal (a) boa-fé; (b) liquidação tempestiva
do débito e (c) inexistência de irregularidade grave.
Na espécie, o interessado não efetuou o recolhimento do débito no
prazo estipulado na Decisão – Plenário 02987/2016-7, não fazendo
jus, portanto, ao benefício legal acima citado.
Posto isso, o Ministério Público de Contas reitera os pareceres constantes dos autos, no sentido de que sejam as presentes contas julgadas
IRREGULARES, nos termos do art. 84, inciso III, alínea “e”, da LC
n.621/2012, condenando-se o responsável ao ressarcimento do erário
estadual da importância correspondente a 2.136,55 VRTE’s. [...]”
Retornaram os autos a esse Gabinete por remessa na data de 27 de
abril de 2017.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais, na
forma do art. 157, § 6º da Resolução 261/2013, VOTO:
3.1 Pela declaração da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas, na forma do art. 71, § 2º, II, da Lei Complementar
621/2012 c/c art. 375 do RITCEES, quanto aos fatos apontados nos
itens 2.1.1 (item 1.1, alínea “a”, da ITI 687/2010); 2.1.2 (item 2.1,
alínea “a” e “b”, da ITI 687/2010) da ITC 869/2012;
3.2 Pela regularidade dos demonstrativos contábeis e financeiros,
apresentados na Prestação de Contas Anual do exercício de 2007;
3.3 Pela manutenção da seguinte irregularidade:
3.3.1 Ausência de comprovante de prestação de serviço (liquidação
irregular de despesa) (item 2.1.b da ITI 687/2010).
Base legal: arts. 62 e 63 da Lei Federal 4320/1964.
Resarcimento: 2.136,55 VRTE (duas mil cento e trinta e seis VRTE e
cinquenta e cinco centésimos).
3.4 Por julgar irregulares as contas do Cel. PM Antônio Carlos Barbosa Coutinho – Comandante Geral da PMES, frente a Polícia Militar do
Estado do Espírito Santo no exercício de 2007, na forma da alínea “e”
do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, tendo em
vista dano injustificado ao erário presentificado no item 3.3.1 acima,
condenando-o ao ressarcimento aos cofres estaduais do valor correspondente a 2.136,55 VRTE (dois mil cento e trinta e seis mil VRTE e
cinquenta e cinco centésimos).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2018/2008,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de
Contas, na forma do art. 71, § 2º, II, da Lei Complementar 621/2012
c/c art. 375 do Regimento Interno, quanto aos fatos apontados nos
itens 2.1.1 (item 1.1, alínea “a”, da ITI 687/2010); 2.1.2 (item 2.1,
alínea “a” e “b”, da ITI 687/2010) da Instrução Técnica Conclusiva
869/2012;
2. Pela regularidade dos demonstrativos contábeis e financeiros apresentados na Prestação de Contas Anual do exercício de 2007;
3. Manter a seguinte irregularidade: Ausência de comprovante de
prestação de serviço (liquidação irregular de despesa) (item 2.1.b da
ITI 687/2010). Base legal: arts. 62 e 63 da Lei Federal 4320/1964.
Ressarcimento: 2.136,55 VRTE (duas mil cento e trinta e seis VRTE e
cinquenta e cinco centésimos).
4. Julgar irregulares as contas do Cel. PM Antônio Carlos Barbosa Coutinho – Comandante Geral da PMES, frente a Polícia Militar do Estado
do Espírito Santo no exercício de 2007, na forma da alínea “e” do
inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista
dano injustificado ao erário presentificado no item acima, condenando-o ao ressarcimento aos cofres estaduais do valor correspondente
a 2.136,55 VRTE (dois mil cento e trinta e seis mil VRTE e cinquenta
e cinco centésimos).
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Fica o responsável obrigado 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 Título VIII do
mesmo diploma normativo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
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Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e os senhores conselheiros em substituição Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-920/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2975/2013 (APENSOS: TC-2001/2013, TC2063/2013, TC-3684/2012 E TC-6422/2012)
JURISDICIONADO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - FLORA REGINA HERNANDES GONÇALVES, GLAUBER DA SILVA COELHO, JONSTON ANTONIO CALDEIRA DE SOUZA
JUNIOR, KERSBYENNE MARQUES MAGNAGO IZOTON, MARCIA REGINA QUEIROZ, PAULO MARCOS LEMOS, ROBERTO CARLOS TELES
BRAGA, RODRIGO FLAVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, THEODORICO
DE ASSIS FERRAÇO, WALDEIR DA SILVA SANTOS E WANDERLANIO
ALVES LORETE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2012 – ENTINÇÃO DO PROCESSO PARA GLAUBER DA SILVA
COELHO – AFASTAR, PARCIALMENTE, AS IRREGULARIDADES
– REGULAR PARA RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – REGULAR COM RESSALVA PARA THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO, ROBERTO CARLOS TELES BRAGA, PAULO MARCOS LEMOS E JONSTON ANTONIO CALDEIRA DE SOUZA JUNIOR – ENTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PARA DEMAIS
RESPONSÁVEIS – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. Relatório
Trata-se de Prestação de Contas Anual da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo referente ao exercício de 2012, à qual foi
apensado Relatório de Auditoria Ordinária (Processo nº 2063/2013),
sob a responsabilidade dos Senhores Theodorico de Assis Ferraço
(Presidente de 23/3 a 31/12/2012), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Presidente de 1°/1 a 23/3/2012), Roberto Carlos Teles Braga
(1º Secretário) e Glauber da Silva Coelho (2º Secretário).
A 9ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório Técnico
Contábil RTC 174/2013 (fls. 178-208), onde aponta as supostas
irregularidades. Foi realizada ainda auditoria ordinária na ALES conforme Plano de Auditoria 04/2013 cujo resultado encontra-se transcrito no Relatório de Auditoria RAO 35/2013 no processo TC
2063/2013 apenso, cujas supostas irregularidades descritas nos
dois relatórios foram transcritas na Instrução Técnica Inicial ITI
697/2013 (fls. 211- 254):
1. DO RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL – PROCESSO TC
2975/2013
3.1.1 Inconsistência patrimonial da receita extraorçamentária.
Irregularidade – não comprovação de igualdade de valores entre os
registros dos demonstrativos contábeis. Infringência aos arts. 85, 86
e 89 da Lei 4.320/1964;
3.1.2 Inconsistência patrimonial do material de consumo. Irregularidade – não comprovação de igualdade de valores entre o balancete patrimonial e o inventário de material de consumo. Infringência
aos arts. 85, 86 e 89 da Lei 4.320/1964.
DO RELATÓRIO DE AUDITORIA (RAO) – PROCESSO TC2063/2013
3.2.1.1 Aquisição de computadores e notebooks. Irregularidade
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– restrição à competitividade. Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos
atos de convocação, cláusulas ou condições que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação ou estabeleçam tratamento
diferenciado a algum(ns) licitante(s). Infringência: incisos I e II do
§ 1º do art. 3º, incisos I a V do art. 27, todos da Lei 8.666/1993 c/c
inciso II do art. 3º da Lei 10.520/2002;
3.2.2 Remuneração dos agentes políticos:
3.2.2.1 Incidente de inconstitucionalidade. Irregularidade – a
concessão do 13º salário aos parlamentares, com fundamento no § 1º
do art. 1º da Lei Estadual nº 9.612/2010, choca-se com o disposto no
§ 4º do art. 39 da CRFB;
3.2.2.2 Pagamento de 13º subsídio violando norma constitucional. Infringência: § 4º do art. 39 da CRFB.
3.2.3 Despesa sob regime de adiantamento (verba de gabinete):
3.2.3.1 Cotas para gabinetes. Irregularidade – pagamento de despesa com combustíveis sem motivação suficiente e sem comprovação
de interesse público. Infringência: art. 32 da Constituição Estadual c/c
inc. VII do art. 2º e 50 da Lei 9.784/1999;
3.2.3.2 Cotas para gabinetes. Irregularidades – pagamento de
despesa com serviços postais sem motivação suficiente e sem a comprovação de interesse público. Infringência: art. 32 da Constituição
Estadual c/c inc. VII do art. 2º e 50 da Lei 9.784/1999.
3.2.4 Controle interno. Irregularidade: inexistência de órgão central de controle interno. Infringência: caput do art. 37 da Constituição
Federal (princípio da legalidade) c/c § 1º do art. 9º da Lei Estadual
9.938/2012;
3.2.5 Transparência. Irregularidade: inconsistência das informações
veiculadas no portal da transparência. Infringência: art. 37 da CRFB
c/c inc. II do art. 48 e art. 48-A da Lei Complementar nº 101/2000.
Ainda, com fundamento no art. 332 e seguintes da Resolução TC
261/2013, o Ministério Público pleiteou a instauração de incidente
de inconstitucionalidade em relação ao art. 1º, § 1°, da Lei Estadual
9.612/2010, dispositivo que autorizou o pagamento do 13° subsídio
aos parlamentares estaduais, realizando prévio juízo de admissibilidade do incidente, na forma como disciplinada na referida resolução,
e oportunizando o contraditório e a ampla defesa aos responsáveis,
caso superada a fase de conhecimento do incidente arguido pelo Órgão Ministerial.
O então Relator votou (VOTO 1854/2013) no sentido de não acolher as
proposições de citação dos responsáveis referentes aos itens 3.2.2.1,
3.2.2.2, 3.2.3.1e 3.2.3.2 da ITI 697/2013 acima elencados, respectivamente aos itens 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.3.1 e 1.2.3.2 do Voto. Este
Voto foi confirmado na Decisão Plenária TC 6944/2013, e ratificado na Decisão Plenária TC 4240/2015 (fls.394), onde se decidiu
pela citação dos responsáveis para apresentação de justificativas dos
itens restantes, em dissonância com os pedidos do Ministério Público
de Contas nos Pareceres 334/2014 e 393/2014 da lavra do Procurador
de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Devidamente citados os responsáveis e apresentadas suas defesas, a área técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ICC
325/2015 que conclui pela regularidade, sob o ponto de vista
contábil, da Prestação de Contas Anual da ALES – Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no exercício 2012, sintetizada
na Instrução Técnica Conclusiva 1073/2017. Segue o Parecer
1564/2017 do Ministério Público de Contas da lavra do Procurador
de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira manifestando-se em consonância com a proposição do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, constante da Instrução Técnica Conclusiva
1073/2017.
É o relatório.
Fundamentação
Examinando os autos, verifico que o mesmo encontra-se devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
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
1073/2017, abaixo transcrita:
“[...]
2 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Os autos foram encaminhados à 9ª Secretaria de Controle Externo a
qual elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC 174/2013 (fls.
178/208), no qual foram apontadas duas irregularidades, consubstanciadas na Instrução Técnica Inicial ITI 697/2013 (fls. 211/254).
Ainda, foi elaborada a Instrução Contábil Conclusiva ICC
325/2015 (fls. 1.047/1.052), opinando pelo afastamento das irregularidades descritas nos subitens 3.1.1 e 3.1.2 da ITI, conforme
resumo da analise, abaixo colacionado:
1.1 Inconsistência Patrimonial da Receita Extraorçamentaria
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(item 6.1.2 da RTC 174/2013)
Abaixo segue a análise da irregularidade constatada:
Do exame levado a efeito na documentação apresentada, verifica-se
que o fato de o Balancete de Verificação Acumulado ter sido emitido
posteriormente ao encerramento das contas “3”, “5” e “6” trouxe apenas seus saldos de débito e crédito, com saldo final zerado. Como no
decorrer do exercício houve lançamentos de estorno, cancelamento e
devolução, os saldos do movimento devedor e credor não representou
exatamente o saldo contábil final. Quando se examina a documentação
apresentada, principalmente o “Doc. 04”, de fls. 500 a 505, verifica-se
que houve lançamentos a débito, tanto na conta “6.2.2.2.1.01.00 –
Transferências Recebidas”, quanto na conta “6.2.2.2.1.04.00 – Transferências Receitas Próprias dos Outras Poderes”, no valor total de R$
364.818,04. A soma dos saldos de lançamentos a crédito, de ambas
as contas, que totaliza R$ 151.438.580,79, quando diminuída do referido saldo dos lançamentos a débito, no valor de R$ 364.818,04,
chega ao valor líquido de R$ 151.073.762,75. As Tabelas I, II e III
identificam os saldos dos demonstrativos apontados no referido RTC.
[...]
Do exposto, as justificativas apresentadas pelo responsável podem
ser totalmente acatadas. Portanto, ACOLHEMOS AS JUSTIFICATIVAS e sugerimos o afastamento da irregularidade.
1.2 Inconsistência patrimonial do material de consumo (item
7.5 do RTC 174/2013)
Análise da irregularidade constatada:
O exame dos argumentos apresentados pelo auditado, além de consulta ao sistema Siafem 2012 e redefinição do Quadro 19 do RTC
– Relatório Técnico Contábil nº 174/2013 revelaram a não existência
de diferenças entre os registros da contabilidade e do levantamento
patrimonial [...].
Do exposto, as justificativas apresentadas pelo responsável podem
ser totalmente acatadas. Portanto, ACOLHEMOS AS JUSTIFICATIVAS e sugerimos o afastamento da irregularidade.
2 CONCLUSÃO
Os elementos trazidos aos autos pelo responsável, após a regular citação, e a análise procedida nesta instrução permitem concluir pelo
saneamento total dos itens 6.1.2 e 7.5 constantes no RTC (Relatório Técnico Contábil) nº 174/2013, objeto da Decisão Preliminar
110/2013, fls. 281.
Portanto, opinamos pela regularidade, sob o ponto de vista contábil, da presente Prestação de Contas Anual da ALES – Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no exercício 2012, sob a responsabilidade da mesa Diretora composta pelo
Sr. RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, Presidente no
período de 01/01 a 22/03/2012, pelo Sr. THEODORICO DE ASSIS
FERRAÇO, Presidente no período de 23/03 a 31/12/2012, pelo Sr.
ROBERTO CARLOS TELES BRAGA, 1º Secretário no período de
01/01 a 31/12/2012, e pelo Sr. GLAUBER DA SILVA COELHO, 2º
Secretário no período de 01/01 a 31/12/20122.
Vitória, 10 de dezembro de 2015.
3 – PRELIMINARES
3.1 – ilegitimidade Passiva dos Srs. Theodorico de Assis Ferraço, Roberto Carlos Teles Braga e Paulo Marcos Lemos
Das Alegações dos Defendentes
Apesar de os defendentes terem apresentado as preliminares em peças separadas, os argumentos são idênticos, conforme razões juntadas às fls. 451-452; 802-803 e 985-986, portanto, serão analisadas
nesse tópico, considerando-se que houve a apresentação em conjunto, em homenagem ao princípio da racionalização administrativa.
Aduzem os defendentes que vige no âmbito da ALES, por força da legislação que normatiza as atribuições e responsabilidades funcionais,
um sistema legal de desconcentração administrativa.
Destacam que, por força das normas de organização administrativa
em vigor, não há que se falar em responsabilização dos requerentes,
posto que as supostas responsabilidades a eles imputadas, dizem respeito a formalidades e rotinas administrativas que, pela sua própria
natureza e competência legal, escapam às macro atribuições gerais
afetas aos encargos de gestão de todo o poder legislativo estadual,
sob a responsabilidade da Mesa Diretora.
Disso deriva, segundo os defendentes, a obrigação legal de que os
responsáveis por cada um dos setores mencionados respondam nos
estritos limites de sua participação em relação aos atos cuja regularidade foi questionada pelo Tribunal.
Ainda, complementa o defendente Paulo Marcos Lemos, que nos
termos do Ato da Mesa Diretora n° 808/2009, publicado no Diário
do Poder Legislativo de 2/4/2009, foi atribuída, não à Mesa Diretora e
nem à Diretoria Geral da Secretaria da ALES, mas: à Subdireção Geral
da Secretaria da ALES a responsabilidade sobre o conteúdo das informações disponibilizadas referentes às cotas parlamentares; à Diretoria Legislativa do Centro de Processamento de Dados, atual Diretoria
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da Tecnologia de Informação, a disponibilização das informações no
site da ALES; e à Secretaria de Comunicação Social a aprovação das
mesmas.
Por fim, Ressaltam que os requerimentos de acolhimento das preliminares, se harmonizam, integralmente, com a regra insculpida no
artigo 149 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, que expressamente preconiza a exclusão de responsabilidade da autoridade delegante nos atos em que, definitivamente, pela sua própria natureza e
distanciamento administrativo da mais alta autoridade no escalão da
gestão não contaram e, não contam com a sua participação.
Análise
Os defendentes alegam que não poderiam figurar no polo passiva da
relação processual ora em análise, vez que vigora na Assembleia Legislativa um sistema legal de desconcentração administrativa e, portanto, a responsabilidade pelas irregularidades apontadas no relatório
de auditoria não poderia ser a eles (membros da mesa diretora) imputada.
Para se posicionar sobre o tema, é importante entender a distinção
entre desconcentração legal (outorga) e delegação.
Em regra, no caso de desconcentração legal, ocorre a isenção de responsabilidade do delegante se o mesmo não praticou atos concretos
que tenham nexo de causalidade com a irregularidade imputada, salvo disposição legal em contrário, conforme já decidiu (Acórdão TC
474/2012) esta Corte de Contas, nos termos do voto do Eminente
Conselheiro Sérgio Aboudib:
Concluo manifestando meu entendimento de que, para que seja responsabilizado o Prefeito Municipal pelos atos praticados pelos seus
secretários ou ordenadores de despesas torna-se necessária a existência de elementos subjetivos - dolo ou culpa, vez que não se pode
presumir responsabilidade automática ao prefeito por atos praticados
pelos seus secretários e subordinados, sobretudo quando tem competência delegada por lei e porque não cabe a ele, Prefeito, rever
todos os atos administrativos praticados por seus subordinados, o que
inviabilizaria toda a gestão.
[...].
Por outro lado, na delegação de competência a outro agente público,
o delegante não abre mão de sua capacidade decisória, condição em
que se mantém vinculado aos atos praticados pelo delegado.
No caso ora em análise, não houve a desconcentração legal (outorga),
a distribuição de competências foi realizada através de um ato administrativo: Ato da Mesa Diretora n° 808/2009, publicado no Diário do
Poder Legislativo de 2/4/2009, portanto a opção da Assembleia Legislativa não foi realizar a desconcentração administrativa legal, vez que
se o quisesse, o faria através de lei.
Quanto à alegação dos defendentes de que o art. 149 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Espírito preconiza a exclusão de responsabilidade da autoridade delegante nos atos em que não contam
com a sua participação, não deve prosperar.
Ao contrário do que diz a defesa, o referido artigo assevera que a
delegação de competência não isenta o gestor da responsabilidade:
Art. 149. A delegação de competência de atos administrativos, incluindo os de ordenação de despesas, não isenta, por si só, o gestor delegante da responsabilidade por ato do agente delegado,
sendo que ambos responderão na medida de sua participação.
Dessa forma, como possuíam atribuições legais para acompanhar
processos de despesa, atestando sua regularidade – na medida em
que podia autorizar a despesa e o empenho, instituir o Sistema de
Controle Interno e zelar para que não houvesse inconsistências nas
informações veiculadas no portal da transparência, os defendentes
são partes legítimas para figurar no polo passivo da presente relação
jurídica processual, motivo pelo qual se sugere o afastamento da
preliminar.
3.2 ilegitimidade passiva dos integrantes servidores responsáveis pela elaboração da documentação técnica da PCA
Conforme já aqui noticiado, além dos senhores Theodorico de Assis
Ferraço, Roberto Carlos Teles Braga, foi também promovida a citação
dos senhores/senhora Waldeir da Silva Santos, Márcia Regina Queiroz,
Kersbyenne Marques M. Izaton, Flora Regina H. Gonçalves e Wanderlanio Alves Lorete , servidores responsáveis pela elaboração da documentação técnica da PCA.
Contudo, deve-se ter em consideração que a natureza específica do
presente feito é de processo de contas de gestão. A Instrução Normativa TC 34/2015, de 02 de junho de 2015, assim define as contas
de gestão:
Art. 3º - Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se como:
III - Contas de gestão: conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, que alcança as tomadas ou prestações de contas dos administradores de recursos públicos, permitindo
ao Tribunal de Contas o julgamento técnico, manifestado por meio de
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acórdão, realizado em caráter definitivo sobre as contas dos ordenadores de despesas, examinando, dentre outros aspectos, a
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas na gestão dos recursos (g.n);
O Decreto-Lei 200/1967 traz a seguinte conceituação acerca da figura
do ordenador de despesas:
Art. 80. Os órgãos de contabilidade inscreverão como responsável
todo o ordenador da despesa, o qual só poderá ser exonerado de sua
responsabilidade após julgadas regulares suas contas pelo Tribunal
de Contas.
§ 1° Ordenador de despesas é tôda e qualquer autoridade de
cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de
pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou
pela qual esta responda (g.n).
Portanto, fácil concluir que deverão figurar no pólo passivo da relação
processual, em processos de prestação de contas de gestão, apenas
aqueles que detiverem competência para a emissão de empenho e/ou
autorização de pagamento.
Em outras palavras, a parte legítima para figurar como responsável ou
ter contas julgadas, em processos de prestação de contas de gestão,
será a pessoa física que se apresente, perante o ente ou órgão jurisdicionado, como responsável ou competente para a ordenação de
despesas.
Nesse ínterim, resulta claro que os senhores/senhora Waldeir da Silva Santos, Márcia Regina Queiroz, Kersbyenne Marques M. Izaton,
Flora Regina H. Gonçalves e Wanderlanio Alves Lorete , servidores,
enquanto responsáveis pela elaboração da documentação técnica da
prestação de contas anual, não se afiguram como ordenadores de
despesa da ALES, de sorte que não é cabível assumirem a posição de
responsáveis pela prestação de contas do órgão.
Dessa forma, opina-se pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, em relação aos senhores/senhora Waldeir da
Silva Santos, Márcia Regina Queiroz, Kersbyenne Marques M. Izaton,
Flora Regina H. Gonçalves e Wanderlanio Alves Lorete, com fundamento nos artigos 70 da LC nº. 621/12 e 485, VI, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.
4 OUTROS PROCESSOS (RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA)
4 .1 ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES DESCRITOS NA INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL ITI 697/2013
4.1.1 Restrições à competitividade. Admitir, prever, incluir ou
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação ou
estabeleçam tratamento diferenciado a algum(ns) licitante(s).
(Subitem 3.2.1.1 da ITI 697/2013)
Base legal: arts. 3º, § 1º, incs. I e II, e 27, Incs. I a V, da Lei Federal
8.666/93 c/c art. 3º, inc. II, da Lei 10.520/02.
Responsáveis:
1) Theodorico de Assis Ferraço (Presidente da Ales) e Roberto
Carlos Teles Braga (1° Secretário)
Conduta: Homologar licitação cujo edital continha cláusula que restringia a competitividade do certame.
Nexo de causalidade: Ao homologarem a licitação, permitiram que
o certame licitatório que apresentava restrição injustificada à competitividade se efetivasse.
2) Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior (servidor que elaborou o termo de referência que deu origem ao edital da licitação)
Conduta: Elaborar termo de referência (reproduzido no edital licitatório) com cláusula que restringia injustificadamente a competição .
Nexo de causalidade: A elaboração do termo de referência com as
cláusulas restritivas resultou na injustificada restrição à competitividade do certame.
Relato do RA-O 35/2013 e ITI 697/2013
Quanto à irregularidade supramencionada, a equipe de auditoria
consignou que em 18/7/2012 a Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, realizou o Pregão Eletrônico 23/2012 (Processo ALES
120.736/12), visando o registro de preços para a aquisição de computadores e notebooks.
A equipe técnica apontou que no termo de referência, que deu origem
ao edital, foi incluída cláusula restritiva, conforme subitens 5.3, 5.4 e
5.5 abaixo colacionados:
DA HABILITAÇÃO TÉCNICA
6.3 O proponente deve possuir carta do fabricante autorizando-o a comercializar, instalar e dar suporte ao objeto especificado
no presente termo de referência.
6.4 Deverá ser fornecida declaração do fabricante juntamente
com a carta proposta.
6.5 Deverá ser fornecida declaração do fabricante do equipamento, quando da assinatura do contrato, que a proponente está
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apta a comercializar os produtos e que terá estrutura técnica adequada com sede na região denominada Grande Vitória (ES) para a realização do serviço proposto e das manutenções relativas ao período de
garantia da solução ofertada.
Ainda, a equipe destaca que a referida cláusula infringe os arts. 3º,
§1º, Incs. I e II, e art. 27, Incs. I a V, da Lei Federal 8.666/93 c/c art.
3º, inc. II, da Lei 10.520/02, e colaciona farta jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU para fundamentar o achado.
Outrossim, ressalta que as exigências editalícias em comento efetivamente prejudicaram a competitividade do certame, pois apenas duas
empresas participaram do pregão (Dell e Supriservice), sendo que a
Dell foi eliminada por não atender integralmente ao edital, restando
apenas a empresa Supriservice, que se sagrou vencedora.
Justificativas
Justificativas apresentadas por Theodorico de Assis Ferraço,
Roberto Carlos Teles Braga e Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior:
Apesar de os defendentes terem apresentado suas defesas em peças
separadas, os argumentos são idênticos, conforme razões juntadas
às fls. 451-459; 802-810 e 985-998, portanto, o conteúdo da defesa
será analisado nesse tópico, considerando-se que houve a apresentação em conjunto.
Alegam os defendentes que a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União não aponta simplesmente que toda e qualquer restrição à competitividade é indevida. Ao contrário, o Tribunal de Contas da União já
deixou claro que:
“O princípio que refuta a restrição ao caráter competitivo não é absoluto, representando essencialmente a expressão sintetizada de uma
orientação vista em caráter de generalidade, a admitir, por óbvio, excepcionalidades que sejam conduzidas por circunstâncias ensejadoras
de determinada feição fora do comum”.
(Acórdão TCU n. 0 1631/2007- Plenário).
“É importante destacar que a definição das características do objeto
deve ser feita pela administração segundo suas necessidades. A administração deve buscar ao máximo a ampliação da competitividade
do certame, mas sem deixar de fazer as exigências necessárias ao
atendimento de forma adequada de suas necessidades, o que implica
sempre em algum grau de restrição à participação de potenciais interessados”.
(Acórdão TCU n. 0 57/2011- Plenário).
Argumentam ainda, que tal cláusula pode ser legal, ou seja, se
amolda ao ordenamento jurídico vigente, desde que sua existência
seja devidamente justificada.
Outrossim, aduzem que no processo de licitação houve justificativa
expressa da área competente, qual seja, a Diretoria da Tecnologia da
Informação, que questionada acerca da necessidade de tal cláusula
pela Supervisão da Comissão de Compras afirmou que entendia que
“a manutenção dos itens questionados visa a preservação da integridade técnica do objeto do termo de referência, almejando desta
forma, atender eficientemente as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo”.
Ressaltam que a referida cláusula visa preservar a administração contra a pirataria, comum nessa área de tecnologia, segundo os defendentes, e que a carta de solidariedade é uma importante ferramenta
de segurança, uma vez que garante que o fabricante reconhece aquele fornecedor como legítimo e apto para fornecer equipamentos no
Brasil.
Para fundamentar suas alegações, os defendentes colacionam jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região corroborando a
tese da defesa.
Ainda, destacam que a exigência de carta do fabricante não foi questionada por nenhum licitante durante o procedimento licitatório e que
tal exigência está prevista na Lei 12.462/2011, que instituiu o Regime
Diferenciado de Contratação, que em seu artigo 7°, inciso IV, prevê
desde 2011, que no caso de licitação para aquisição de bens, a administração poderá “solicitar, motivadamente, carta de solidariedade
emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso
de licitante revendedor ou distribuidor’’.
Por fim, asseveram que, ao contrário do que informa a equipe de
auditoria, participaram da licitação, conforme resumo da licitação retirado do “sistema licitações-e”, não apenas duas empresas, mas treze.
Dentre as quais, seis foram consideradas classificadas para fornecer
os produtos em comento e que nenhuma desclassificação teve como
causa a falta de apresentação da carta de solidariedade.
Análise
Conforme informado acima, a equipe de auditoria apontou que houve
a inclusão de cláusula restritiva no certame licitatório promovido pela
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo para aquisição de
computadores e Notebooks. Tal cláusula se refere à exigência de que
o proponente deveria possuir carta do fabricante autorizando-o a co-
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mercializar os produtos objeto do certame.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União corrobora
o entendimento da equipe de auditoria:
Credenciamento x Carta de Solidariedade
18. Constata-se certa similaridade do credenciamento com a carta
de solidariedade. A carta é um documento firmado por fornecedor e
fabricante, com o principal objetivo de estabelecer e externalizar responsabilidade recíproca (solidária) sobre o bem a ser fornecido.
19. Essa carta constitui-se em uma espécie de credenciamento, porém, com um vínculo mais forte (pois corresponsabiliza) e efêmero
(enquanto específica para cada certame), entre fabricante e fornecedor, onde aquele se responsabiliza solidariamente pela adequada
execução do objeto. Essa forma de responsabilização não ocorre no
credenciamento.
20. A carta de solidariedade, que já fora utilizada como requisito obrigatório em processos licitatórios, tem sido reiteradamente condenada por este Tribunal (e.g., Acórdãos nos 216/2007, 423/2007
e 539/2007, todos do Plenário). Também utilizada como critério de habilitação, tem sido igualmente reprovada, a exemplo dos Acórdãos nos 1.670/2003, 1.676/2005, 223/2006,
2.056/2008, do Plenário, e 2.294/2007 – 1ª Câmara, por restringir indevidamente a competitividade dos certames. (Retirado de Nota
Técnica 3/2009 – SEFTI/TCU – versão 1.0)). [g.n].
(...) o Tribunal não admite a exigência de carta de solidariedade como critério de habilitação, haja vista que ela deixa ao arbítrio do fabricante indicar as empresas participantes da licitação, pois esse documento pode ser negado a algumas delas em
benefício de outras. (Retirado de Licitações e contratos em tecnologia da informação: jurisprudência do TCU. – Brasília: TCU, Secretaria
de Material, Patrimônio e Comunicação Administrativa, 2007). [g.n].
Os defendentes alegam que a referida cláusula pode ser legal, desde que devidamente justificada, entretanto, compulsando os autos do processo de fiscalização em apenso (Proc. TC 2063/2013 – Vol.
I, fl. 303 – cópia do edital da licitação), constata-se que não há justificativa para tal exigência.
A única justificativa nos autos é uma resposta da Diretoria de Tecnologia da Informação à Supervisão de Compras da Assembleia, que de
forma genérica, alega que “a manutenção do item questionado (carta
de solidariedade) visa a preservação da integridade técnica do objeto
do termo de referência, almejando atender eficientemente as necessidades da Assembleia Legislativa” (fl. 878). Dessa forma, entende-se
que a referida cláusula não foi devidamente justificada nos autos.
Quanto à alegação dos defendentes de que tal exigência está prevista
na Lei 12.462/2011, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratação - RDC, que em seu artigo 7°, inciso IV, prevê desde 2011 a
possibilidade da exigência da Carta de Solidariedade, entende-se que
tal argumento não deve prosperar, pois o referido diploma legal não é
aplicável a toda licitação pública.
O RDC, nos incisos de I a X, do art. 1°, traz uma lista exaustiva de
situações em que a norma é aplicável, e dentre os objetos listados
não há a previsão da possibilidade de utilização da mesma para a
aquisição de computadores e notebooks. Portanto, conclui-se que a
Lei 12.462/2011 não é aplicável ao caso em análise.
Entretanto, apesar da presença da cláusula restritiva no edital do Pregão 23/2012, os defendentes demonstraram nos autos que (diferentemente do que foi apontado no Relatório de Auditoria: que apenas 2
empresas participaram do certame) 13 empresas participaram da licitação, sendo que seis foram classificadas e nenhuma foi desclassifica
por não apresentar a referida carta de solidariedade (fls. 548 a 557).
Assim, tendo em vista a presença da cláusula restritiva, opina-se
pela manutenção da irregularidade apontada.
Em que pese a responsabilidade dos gestores, entendemos que a irregularidade noticiada não enseja, ao menos nesse momento processual, aplicação de multa, mas sim a realização de determinação à atual
diretoria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Dessa forma,
sugere-se ao Plenário desta E. Corte de Contas que determine à
atual diretoria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo que se abstenha de exigir carta de solidariedade do fabricante como condição de
habilitação em procedimentos licitatórios.
4.1.2 Controle Interno. Inexistência de órgão central de controle interno, nos termos definidos por Lei Estadual (Subitem
3.2.4.1 da ITI 697/2013)
Base legal: art. 37, caput, da Constituição Federal (princípio da legalidade) c/c art. 9º, § 1º, da Lei Estadual 9.938/2012 .
Responsáveis:
1) Theodorico de Assis Ferraço (Presidente da Ales) e Roberto
Carlos Teles Braga (1° Secretário)
Conduta: Descumprir norma legal, que determinava a criação de órgão central de controle interno com vinculação direta à Mesa Diretora
Nexo de causalidade: A não criação do órgão nos termos definidos
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em lei resultou no descumprimento ao princípio da legalidade
Relato do RA-O 35/2013 e ITI 697/2013
A equipe de auditoria verificou que a Lei Estadual 9.938/2012 (art. 9º,
§ 1º) determina que haja a criação de órgão central do sistema
de controle interno e que este deve ser diretamente vinculado, hierárquica e funcionalmente, ao titular do respectivo Poder:
Art. 9º [...]
§ 1º A regulamentação de que trata o caput definirá também a estrutura administrativa que exercerá o papel de órgão central do sistema
de controle interno e o respectivo titular, observada sempre a sua
vinculação hierárquica e funcional direta ao titular do respectivo Poder
ou Órgão [...]
[g. n.]
Analisando o art. 1º do Ato Ales nº 476/2010, verificou-se que o controle interno foi (e ainda está sendo) exercido sob a coordenação e
responsabilidade do Subdiretor-Geral (que, em 2012, era o Sr. Octavio
Luiz Espíndula). Já a Resolução Ales 2.890/2011, previu a criação de
um subsetor (supervisão de controle interno), subordinado à Subdireção-Geral, esta, por sua vez, subordinada à Direção-Geral.
Sendo assim, fica evidenciado que não foi atendido o art. 9º, § 1º,
da Lei Estadual 9.938/2012, que determina a criação de um órgão de
controle interno diretamente vinculado ao titular do Poder [...].
Justificativas
Justificativas de Theodorico de Assis Ferraço e Roberto Carlos Teles
Braga
Assim como no item 3.1.1 (desta ITC), os defendentes apresentaram
suas defesas em peças separadas, porém os argumentos são idênticos, conforme razões juntadas às fls. 459-4461 e 810-811, assim,
o conteúdo da defesa será analisado nesse tópico, considerando que
foram apresentadas em conjunto.
Os defendentes alegam que a Lei Estadual 10.276/2014, prorrogou
em 2 anos a data para entrada em vigor das disposições contidas na
Lei 8.938 de 22/11/2012, e portanto, resta prejudicada a questão
referente ao Controle Interno apontada na Instrução Técnica Inicial
697/2013. Ou seja, o prazo para cumprimento do art. 9°, § 1°, da
Lei Estadual 9.938/2012, passou a ser até 28/04/2016, de modo que
ainda em curso. Assim sendo, não há que se falar em não criação do
órgão como conduta irregular até a data mencionada.
Ainda, ressaltam que a criação de um órgão como o ora em questão
exige planejamento minucioso, tendo em vista sua grande importância. Deste modo, sua instituição demanda tempo, o que foi devidamente reconhecido com a Lei Estadual 10.276/2014, que prorrogou
o prazo para tal fim. Ademais, aduzem os defendentes que já existia
um órgão de Controle Interno na ALES, conforme a própria auditoria
reconheceu.
Assim, asseveram que a Assembleia Legislativa só deveria se adequar
obrigatoriamente aos termos da Lei Estadual 9.938/2012 a partir da
vigência desta, que, conforme exposto acima, seria o dia 28/04/2016.
Por fim, destacam que, devido a relevância da matéria, contudo, a
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo aprovou e o Governador do Estado sancionou a Lei Estadual 10.383/2015, na qual se
estruturou a Diretoria de Controle Interno da ALES.
Análise
A equipe de auditoria constatou que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo infringiu o §1°, do art. 9°, da Lei Estadual
9.938/2012, que determinava a criação do órgão central do sistema
de controle interno e que este deveria ser diretamente vinculado, hierárquica e funcionalmente, ao titular do respectivo Poder.
Os defendentes alegam que a Lei Estadual 10.276/2014 prorrogou
em 2 anos a data para entrada em vigor das disposições contidas na
Lei 8.938 de 22/11/2012, e portanto, restaria prejudicada a questão
referente ao Controle Interno apontada na Instrução Técnica Inicial
697/2013.
As alegações da defesa não devem prosperar, a auditoria foi realizada sob a égide da Lei 9.938/2012 (que estabelecia o prazo de 90
dias para que o Sistema de Controle Interno fosse instituído em todos
os Poderes e órgãos da Administração Pública do Estado do Espírito
Santo). Portanto, as disposições da Lei 10.276/2014, publicada dois
anos após a Lei 9.938/2012, não alcançam os atos jurídicos perfeitos realizados pela equipe de auditoria.
Conforme dispõe o art. 6º da lei de introdução às normas de Direito,
abaixo colacionado, a lei em vigor tem efeito imediato, geral e é editada para valer no futuro, a partir da data da publicação ou de um
período fixado. É o tempus regit actum, ou seja, aplica-se ao fato,
a lei vigente à época de sua ocorrência, não havendo possibilidade de
retroagir a uma data pretérita:
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados
o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. [g.n].
Assim, de acordo com a norma supra, o ordenamento pátrio adotou
o princípio da irretroatividade, segundo o qual: a norma não poderá
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retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada. Este princípio visa
garantir a segurança jurídica e a estabilidade do ordenamento jurídico.
Dessa forma, entende-se que a irregularidade não deve ser afastada.
Admitir a retroatividade da lei nova seria prestigiar a insegurança jurídica, pois criaria um precedente que permitiria ao Poder Legislativo,
sempre que fosse alcançado por uma auditoria, criar uma norma para
se eximir de cumprir outra.
No caso ora em análise, há o agravante de que um dos responsáveis
apontados no relatório de auditoria (Theodorico Ferraço) realizou a
promulgação da nova Lei, a qual o beneficiaria, conforme abaixo:
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – ALES
Lei n° 10.276
[...]
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a assembleia legislativa aprovou, o
Governador do estado, nos termos do artigo 66, § 1° da Constituição
Estadual sancionou, e eu, Theodorico Ferraço, seu Presidente, nos
termos do § 7° do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei [...]. [g.n].
Cabe ressaltar que a obrigação de o Poder Legislativo instituir o Sistema de Controle Interno está previsto no art. 70 da Constituição
do Estado do Espírito Santo de 1989, não se trata de uma obrigação
recente, portanto as alegações dos defendentes de que o período de
tempo não foi suficiente para o cumprimento da Lei não encontra amparo legal.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade apontada.
Embora se verifique que a irregularidade esteja configurada, entende-se pelo afastamento da imputação de penalidade, em
face dos prazos concedidos pela Lei 10.276/2014 para a implantação
do controle interno.
4.1.3 Transparência. Inconsistência das informações veiculadas no portal da transparência. (Subitem 3.2.5.1 da ITI
697/2013)
Base legal: art. 37, da Constituição Federal c/c 48, inc. II, e 48-A da
Lei Complementar 101/2000.
Responsáveis:
1) Theodorico de Assis Ferraço (Presidente da Ales), Roberto
Carlos Teles Braga (1° Secretário) e Paulo Marcos Lemos (Diretor
Geral)
Conduta: Descumprir norma legal, que determina a transparência
dos gastos do Legislativo
Nexo de causalidade: A conduta propiciou descumprimento aos
princípios da legalidade, publicidade e transparência.
Relato do RA-O 35/2013 e ITI 697/2013
Visando atender o acima disposto, a Assembleia Legislativa lançou seu
portal da transparência (www.al.es.gov.br), através do qual, com relação à execução da despesa, verifica-se a existência da opção “transparência no legislativo”.
Ao clicar em “transparência no legislativo”, abrem-se diversas opções,
dentre as quais destaca-se “cotas parlamentares”. Clicando em “cotas”, e selecionando cada gabinete no período de janeiro a dezembro
de 2012, verificam-se as despesas informadas pela Assembleia como
sendo o consumo anual dos gabinetes.
Gabinete

Produto

Valor
Valor
divulgado efetivamente
no site
gasto (R$)
(R$)
Cacau Lorenzoni
Postagens
0,00
12.010,80
Henrique Vargas
Postagens
108,95
881,90
José Freitas
Postagens
20.009,00
6.677,31
Luiz Durão
Postagens
14.548,40
31.068,95
Luzia Toledo
Postagens
0,00
1.873,39
Sérgio Borges
Postagens
30.637,00
33.078,76
Solange Lube
Postagens
188,75
726,31
Em 18/2/2013, ao acessar as cotas parlamentares – consumo anual
dos gabinetes relativo a 2012 verificaram-se inconsistências quanto
ao consumo real de diversos gabinetes, o que dificulta o controle social e viola o art. 37 da Constituição Federal (princípios da legalidade
e da publicidade) c/c arts. 48 e 48-A da Lei Complementar 101/00.
Segue rol exemplificativo das inconsistências das informações:
Justificativas
Justificativas de Theodorico de Assis Ferraço, Roberto Carlos Teles
Braga e Paulo Marcos Lemos
Assim como nos itens anteriores, os defendentes apresentarem suas
defesas em peças separadas, porém os argumentos são idênticos,
conforme razões juntadas às fls. 461-466; 811-817 e 694-704, portanto, o conteúdo da defesa será analisado nesse tópico, considerando-se que foram apresentadas em conjunto.
Os defendentes alegam que o “valor efetivamente gasto” apontado
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pela tabela da auditoria na ITI 697/2013 não está correto, vez que
para chegar ao valor em questão, tomaram-se por base os valores de
todas as despesas relacionadas a cada Deputado constantes das faturas emitidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Ocorre,
contudo, que nem todas devem ser consideradas para fins de cotas
dos gabinetes.
Ressaltam ainda que os telegramas não são incluídos como parte das
cotas dos deputados. Conforme Portaria 1.062/2010, publicado em
30/12/2010, os Gabinetes podem encaminhar até cinquenta telegramas por mês, totalizando o máximo de 600 anuais. Assim, a Assembleia considera que os telegramas da parcela acima mencionada não
ingressam nas cotas dos Deputados.
Contudo, segundo os defendentes, a equipe de auditoria não levou
em consideração esta informação, de modo que ao contabilizar o valor
gasto com correspondência somou além das “postagens” (“carta comercial básico”) e das “outras postagens” (“carta comercial com ar”,
“sedex”, etc.) constantes nas faturas, os telegramas para alcançar o
por ela denominado “valor efetivamente gasto”, o que fez com que
este fosse superior e diverso do valor especificado no Portal da Transparência da ALES.
Destacam, ainda, que no portal da transparência da ALES, na parte
de cotas, há dois itens referentes a correspondências, quais sejam,
“postagens” e “outras postagens”. “Postagens” são apenas as que
ingressam na categoria “carta comercial básico” (de baixo valor, o
qual variará conforme a gramatura de cada carta), ou seja, aquelas que envolvem apenas o gasto com selos (conforme art. 9°, do
Ato 3.326/2008); “outras postagens”, por outro lado, representam as
demais categorias, quais sejam, “carta-comercial registrada + AR”,
“sedex” e “disque coleta” (art. 10, Ato 3.326/2008).
Assim, segundo a defesa, quando do cálculo dos valores totais gastos
com correspondências, devem ser consideradas ambas as espécies,
como fez a auditoria nas somas do “valor divulgado no site” para os
gastos dos Deputados Henrique Vargas e Sérgio Borges. Em método
diverso, no entanto, em relação aos gastos dos Deputados Freitas,
Luiz Durão, Luzia Toledo e Solange Lube, a auditoria considerou apenas a categoria “postagens”, ignorando as “outras postagens”. E, no
que tange ao Deputado Cacau Lorenzoni considerou-se apenas a categoria “outras postagens”, ignorando o que estava previsto em “postagens”.
Destacam que a auditoria se equivocou ao estabelecer os “valores efetivamente gastos”. Contudo, diante do questionamento realizado, em
apurada análise a fim de termos certeza sobre a correção dos valores
estabelecidos na transparência em relação às postagens e outras postagens, analisando criteriosamente correspondência por correspondência, data a data, Deputado por Deputado, perceberam que nem
todos os valores coincidiam exatamente com o efetivamente gasto.
Ressaltam ainda, que a apuração interna concluiu que dos trinta e
quatro deputados que exerceram mandatos no período de 2012: nove
coincidiram exatamente com a realidade; quatorze apresentaram variações de até R$ 30,00; oito até R$ 1.000,00; e, por fim, três que
variaram de R$ 1.000,00 a R$ 4.922,70 (sendo que este último valor
foi inconsistência para mais e não para menos).
Identificaram, ao término da análise, ainda, inconsistências que o sistema de cotas ignorou, quais sejam:
• pequenas divergências de quantidade/peso entre o que inicialmente
previu a solicitação de cota e a quantidade/peso efetivos calculados
pelos correios e constantes nas faturas (este último correto);
• desatualização dos valores tarifários dos correios, visto que em
19/6/2012 houve um reajuste dos preços e tarifas de serviços nacionais dos correios, perdendo vigência os preços da tabela do doc. 17
(que constavam no sistema de cotas) em favor dos valores da tabela
constantes no doc. 18. O sistema, contudo, não reajustou os valores
de forma automática, o que teve de ser feito de forma manual, acontecendo apenas em agosto do ano em questão.
Análise
A equipe de auditoria apontou que a Assembleia Legislativa do Estado
do Espírito Santo infringiu o art. 37 da Constituição Federal (princípios
da legalidade e da publicidade) c/c arts. 48 e 48-A da Lei Complementar 101/00, devido à divulgação de informações incorretas relacionadas aos gastos de diversos gabinetes.
Os defendentes alegam que os cálculos realizados pela equipe de auditoria não estão corretos, aduzem que a equipe não observou a Portaria 1.062/2010, publicada em 30/12/2010.
Segundo a defesa, a referida norma diz que os gabinetes podem encaminhar até cinquenta telegramas por mês, totalizando o máximo
de 600 anuais. Assim, a Assembleia considera que os telegramas, da
parcela acima mencionada, não ingressam nas cotas dos Deputados
e, portanto, tal parcela não poderia estar inclusa nos cálculos da equipe técnica.
Entretanto, os defendentes não juntaram aos autos cópia da referida
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portaria para fundamentar suas alegações. Em pesquisa realizada no
sítio www.dio.es.gov.br na data de 23/3/2017, constatou-se que a
Portaria 1.062/2010 de 30/12/2010 não foi publicada no Diário Oficial
do Estado do Espírito Santo.
Outrossim, como se trata de norma interna corporis da Assembleia
Legislativa, foi feita pesquisa no sitio www.al.es.gov.br a fim de a falta
do referido documento fosse suprida. Porém, foi constatado que a
Portaria 1.062/2010 não está disponível para consulta.
Assim, com fulcro no art. 325 da Resolução TC-261/2013, in verbis,
entende-se que os defendentes não apresentaram prova da vigência
e teor da norma citada:
Art. 325. As provas que a parte quiser produzir perante o Tribunal,
na fase de instrução, devem ser apresentadas de forma documental.
Dessa forma, considera-se corretos os cálculos realizados pela equipe
de auditoria, não podendo ser excluídos dos mesmos a quantidade
referente aos serviços supostamente contidos na Portaria 1.062/2010,
vez que a vigência e teor desta não foi comprovada.
Ao final das razões apresentadas, a própria defesa reconhece que
houve inconsistências na divulgação dos gastos de 25 deputados estaduais e que tais incorreções já foram solucionadas.
Ante o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade
apontada.
5. CONCLUSÃO/proposta de encaminhamento
5.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos às contas, à frente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo - Ales, no exercício 2012, de responsabilidade dos Srs.
Rodrigo Flávio Freire Chamoun - Presidente no período de 1°/1 a
23/3/2012, Theodorico de Assis Ferraço - Presidente no período de
23/3 a 31/12/2012, Roberto Carlos Teles Braga - 1° Secretário no
período de Período: 1°/1 a 31/12/2012 e Glauber da Silva Coelho - 2°
Secretário no período de Período: 1°/1 a 31/12/2012, chega-se às
seguintes conclusões:
5.1.1 Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, concluiu a
9ª SCE, através da Instrução Contábil Conclusiva ICC 325/2015 (fls.
1047/1052), pela sua regularidade.
5.1.2 Com elação ao Proc. TC 2063/2013, apenso, que trata do
Relatório de Auditoria Ordinária RAO 35/2013, levando em conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se
pela manutenção das seguintes irregularidades:
5.1.2.1 Restrições à competitividade. Admitir, prever, incluir ou
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que restrinjam
ou frustrem o caráter competitivo da licitação ou estabeleçam tratamento diferenciado a algum(ns) licitante(s).
Base legal: arts. 3º, § 1º, incisos I e II, e 27, Incs. I a V, da Lei Federal 8.666/93 c/c art. 3º, inciso II, da Lei 10.520/02.
Responsáveis: Theodorico de Assis Ferraço, Roberto Carlos Teles
Braga e Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior
5.1.2.2 Controle Interno. Inexistência de órgão central de controle interno, nos termos definidos por Lei Estadual
Base legal: art. 37, caput, da Constituição Federal (princípio da legalidade) c/c art. 9º, § 1º, da Lei Estadual 9.938/2012.
Responsáveis: Theodorico de Assis Ferraço, Roberto Carlos Teles
Braga
5.1.2.3 Transparência. Inconsistência das informações veiculadas no portal da transparência
Base legal: art. 37, da Constituição Federal c/c 48, inc. II, e 48-A da
Lei Complementar 101/00.
Responsáveis: Theodorico de Assis Ferraço, Roberto Carlos Teles
Braga e Paulo Marcos Lemos
5.2 - Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV, da
Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
5.2.1 Julgar regulares as contas do senhor Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Presidente da ALES no período de 01/01/2012 a
19/03/2012, com fulcro no art. 84, I da LC 621/2012, dando plena
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal.
5.2.2 – Rejeitar parcialmente as razões de justificativa e julgar
regulares com ressalva as contas do Sr. Theodorico de Assis
Ferraço, com fulcro no artigo 84, II da LC 621/2012, dando quitação
à responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal.
5.2.3 – Rejeitar parcialmente as razões de justificativa e julgar
regulares com ressalva as contas do Sr. Roberto Carlos Teles
Braga, com fulcro no artigo 84, II da LC 621/2012, dando quitação à
responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal.
5.2.4 – Rejeitar as razões de justificativa e julgar regulares com
ressalva as contas do Sr. Paulo Marcos Lemos, com fulcro no artigo 84, II da LC 621/2012, dando quitação à responsável, nos termos
do art. 86 do mesmo diploma legal.
5.2.5 – Rejeitar parcialmente as razões de justificativa e julgar
regulares com ressalva as contas do Jonston Antonio Caldeira

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 25 de setembro de 2017
de Souza Junior, com fulcro no artigo 84, II da LC 621/2012, dando
quitação à responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma
legal.
4.2.6 Declarar a extinção do processo em relação ao senhor Glauber
da Silva Coelho - 2° Secretário (Período: 1°/1 a 31/12/2012), em
razão de seu falecimento.
5.2.7 Declarar a extinção do processo sem resolução do mérito quanto aos srs. Waldeir da Silva Santos, Márcia Regina Queiroz,
Kersbyenne Marques M. Izaton, Flora Regina H. Gonçalves e Wanderlanio Alves Lorete , servidores responsáveis pela elaboração da documentação técnica da PCA, por ilegitimidade passiva, com fulcro no
art. 485, VI, CPC, c/c art. 70, LC 621/2012, conforme fundamentação
exposta no item 3.2 desta ITC.
5.2.8 Por fim, sugere-se ao Plenário desta E. Corte de Contas, com
fulcro no art. 86 da LC 621/2012, que determine à atual diretoria
da Assembleia Legislativa do Espírito Santo que se abstenha de exigir
carta de solidariedade do fabricante como condição de habilitação em
procedimentos licitatórios.
Em 24 de março de 2017.
[...]”
Em análise das irregularidades mantidas pela área técnica entendo
que deva ser afastada a cominação de penalidade pecuniária, pelas
razões que exponho:
5.1.2.1 Restrições à competitividade. Admitir, prever, incluir ou
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que restrinjam
ou frustrem o caráter competitivo da licitação ou estabeleçam tratamento diferenciado a algum(ns) licitante(s).
Base legal: arts. 3º, § 1º, incisos I e II, e 27, Incs. I a V, da Lei Federal 8.666/93 c/c art. 3º, inciso II, da Lei 10.520/02.
Responsáveis: Theodorico de Assis Ferraço, Roberto Carlos Teles
Braga e Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior
Como verificado, no caso em tela (Pregão 23/2012) não houve restrição de competitividade visto que 13 (treze) empresas participaram
da licitação, seis foram classificadas, e nenhum dos participantes foi
desclassificado por não apresentar a referida carta de solidariedade.
Entendo da mesma forma que a área técnica e do Ministério Público
de Contas, pelo afastamento da imputação de penalidade e determinação ao atual gestor.
5.1.2.2 Controle Interno. Inexistência de órgão central de controle interno, nos termos definidos por Lei Estadual
Base legal: art. 37, caput, da Constituição Federal (princípio da legalidade) c/c art. 9º, § 1º, da Lei Estadual 9.938/2012.
Responsáveis: Theodorico de Assis Ferraço e Roberto Carlos Teles
Braga
Embora se verifique que a irregularidade esteja configurada, entendo
pelo afastamento da imputação de penalidade em face dos prazos concedidos pela Lei 10.276/2014 para a implantação do controle
interno.
5.1.2.3 Transparência. Inconsistência das informações veiculadas no portal da transparência
Base legal: art. 37, da Constituição Federal c/c 48, inc. II, e 48-A da
Lei Complementar 101/00.
Responsáveis: Theodorico de Assis Ferraço, Roberto Carlos Teles
Braga e Paulo Marcos Lemos
A própria defesa reconhece que houve inconsistências na divulgação
dos gastos de 25 deputados estaduais, contudo registra que tais incorreções já foram solucionadas. Não tendo ocorrido dano ao erário e
corrigidas as inconformidades, entendo, da mesma forma que a área
técnica e Ministério Público de Contas, pelo afastamento da imputação de penalidade.
Cumpre esclarecer que a sugestão para o julgamento pela regularidade das contas anuais nesses autos foi procedida com base em análise
limitada das informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais
encaminhadas a esta Corte de Contas e, e regularidade com ressalva com base em auditoria ordinária anual. Ressalta-se que este não
envolve o resultado de eventuais processos de fiscalização oriundos
de denúncias, representações e outros expedientes, e processos de
tomada de contas especial, que devem integrar processos específicos
submetidos a apreciação ou julgamento deste Tribunal de Contas.
3 Dispositivo
Ante o exposto de acordo com a Área Técnica e com o MPEC, após
análise jurídica dos autos, VOTO:
3.1 Preliminarmente
3.1.1 rejeito a alegação de ilegitimidade passiva dos Srs. Theodorico de Assis Ferraço, Roberto Carlos Teles Braga e Paulo
Marcos Lemos;
3.1.1 acolho a ilegitimidade passiva dos integrantes servidores
responsáveis pela elaboração da documentação técnica da PCA, senhores Waldeir da Silva Santos, Márcia Regina Queiroz, Kersbyenne Marques M. Izaton, Flora Regina H. Gonçalves e Wan-

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

Página 29
derlanio Alves Lorete.
3.2 Quanto ao mérito, em sintonia com a área técnica e o Ministério
Público de Contas:
3.2.1 pela regularidade da Prestação de Contas Anual relativa
ao exercício de 2012, quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros;
3.2.2 pelo afastamento das supostas irregularidades, a saber (itens
da Instrução Técnica Inicial 697/2013):
3.1.1 Inconsistência patrimonial da receita extraorçamentária. Irregularidade – não comprovação de igualdade de valores entre os registros dos demonstrativos contábeis. Infringência aos arts. 85, 86 e 89
da Lei 4.320/1964;
3.1.2 Inconsistência patrimonial do material de consumo. Irregularidade – não comprovação de igualdade de valores entre o balancete
patrimonial e o inventário de material de consumo. Infringência aos
arts. 85, 86 e 89 da Lei 4.320/1964.
3.2.3 pela manutenção das seguintes irregularidades (itens da Instrução Técnica Conclusiva 1073/2017):
5.1.2.1 Restrições à competitividade. Admitir, prever, incluir ou
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que restrinjam
ou frustrem o caráter competitivo da licitação ou estabeleçam tratamento diferenciado a algum(ns) licitante(s).
Base legal: arts. 3º, § 1º, incisos I e II, e 27, Incs. I a V, da Lei Federal 8.666/93 c/c art. 3º, inciso II, da Lei 10.520/02.
Responsáveis: Theodorico de Assis Ferraço, Roberto Carlos Teles
Braga e Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior
5.1.2.2 Controle Interno. Inexistência de órgão central de controle interno, nos termos definidos por Lei Estadual
Base legal: art. 37, caput, da Constituição Federal (princípio da legalidade) c/c art. 9º, § 1º, da Lei Estadual 9.938/2012.
Responsáveis: Theodorico de Assis Ferraço, Roberto Carlos Teles
Braga
5.1.2.3 Transparência. Inconsistência das informações veiculadas no portal da transparência
Base legal: art. 37, da Constituição Federal c/c 48, inc. II, e 48-A da
Lei Complementar 101/00.
Responsáveis: Theodorico de Assis Ferraço, Roberto Carlos Teles
Braga e Paulo Marcos Lemos
3.2.4 Julgar regulares as contas do senhor Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Presidente da ALES no período de 01/01/2012 a
19/03/2012, com fulcro no art. 84, I da LC 621/2012, dando plena
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal.
3.2.5 Rejeitar parcialmente as razões de justificativa e julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Theodorico de Assis Ferraço, com fulcro no artigo 84, II da LC 621/2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal.
3.2.6 Rejeitar parcialmente as razões de justificativa e julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Roberto Carlos Teles Braga, com fulcro no artigo 84, II da LC 621/2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal.
3.2.7 Rejeitar as razões de justificativa e julgar regulares com
ressalva as contas do Sr. Paulo Marcos Lemos, com fulcro no artigo
84, II da LC 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 86 do mesmo diploma legal.
3.2.8 Rejeitar parcialmente as razões de justificativa e julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Jonston Antonio Caldeira
de Souza Junior, com fulcro no artigo 84, II da LC 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma
legal.
3.2.9 Declarar a extinção do processo em relação ao senhor Glauber da Silva Coelho - 2° Secretário, em razão de seu falecimento.
3.2.10 Declarar a extinção do processo sem resolução do mérito
quanto aos Srs. Waldeir da Silva Santos, Márcia Regina Queiroz,
Kersbyenne Marques M. Izaton, Flora Regina H. Gonçalves e
Wanderlanio Alves Lorete, servidores responsáveis pela elaboração
da documentação técnica da PCA, por ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 485, VI do CPC, c/c art. 70 da LC 621/2012.
3.2.11 pela DETERMINAÇÃO à atual diretoria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo que se abstenha de exigir carta de solidariedade
do fabricante como condição de habilitação em procedimentos licitatórios, com fulcro no art. 86 da LC 621/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2975/2013,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete, sem divergência, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
3. Preliminarmente:
1. Rejeitar alegação de ilegitimidade passiva dos senhores Theo-
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dorico de Assis Ferraço, Roberto Carlos Teles Braga e Paulo Marcos
Lemos;
2. Acolher ilegitimidade passiva dos integrantes servidores responsáveis pela elaboração da documentação técnica da PCA, senhores
Waldeir da Silva Santos, Márcia Regina Queiroz, Kersbyenne Marques
M. Izaton, Flora Regina H. Gonçalves e Wanderlanio Alves Lorete;
2. Julgar regular a Prestação de Contas Anual relativa ao exercício
de 2012, quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros;
3. Afastar supostas irregularidades, presentes nos itens da Instrução
Técnica Inicial 697/2013:
3.1 Inconsistência patrimonial da receita extraorçamentária. Irregularidade – não comprovação de igualdade de valores entre os registros
dos demonstrativos contábeis. Infringência aos arts. 85, 86 e 89 da
Lei 4.320/1964;
3.2 Inconsistência patrimonial do material de consumo. Irregularidade
– não comprovação de igualdade de valores entre o balancete patrimonial e o inventário de material de consumo. Infringência aos arts.
85, 86 e 89 da Lei 4.320/1964.
4. Manter as seguintes irregularidades presentes nos itens da
Instrução Técnica Conclusiva 1073/2017:
4.1Restrições à competitividade. Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos
atos de convocação, cláusulas ou condições que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação ou estabeleçam tratamento
diferenciado a algum(ns) licitante(s). Base legal: arts. 3º, § 1º, incisos
I e II, e 27, Incs. I a V, da Lei Federal 8.666/93 c/c art. 3º, inciso II,
da Lei 10.520/02. Responsáveis: Theodorico de Assis Ferraço, Roberto
Carlos Teles Braga e Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior;
4. 2 Controle Interno. Inexistência de órgão central de controle interno, nos termos definidos por Lei Estadual. Base legal: art. 37, caput,
da Constituição Federal (princípio da legalidade) c/c art. 9º, § 1º, da
Lei Estadual 9.938/2012. Responsáveis: Theodorico de Assis Ferraço,
Roberto Carlos Teles Braga;
4.3 Transparência. Inconsistência das informações veiculadas no portal da transparência. Base legal: art. 37, da Constituição Federal c/c
48, inc. II, e 48-A da Lei Complementar 101/00. Responsáveis: Theodorico de Assis Ferraço, Roberto Carlos Teles Braga e Paulo Marcos
Lemos;
5. Julgar regular a Prestação de Contas Anual do senhor Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, Presidente da Assembleia Legislativa do
Espírito Santo, no período de 01/01/2012 a 19/03/2012, com fulcro
no art. 84, I da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe a devida quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
6. Rejeitar parcialmente razões de justificativa e julgar regulares com ressalva as contas do senhor Theodorico de Assis Ferraço,
com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe
a devida quitação, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal;
7. Rejeitar parcialmente razões de justificativa e julgar regulares com ressalva as contas do senhor Roberto Carlos Teles Braga,
com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe
a devida quitação, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal;
8. Rejeitar razões de justificativa e julgar regulares com ressalva as contas do senhor Paulo Marcos Lemos, com fulcro no artigo 84,
II da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe a devida quitação, nos
termos do art. 86 do mesmo diploma legal;
9. Rejeitar parcialmente razões de justificativa e julgar regulares com ressalva as contas do senhor Jonston Antonio Caldeira
de Souza Junior, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar
621/2012, dando-lhe a devida quitação, nos termos do art. 86 do
mesmo diploma legal;
10. Extinguir o processo em relação ao senhor Glauber da Silva
Coelho, em razão de seu falecimento;
11. Extinguir processo sem resolução do mérito quanto aos senhores Waldeir da Silva Santos, Márcia Regina Queiroz, Kersbyenne
Marques M. Izaton, Flora Regina H. Gonçalves e Wanderlanio Alves
Lorete, servidores responsáveis pela elaboração da documentação
técnica da PCA, por ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 485, VI
do CPC, c/c art. 70 da Lei Complementar 621/2012;
12. Determinar à atual diretoria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo que se abstenha de exigir carta de solidariedade do fabricante como condição de habilitação em procedimentos licitatórios, com
fulcro no art. 86 da Lei Complementar 621/2012;
13. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Absteve-se de votar, por impedimento, o senhor conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e os senhores conselheiros em substituição Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
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Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-921/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-13592/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEIS - JANDER NUNES VIDAL E ROBERTINO BATISTA DA
SILVA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 06/2012 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Representação interposta pelo Ministério Público em face de possíveis irregularidades no procedimento
licitatório de Concorrência Pública nº 06/2012, conduzido pela Prefeitura Municipal de Marataízes, que culminou na contratação da empresa Construserv Construção e Serviços Ltda..
A matéria da Representação foi incluída no PAF 2016 através da Decisão TC – 6625/2015 – Plenário, de 15 de dezembro de 2015.
Através de documento protocolizado em 19 de janeiro de 2016 (fl.
18), o MPES requereu que a auditoria seja estendida a todos os contratos firmados no município de Marataízes com as empresas ALPS
Construtora Ltda. e Projecta Construtora Ltda..
Tal demanda foi acolhida na Decisão TC 594/2016 – Plenário (fls.
33/34) a qual determinou que a auditoria englobasse a totalidade dos
contratos celebrados entre as empresas Construserv Manutenção e
Serviços, ALPS Construtora Ltda. e Projecta Construtora Ltda., a fim
de apurar indícios de fraudes às licitações por meio de revezamento de
empresas locais e sublocação ilegal dos serviços contratados.
Após manifestação da Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia – Secex Engenharia (fls. 42/43) informando a
indisponibilidade de recursos para inclusão da demanda no PAF 2016,
o Plenário decidiu pela sua inclusão no PAF 2017 (Decisão Plenário
2333/2016 - fl. 50).
A equipe de auditoria elaborou a Matriz de Planejamento como o objetivo de responder se haviam indícios de fraude às licitações que
culminaram nas contratações das empresas Construserv Construção e
Serviços, ALPS Construtora Ltda. e Projecta Construtora Ltda.
Mediante o Relatório de Inspeção 10/2017 (fls. 78/89, com documentação de suporte às fls. 90/371), a área técnica concluiu pelo não
aprofundamento das investigações de eventual favorecimento às empresas Construserv Manutenção e Serviços, ALPS Construtora Ltda.
e Projecta Construtora Ltda., em face na inobservância dos aspectos
definidos na fase de planejamento que configurariam indícios de fraude, com a ressalva de que para o exercício das competências deste
Tribunal não estão contempladas as prerrogativas de quebra de sigilos
(telefônico e bancário, em especial), que poderiam permitir a detecção
de eventual direcionamento, ainda que de forma pontual (em um ou
outro contrato específico).
Considerando que o Relatório de Inspeção 10/2017 não apresenta
apontamentos que remetam à ocorrência de irregularidades e nem
aponta a necessidade de eventuais providências saneadoras, na forma
do parágrafo único do artigo 316 c/c artigo 319, ambos da Resolução
TC 261 foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva 2538/2017
(fls. 372/374), sugerindo o arquivamento dos presentes autos.
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 2807/2017
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- fl. 378).
É o relatório.
2 Fundamentação
Como explicitado no Relatório deste Voto, o Relatório de Inspeção
10/2017 não apresenta apontamentos que remetam à ocorrência de
irregularidades e nem aponta a necessidade de eventuais providências
saneadoras.
Nos termos do art. 95, inc. I c/c art. 99, §2º da Lei Complementar
621/2012, encerrada a fase de instrução, caso não sejam detectadas
ilegalidades ou irregularidades, o julgamento deverá ser realizado pela
improcedência da Representação.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público
de Contas, VOTO:
3.1 Pela improcedência da presente Representação, nos termos do art. 95, inc. I c/c art. 99, §2º, ambos da Lei Complementar
621/2012, com o arquivamento dos presentes autos, nos termos
do artigo 176, §3º, inciso II da Resolução TC 261/2013;
3.2 Para que seja dada ciência ao Representante do teor da decisão final a ser proferida conforme art. 307, §7º, da Resolução TC
261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-13592/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Considerar improcedente a presente Representação, nos termos do art. 95, inc. I c/c art. 99, §2º, ambos da Lei Complementar
621/2012;
2. Dar ciência ao Representante do teor da decisão final a ser proferida conforme art. 307, §7º, da Resolução TC 261/2013;
3. Arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 176, §3º, inciso
II do Regimento Interno.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e os senhores conselheiros substitutos Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-922/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-10475/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - GESTTO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS - GABRIELLE SCHERRER GRIPP (OAB/ES 6.187-E) E
LUIZ FERNANDO SPERANDIO (OAB/ES 23.567)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DO MUNÍCIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – IMPROCEDÊNCIA – CIÊNCIA –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação, protocolizada nesta Corte sob nº
17745/2016-8, na data de 14 de dezembro de 2016, formulada pela
sociedade empresária Gestto Consultoria e Assessoria Ltda., em
face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, por suposta irregula-
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ridade na realização de leilão para alienação de veículos e sucatas de
veículos - Leilão Público nº 01/2016, com pedido de concessão de
medida cautelar para a suspensão de procedimento administrativo.
A data designada para o leilão foi dia 15 de dezembro de 2016 e a
representação foi protocolada neste Tribunal de Contas no dia 14 de
dezembro, autuada e encaminhada ao Gabinete deste Conselheiro Relator no dia 15, quando já se havia realizado o certame.
De acordo com a representante, esta possui contrato com a Prefeitura de Cachoeiro para prestar assessoria técnica para gestão de bens
inservíveis, com venda por meio eletrônico, trabalho que executou
em 2013, apresentando relatório de levantamento e avaliação desses
bens, assim como a preparação para a venda em leilão eletrônico,
sendo o contrato datado de 2012. De acordo com a representante
os bens estão sendo alienados por valores equivalentes a menos de
8% da tabela FIPE e não há laudos de avaliação embasando o leilão,
condição essencial para que sejam alienados.
Afirma, ainda, que os laudos de avaliação que elaborou somam mais
de 740 mil reais, em 51 lotes, e o leilão realizado contou com 76 lotes
por 148 mil reais.
Sustenta, por fim, em síntese, que o periculum in mora decorre da
possibilidade de prejuízo ao erário com a realização do leilão; e o
fumus boni iuris, da violação a normas e princípios constitucionais
concernentes a licitações e contratos da Administração Pública.
Foram os senhores Carlos Roberto Castiglione Dias – ex-Prefeito Municipal, George Machado Vieira – Comissão Municipal de Licitações e o
atual Prefeito Municipal Victor da Silva Coelho notificados por meio da
Decisão Monocrática 0017/2017, para apresentarem informações
e documentos que entendessem necessários.
Devidamente notificados, os gestores trouxeram suas justificativas
acerca do expediente em questão.
Foram então os autos encaminhados à área técnica para análise, que
assim se manifestou na Instrução Técnica Conclusiva 1762/2017:
“[...]
ANÁLISE
A representação apresentada afirma que a empresa Gestto Assessoria
& Consultoria Ltda teria contrato firmado com a Prefeitura Municipal
de Cachoeiro de Itapemirim para prestar serviços de “assessoria técnica especializada para gestão e descarte de bens considerados inservíveis, utilizando tecnologia de venda por meio eletrônico (via web)”.
Registra ainda que a empresa teria realizado trabalho de avaliação de
bens a serem alienados pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim,
sendo surpreendida por um leilão com os mesmos bens objeto do trabalho da empresa, por meio de Leiloeiro Público Oficial sem contrato
legalmente constituído, conforme Edital do Leilão Público nº 01/2016.
Pois bem. Analisando os documentos encaminhados pelos notificados, verifica-se que o Contrato Administrativo nº 51/2013 celebrado
entre o Município de Cachoeiro de Itapemirim e a empresa Gestto
Assessoria & Consultoria Ltda. teve vigência até 31 de dezembro de
2013, conforme consta da cláusula 4.2, não tendo sido renovado pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim por recomendação expressa do
Procurador Geral (Parecer nº 1140/2013).
Desse modo, não seria possível a realização do Leilão Público nº
01/2016, agendado para 15 de dezembro de 2016, por meio da empresa Gestto Assessoria & Consultoria Ltda., visto que o contrato com
a empresa já havia encerrado seu prazo de vigência, não havendo
qualquer irregularidade na opção da Administração de realizá-lo por
meio de Leiloeiro Público Oficial, nos termos do Edital do Leilão Público
nº 01/2016.
Ademais, quaisquer prejuízos que porventura a empresa Gestto Assessoria & Consultoria Ltda. entenda ter sofrido, por término do contrato
sem prestação dos serviços, são questões de seu interesse particular,
que não se inserem na competência desta Corte de Contas, cabendo à
empresa peticionária buscar a suposta reparação na via judicial, visto
que não compete ao TCE atuar na defesa de interesses particulares.
No tocante à alegação de que os veículos a serem leiloados não teriam sido devidamente avaliados pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, pois estariam avaliados por menos de 8% dos valores de
referência da tabela FIPE, observa-se que a suposta irregularidade
também não restou demonstrada, uma vez que os laudos de avaliação
encaminhados evidenciam que, além da tabela FIPE, outros aspectos
foram considerados para apuração dos preços.
Da análise da documentação encaminhada, nota-se que os seguintes
parâmetros foram considerados para apuração dos valores: 1) estado
geral de conservação do veículo; 2) pendências financeiras (licenciamento / multas); 3) condições do ar condicionado, motor, tapeçaria,
pneus e funilaria; 4) quantidade de quilometragem rodada; 5) ano de
fabricação; 6) preço médio de mercado, considerando a tabela FIPE.
Desse modo, como o objeto do leilão em questão tratava de veículos
inservíveis e sucatas, de recuperação antieconômica para a Administração, não faz sentido considerar apenas o valor da tabela FIPE para
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avaliação, conforme sugerido pelo representante, sendo necessário
verificar outras variáveis na determinação do preço, conforme restou
demonstrado pelos notificados, não restando caracterizada a irregularidade apontada na inicial.
Desse modo, entendemos que não restaram demonstradas as irregularidades apontadas na presente representação, devendo,
portanto, serem afastadas.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Pelo exposto, sugere-se, com base na competência definida pelo inciso XXV, do art. 1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), que o Plenário deste Tribunal de Contas decida pela
IMPROCEDÊNCIA da presente representação, com fundamento
no inciso I, do art. 95, da mesma lei, dando-se ciência ao representante do teor da decisão a ser proferida.
[...]”
Ato contínuo, foram os autos submetidos ao Ministério Público de Contas que se manifestou na forma do Parecer 2195/2017, de 15 de
maio de 2017, da lavra do Exmo. Procurador, Sr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, “anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 1762/2017-8 ..”
Vieram, então, os autos para este Gabinete.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis
que observados todos os trâmites legais e regimentais.
A Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações Secex Denúncias, na sua manifestação conclui pela improcedência
da representação, pois não restaram demonstradas as irregularidades apontadas no presente expediente, devendo, portanto, serem
afastadas.
Registra-se, por fim, que não há que se discorrer acerca da medida de
urgência pleiteada pois prejudicado seu exame após análise meritória.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos convirjo
com o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
recebo esse expediente como representação, e, corroborando integralmente o entendimento da área técnica e do órgão ministerial,
VOTO:
3.1 Pela improcedência da presente Representação, nos termos do art. 95, inc. I c/c art. 99, §2º, ambos da Lei Complementar
621/2012;
3.2 Pelo arquivamento dos presentes autos, nos termos do artigo
176, §3º, inciso II da RITCEES.
3.3 por dar conhecimento ao Representante, na forma do artigo
307,§7º da RITCEES.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-10475/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Considerar improcedente a presente Representação, nos termos do art. 95, inc. I c/c art. 99, §2º, ambos da Lei Complementar
621/2012;
2. Dar ciência ao Representante, na forma do artigo 307,§7º da Regimento Interno;
3. Arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 176, §3º, inciso
II da Regimento Interno.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e os senhores conselheiros em substituição Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

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

Página 32
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-923/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1049/2017
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO - AGRAVO
AGRAVANTES - ADRIANO JOSÉ GERMANO DE OLIVEIRA, BRUNO
CARLESSO DOS REIS, KAROLINA GABRIELA MARQUES GONÇALVES,
RAPHAEL MOURÃO GABRIEL E SYMONTHON GOMES SANTANA
EMENTA: AGRAVO – NÃO CONHECER – APENSAR AO PROCESSO TC-10491/2016.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Agravo interposto pelos senhores
Adriano José Germano de Oliveira, Bruno Carlesso dos Reis, Karolina
Gabriela Marques Gonçalves, Raphael Mourão Gabriel e Symonthon
Gomes Santana, todos na qualidade de fiscais de rendas do município de Aracruz, em face da Decisão Monocrática TC 1857/2016,
proferida nos autos do Processo de Representação TC 10491/2016,
onde se deferiu medida cautelar pleiteada para a suspensão imediata dos efeitos do Decreto Municipal nº 31.930 e/ou quaisquer outros
Decretos destinados à nomeação de fiscais de rendas no curso do
período definido no artigo 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O recurso foi impetrado na data de 27 de janeiro de 2017, protocolo
00862/2017, onde requerem:
Seja admitido o presente Recurso de Agravo Regimental, com base nos
art. 307, §3º, e 381, ambos do RITCEES, Resolução TC nº 261/2013,
bem como nos art. 169 e 170 da LC nº 621/2012 – Lei Orgânica do
TCEES;
Seja revista por este Eminente Relator a decisão proferida em sede
medida cautelar, com espeque nos art. 377, I e 380, ambos do RITCEES, promovendo a sua justa e necessária REVOGAÇÃO;
Seja observado o prescrito no parágrafo único do art. 367 do RITCEES, segundo o qual as medidas cautelares sofrem a perda de sua eficácia se não ratificadas pelo Tribunal na primeira sessão subsequente;
Seja observada a tramitação preferencial de documentos no presente
processos [sic], uma vez que nele foi adotada medida cautelar, conforme dispõe o art. 264, II, do RITCEES;
Seja apreciada a questão relativa à ilegalidade perpetrada pela Administração Municipal, consubstanciada no meio utilizado para notificar
os ora agravantes da suspensão de suas respectivas nomeações (Ofício do Secretário), declarando, por consequência, o direito de os mesmos receberem de forma integral e ininterrupta os seus vencimentos,
desde a entrada em exercício até o efetivo retorno aos respectivos
cargos. (grifos originais)
Mediante o Despacho 24827/2017, a Secretaria Geral das Sessões
informa que os agravantes não foram notificados da decisão recorrida, desta feita inexiste termo a quo para inicio da contagem do prazo
recursal.
Encaminhados os autos à SecexRecursos para análise do mérito do
recurso, foi proferida a Instrução Técnica de Recurso 96/2017
que opinou pelo não conhecimento do Agravo, na data de 20 de junho
de 2017.
O Ministério Público de Contas manifestou-se no Parecer 2991/2017,
da lavra do Procurador de Contas Luciano Vieira, no mesmo sentido.
É o breve relatório.
2 Fundamentação
A SecexRecursos assim se manifesta na Instrução Técnica de Recursos 96/2017:
“[...]
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade recursal, especificamente
no que tange à tempestividade, constata-se que, de acordo com as
informações prestadas pela Secretaria-Geral das Sessões por meio
do Despacho 24827/2017, os recorrentes não foram notificados da
decisão agravada e, portanto, inexiste termo a quo para início da contagem do prazo recursal, o que se subsume na hipótese de recurso
prematuro.
O recurso prematuro, ou seja, apresentado em data anterior à abertura do prazo recursal já foi considerado intempestivo pelos tribunais
pátrios que seguiam o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal
Federal durante os últimos 35 anos.
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Entretanto, em 5 de março de 2015 o STF modificou o seu entendimento ao julgar os embargos de declaração (convertidos em agravo
regimental) no Agravo de Instrumento nº 703269 ao concluir que
o recurso interposto antes do início do prazo é tempestivo. Após
debate em que se destacou o princípio da instrumentalidade do
Direito Processual, o repúdio ao purismo formal injustificado e a
importância do acesso à Justiça e da boa-fé do Estado-Juiz, os ministros decidiram pela tempestividade dos embargos de divergência
interpostos anteriormente à publicação do acórdão embargado.
Contemporâneo do novo entendimento firmado pelo STF, o novo
Código de Processo Civil encerra qualquer controvérsia acerca dos
recursos prematuros ao estabelecer em seu art. 218, §4º, que deve
ser “considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial
do prazo”.
Logo, qualquer ato processual, e não apenas recursos, que for praticado antes de iniciado o respectivo prazo, há de ser considerado
tempestivo, o que se revela mais lógico e consentâneo com os princípios que regem o processo civil moderno.
Desse modo, considerando o atual entendimento do Plenário do
STF, bem como o teor do art. 218, §4º, do novo Código de Processo Civil, que tem como tempestivo o recurso prematuro, opina-se
pela TEMPESTIVIDADE do Agravo interposto pelos recorrentes
em face da Decisão Monocrática TC-1857/2016.
Contudo, ainda no que tange à análise dos pressupostos objetivos
do recurso, cabe fazer algumas considerações acerca do interesse
de agir.
Os agravantes se insurgem contra a Decisão Monocrática TC1857/2016, decisão interlocutória que deferiu medida cautelar nos
autos do processo TC nº 10491/2016, determinando a suspensão
imediata dos efeitos do Decreto Municipal nº 31.930 e/ou quaisquer
outros Decretos destinados à nomeação de fiscais de rendas no
curso do período definido no artigo 21, parágrafo único, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, no âmbito do município de Aracruz.
Todavia, após as novas informações prestadas naqueles autos processuais em decorrência da decisão agravada, foi proferida a Decisão Plenária TC 1/2017 que, à unanimidade, nos termos do voto
do Conselheiro Relator, assim decidiu:
Nos termos dos artigos 128 da LC n. 612/2012 e 380 do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas, REVOGAR MEDIDA CAUTELAR
concedida na Decisão Monocrática 01857/2016-1, que determinou
que fosse sustada a nomeação e a posse dos candidatos aprovados
em concurso público conforme Decreto Municipal nº 31930 de 8 de
dezembro de 2016, da Prefeitura Municipal de Aracruz;
NOTIFICAR o Sr. Jonas Cavaglieri, prefeito municipal, inclusive
com utilização de meio eletrônico ou fax, para que, no prazo de
05 (cinco) dias, apresente as informações e elementos que considerar cabíveis ante os fatos e informações trazidos na petição
aqui examinada, em especial para que se manifeste acerca da
previsão editalícia sobre o número de cargos ofertados (04
cargos mais 01 cargo para portador de necessidades especiais);
nos termos do Regimento Interno, NOTIFICAR os Srs. Jonas Cavaglieri, Prefeito Municipal, Marcelo de Souza Coelho, ex-prefeito
municipal, e os requerentes, Adriano José Germano de Oliveira, Karolina Gabriela Marques Gonçalvez, Raphael Mourão Gabriel, Brurm
Carlesso dos Reis e Symonthon Gomes Santana, bem como os autores da representação relacionados na parte preambular, dando-lhes ciência do teor desta decisão.
Como se vê, a superveniência da decisão acima transcrita impinge
na perda do objeto recursal, caracterizando carência de interesse
processual, pois a finalidade pretendida pelo agravo já foi atingida,
na medida em que o próprio Tribunal decidiu, de ofício, rever a decisão proferida cautelarmente, nos termos do art. 128, da LOTCEES.
A perda do objeto, ainda que superveniente, redunda na carência
de interesse de agir, por inexistir utilidade em um provimento desta
Corte de Contas na via recursal eleita.
O interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que
decorra da decisão impugnada, possibilitando à parte atingir pronunciamento mais satisfatório sob o aspecto jurídico.
Considerando que na situação em análise o pronunciamento mais
satisfatório já foi obtido, não resta evidenciado o binômio necessidade/utilidade, imprescindível ao conhecimento do recurso.
Portanto, opina-se pelo NÃO CONHECIMENTO do Agravo, por não
mais se sustentar no caso concreto o binômio interesse/utilidade,
vez que com a prolação da Decisão Plenária 001/2017 houve a
perda do objeto.
Inobstante a impossibilidade de conhecimento do recurso, nos termos acima consignados, revela-se ainda necessária a análise do
seguinte pedido formulado pelos autores:
Seja apreciada a questão relativa à ilegalidade perpetrada pela
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Administração Municipal, consubstanciada no meio utilizado para
notificar os ora agravantes da suspensão de suas respectivas nomeações (Ofício do Secretário), declarando, por consequência, o
direito de os mesmos receberem de forma integral e ininterrupta
os seus vencimentos, desde a entrada em exercício até o efetivo
retorno aos respectivos cargos. (grifos originais)
Quanto a este pedido, ressalta-se que também não é possível o
seu conhecimento, porquanto não guarda relação com o mérito da
representação que ensejou a decisão recorrida.
Verifica-se que o pedido em epígrafe busca, na verdade, a tutela de
direito subjetivo próprio, e não a proteção ao erário, extrapolando
a competência deste Tribunal de Contas.
Apontam ser necessária a defesa da legalidade quanto ao ato praticado pela Administração Municipal ante o suposto vício de forma
perpetrado no intuito de se fazer cumprir a medida cautelar determinada por meio da decisão agravada, sem que, contudo, a suposta
ilegalidade seja objeto de representação ou denúncia perante esta
Corte.
Diante disso, por não caber a este Tribunal a tutela de direito subjetivo de terceiros, bem como por inexistir processo acerca da suposta ilegalidade, a presente via recursal não se revela adequada
à reparação ou obtenção dos direitos dos agravantes. Até mesmo
porque, o exame dos elementos novos trazidos pelos recorrentes
não tem o condão de alterar a decisão objurgada que, por sua vez,
já foi revogada pelo próprio Tribunal, possibilitando a reparação do
direito alheio perante à Administração Municipal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, opina-se pelo NÃO CONHECIMENTO do Agravo
por falta de interesse processual ante a perda do objeto.
É a nossa manifestação.
Vitória, 20 de junho de 2017.
[...]”
De nossa parte, não temos qualquer reparo a fazer à fundamentação aduzida pela Área Técnica e o Parecer do Douto representante
do Ministério Público de Contas.
Face ao exposto, entendo pelo não conhecimento do Agravo na
forma da Instrução Técnica de Recurso 96/2017.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, VOTO:
3.1 Pelo NÃO CONHECIMENTO do presente Agravo por falta de
interesse processual ante a perda do objeto;
3.2 Para que o presente Agravo seja apensado ao Processo TC
10491/2016 após o trânsito em julgado.
Dê-se ciência aos Agravantes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1049/2017,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Não conhecer o presente agravo por falta de interesse processual ante a perda do objeto;
2. Apensar o presente agravo ao Processo TC 10491/2016 após o
trânsito em julgado;
3. Dar ciência aos agravantes.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e os
senhores conselheiros substitutos Márcia Jaccoud Freitas e João
Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do
Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
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ACÓRDÃO TC-924/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO -TC 1408/2017
JURISDICIONADOS - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO
BÁSICO E INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO, SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
ASSUNTO - AGRAVO
AGRAVANTE - CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A
ADVOGADOS - RODRIGO LOUREIRO MARTINS (OAB/ES 1.322)
EMENTA: AGRAVO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1778/2016 – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
Versam os presentes autos sobre Agravo com pedido de efeito suspensivo interposto pela empresa RODOSOL - Concessionária Rodovia do
Sol S/A, em face da Decisão Monocrática Preliminar 1778/2016,
proferida nos autos da Representação TC nº 8336/2016, que recebeu
a Representação e determinou a notificação de todos os possíveis responsáveis para prestarem as informações necessárias para a elucidação dos fatos apresentados.
.
Devidamente notificada, a empresa em epígrafe se insurge contra sua
notificação por meio do presente Agravo.
A Secex Recursos elaborou a Instrução Técnica de Recurso
722017 (fls. 1673/1684), opinando pelo não conhecimento do recurso por falta de interesse processual ante à ausência do binômio
utilidade/necessidade, bem como ante à ausência de regularidade
procedimental.
A área técnica sugere, ainda, o aproveitamento das razões apresentadas como elementos adicionais de defesa nos autos do Processo TC
8336/2016, caso seja viável a sua análise.
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 2160/2017fls. 1688/1689).
É o relatório.
2 Fundamentação
No tocante ao não conhecimento, 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 de Recurso 72/2017, abaixo transcrita:
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade recursal, especificamente
no que tange à tempestividade, verifica-se que a juntada da contrafé do Termo de Notificação 50976/2016-1, em nome da sociedade
empresária agravante, ocorreu em 13/03/2017, conforme informação
prestada pela SGS por meio do Despacho 16166/2017 à fl. 1669 dos
autos. Interposto o Agravo em 22/02/2017, tem-se o mesmo como
TEMPESTIVO.
Prosseguindo, observa-se ainda que as partes são capazes e se encontram devidamente representadas pelos advogados subscritores do
recurso.
Entretanto, ainda no que tange à análise dos pressupostos objetivos
do recurso, especificamente quanto ao interesse, observado a partir
do binômio necessidade/adequação, convém tecer algumas considerações, haja vista a sistemática recursal aplicável aos processos no
âmbito deste Tribunal de Contas, bem como a fundamentação jurídica
apresentada pelo recorrente.
Inicialmente, verifica-se que a agravante se insurge contra a Decisão
Monocrática Preliminar TC-1778/2016, proferida nos autos do processo TC nº 8336/2016, que assim decidiu:
[...]
3 DISPOSITIVO
Assim, diante do permissivo conferido a este Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo para deliberar sobre a matéria, acolho o pedido do Ministério Público de Contas para receber a representação
e DECIDO:
3.1 Na forma do art. 288, inc. VII c/c art. 307 §1º, ambos da Resolução TC 261/2013, seja expedida NOTIFICAÇÃO aos responsáveis
abaixo elencados, para que, no PRAZO de 15 (quinze) dias, apresentem informações necessárias acerca da representação oferecida,
alertando, outrossim, que os prazos processuais correntes ficam suspensos nos feriados e no período de 22 de dezembro de 2016 a 22
de janeiro de 2017, em atendimento à Decisão Plenária TC 12/2016,
conforme art. 59 e art. 364 do RITCEES :
3.1.1 Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas, na pessoa do seu Secretário, senhor Paulo Ruy Valim Carnelli;
3.1.2 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito
Santo, na pessoa de seu Diretor Presidente, senhor Enio Bergoli da
Costa;
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3.1.3 Agência Geral da Agência de Regulação de Serviços Públicos
do Espírito Santo – ARSP, na pessoa do seu Diretor Antônio Julio
Castiglioni Neto;
3.1.4 senhor Vitor Buaiz, ex-governador do Estado do Espírito Santo;
3.1.5 Das empresas controladoras da SPE Concessionária Rodovia
do Sol S/A:
SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A
3.1.5.1 Grupo COIMEX
Companhia Importadora e Exportadora Coimex
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
3.1.5.2 Grupo TERVAP
Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda.
3.1.5.3 Grupo COIMEX E TERVAP
ES 060 Empreendimentos e Participações Ltda.
3.1.5.4 Grupo A. MADEIRA
Dudalto Veículos e Peças Ltda.
Construções e Comércio Vitória Ltda.
3.1.5.5 Grupo URBESA
Urbesa Administração e Participações Ltda.
3.1.5.6 Grupo BANCO RURAL
Servix Engenharia S/A
Banco Rural de Investimentos S/A
3.1.5.7 Pessoas Físicas:
senhor Aziz Vieira Chaer – Diretor Presidente da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A – assinou o contrato – Formou consórcio para
criação da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A;
senhor Fernão Dias Pais – Diretor de Operações da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A (assinou o contrato);
senhor Mozart Miranda Mendes – Formou consórcio para criação da
SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A;
senhor João Francisco Peixoto Sofal – Formou consórcio para criação da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A;
senhor Alberto Nolli Teixeira – Formou consórcio para criação da
SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A;
senhor Álvaro Affonso Moreira Penna – Formou consórcio para
criação da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A;
senhor João Bosco Santos Dutra – Formou consórcio para criação
da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A.
3.1.6 Do Consórcio Construtor Rodovia do Sol (CONSERV):
3.1.6.1 Grupo COIMEX
Companhia Importadora e Exportadora Coimex
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
3.1.6.2 Grupo TERVAP
Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda.
3.1.6.3 Grupo COIMEX E TERVAP
ES 060 Empreendimentos e Participações Ltda.
3.1.6.4 Grupo A. MADEIRA
A. Madeira Indústria e Comércio Ltda.
3.1.6.5 Grupo URBESA
Urbesa Administração e Participações Ltda.
3.1.6.6 Grupo BANCO RURAL
Servix Engenharia S/A
3.1.7 Do Consorcio Executor Rodovia do Sol:
3.1.7.1 Grupo TERVAP
Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda.
3.1.7.2 Grupo A. MADEIRA
A. Madeira Indústria e Comércio Ltda.
3.1.7.3 Grupo URBESA
Engenharia e Construtora Arariboia Ltda.
Urbesa Administração e Participações Ltda.
3.1.7.4 Grupo BANCO RURAL
Servix Engenharia S/A
Unileste Engenharia S.A
3.1.8 Do Consórcio Local:
3.1.8.1 Grupo COIMEX
Companhia Importadora e Exportadora Coimex
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
3.1.8.2 Grupo TERVAP
Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda.
3.1.8.3 Grupo COIMEX E TERVAP
ES 060 Empreendimentos e Participações Ltda.
3.1.8.4 Grupo A. MADEIRA
Dudalto Veículos e Peças Ltda.
Construções e Comércio Vitória Ltda.
3.1.8.5 Grupo URBESA
Urbesa Administração e Participações Ltda.
3.1.8.6 Grupo BANCO RURAL
Servix Engenharia S/A
Banco Rural de Investimentos S/A
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3.1.9 Outras Empresas
3.1.9.1 Banco Rural S/A
3.1.9.2 Operações de Rodovias Ltda. - ORL
3.1.9.3 Cotia Trading S/A
3.1.9.4 Metron Engenharia Ltda.
3.1.10 Outras Pessoas Físicas:
senhor Jorge Hélio Leal – espólio/herdeiros
senhor Fernando Aboudib Camargo - líder da Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda.
3.2 Seja encaminhada aos agentes responsáveis cópia da representação por meio digital.
3.3 Que seja cientificado, com cópia da representação em meio digital, o Chefe do Poder Executivo Estadual;
3.4 Que sejam cientificados, com cópia digital da presente decisão, os
representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
- ALES, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES, do
Ministério Público de Estado do Espírito Santo - MPES, do Ministério
Público Federal - MPF, do Ministério Púbico do Trabalho - MPT, da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo – PGE/ES, da Secretaria
de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo – SECONT, do
Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual – Comarca da Capital.
Após manifestação dos responsáveis, sejam encaminhados os autos
a este Gabinete.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 13 de dezembro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Na peça em exame, as empresas agravantes alegam, em síntese:
1 – preclusão com a consequente extinção liminar do processo; e
2 – impossibilidade de tramitação do feito sob o rito sumário ante a
inexistência de urgência.
Primeiramente, convém esclarecer que a decisão agravada, não obstante ter recebido a Representação, efetivamente não impingiu qualquer gravame à recorrente, pois a questão meritória sequer foi analisada, sendo que não se pode considerar como gravame o dever de
prestar contas que recai sobre todos aqueles cujos atos estejam sujeitos à fiscalização deste Tribunal.
Do mesmo modo, a medida de urgência pleiteada pelo parquet naqueles autos também não foi analisada, o que significa dizer que não
restou estabelecido o rito processual da representação, tendo em vista
o seguinte argumento consignado pelo Relator na decisão recorrida:
Por prudência, deixo o exame da medida de urgência pleiteada e seus pressupostos para serem analisados após a oitiva
prévia dos responsáveis, nos termos do artigo 307, § 1º do
Regimento Interno do TCEES.
É nítido que a agravante carece de legitimidade para recorrer, pois a
deliberação atacada é desprovida de caráter impositivo e, por consequência, incapaz de alcançar a esfera jurídica da empresa recorrente.
Isso porque, a decisão combatida não tratou de questões meritórias
e consequentemente não atribuiu responsabilidades pelos fatos mencionados na representação em referência e que, até o momento, não
foram sequer apurados.
A decisão monocrática preliminar tão somente determinou que fossem
notificados todos os possíveis responsáveis para, querendo, prestarem as informações que entenderem necessárias para a elucidação
dos fatos.
Uma vez caracterizada como ato de mero expediente, resta
evidente que a notificação não gera sucumbência às partes,
razão pela qual não valida o pressuposto processual do interesse recursal.
O interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que
decorra da decisão impugnada, possibilitando à parte atingir pronunciamento mais satisfatório sob o aspecto jurídico.
Logo, não resta evidenciado o binômio necessidade/utilidade, imprescindível ao conhecimento do recurso, porquanto a providência pleiteada pelas agravantes não tem o condão de alterar a situação fática
em que se encontram, sendo que o agravo, ou qualquer outra espécie
recursal, não pode ser utilizado como veículo de mero inconformismo
com eventuais fundamentos da decisão.
O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento no
sentido de que a ausência de sucumbência se configura em
ausência de interesse recursal, conforme se depreende dos
julgados abaixo colacionados:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sucumbência da agravante. Não ocorrência. Ausência de interesse recursal.
Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 2. Agravo
regimental não provido (ARE n. 860.695-AgR, Relator Ministro Dias
Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AGRAVO
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REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.12.2010. Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental, a
descaracterizar o interesse recursal. Agravo regimental não conhecido
(ARE n. 712.494-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.8.2014).
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE ORA RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. Em face da não ocorrência de sucumbência da
parte ora recorrente, fica evidente a ausência de interesse recursal.
Agravo regimental não conhecido (AI n. 758.951-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe25.3.2014).
Ademais, de acordo com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – LOTCEES, a natureza da decisão impugnada
subsume-se à definição de decisão preliminar, senão veja-se:
Art. 142. As decisões do Tribunal de Contas poderão ser preliminares,
interlocutórias, definitivas ou terminativas.
§ 1º Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou o Tribunal
de Contas, antes de pronunciar-se quanto ao mérito, resolve
ordenar a citação, a notificação, rejeitar as alegações de defesa e fixar novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito ou outras
diligências necessárias ao saneamento do processo. (grifos da ITR)
Os recursos previstos para vergastar decisões proferidas por esta Corte são aqueles taxativamente elencados no artigo 152 da LOTCEES,
a saber:
Art. 152. Cabem os seguintes recursos nos processos em tramitação
no Tribunal de Contas:
I- recurso de reconsideração;
II- pedido de reexame;
III- embargos de declaração;
IV- agravo.
Pelo princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão proferida no
âmbito deste Tribunal, caberá um recurso específico e adequado para
obtenção do provimento pretendido, sendo que no que tange ao agravo, convém transcrever o que dispõe o artigo 169 do mesmo normativo:
Art. 169. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá
agravo formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias contado da data da ciência da decisão, na forma estabelecida no Regimento Interno. (grifos da ITR)
Com efeito, a decisão impugnada não possui natureza interlocutória
ou terminativa. Trata-se de decisão preliminar, conforme definição legal, tendo sido proferida antes do pronunciamento de mérito com o
objetivo de receber a representação e ordenar a notificação de todos
os possíveis responsáveis para apresentar informações quanto aos fatos trazidos ao conhecimento desta Corte por meio de Representação
formulada pelo Ministério Público de Contas.
A esse respeito, é preciso repisar o fato de que os recursos não têm
vida autônoma e nem mérito próprio a admitir a impugnação de todo
e qualquer ato decisório deste Tribunal, admitindo-se a interposição
somente daquelas espécies elencadas no artigo 152 da LOTCEES, observado o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
previstos no ordenamento.
Por oportuno, convém destacar que a LOTCEES não permite a interposição de recurso da decisão que determina a citação, consoante a
redação do artigo 153 a seguir transcrito:
Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
I- converter o processo em tomada de contas especial ou determinar
a sua instauração;
II- determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou
auditoria.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero
expediente. (grifos da ITR)
Ora, se não é cabível recurso em face de decisão que determina a
citação, ou seja, quando a parte é cientificada dos fatos para exercer
o seu direito de defesa, com mais razão ainda não há que se admitir
a impugnação de decisão que recebe a representação e determina a
notificação de possíveis responsáveis, conferindo-lhes a faculdade de
apresentar as informações que entenderem pertinentes.
[...]
Por fim, caso seja superada pelo Plenário desta Corte a impossibilidade de se conhecer do presente Agravo ante a ausência de interesse
recursal, convém informar que também obsta ao seu conhecimento
o não cumprimento de todas as exigências contidas no artigo 419 do
Regimento Interno deste Tribunal – RITCEES, especificamente quanto
àquela contida no inciso VI, a saber:
Art. 419. A petição de agravo conterá obrigatoriamente:
I - a fundamentação de fato e de direito;
II - as razões de reforma da decisão;
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III - cópia da decisão agravada;
IV - a notificação ou comunicação respectiva;
V - a procuração outorgada pelo agravante, quando houver interveniência de procurador;
VI - cópia das peças essenciais à compreensão da controvérsia. (grifos da ITR)
A recorrente alega controvérsia consubstanciada em suposta litispendência e preclusão que ensejariam em óbice ao recebimento da
Representação sem, contudo, trazer aos autos cópia das peças essenciais à compreensão do alegado.
Do mesmo modo, confronta informações contidas no documento
que a defesa denomina “Relatório de Auditoria Preliminar” com o resultado da perícia judicial produzida nos autos da ação civil pública
024.98.019331-2 sem, contudo, trazer aos autos as cópias necessárias e essenciais à compreensão da controvérsia aduzida.
As razões recursais invocam fatos e atos supostamente descritos nos
processos TC nºs 4574/2009 e 5591/2013, porém, compulsando os
autos, não foi possível identificar cópia dos documentos que evidenciem as controvérsias alegadas. Em que pese constar nos autos cópia
de representação formulada pelo Ministério Público de Contas, inexiste
indicação de quais seriam os trechos deste documento hábeis a demonstrar o suposto impasse.
É de se considerar que o agravo deve estar instruído com todos os
documentos necessários à sua apreciação, sendo a cópia das peças
essenciais à sua compreensão indispensável para tanto.
O artigo 162 da LOTCEES vem corroborar o entendimento supra ao
estipular como causa de não conhecimento do recurso, a petição que
se encontrar insuficientemente instruída, senão veja-se:
Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo
Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a competência, quando a petição:
I – não contiver os fundamentos de fato e de direito;
II – encontrar-se insuficientemente instruída ou manifestamente
inepta. (grifos da ITR)
Portanto, constata-se que também não houve o preenchimento de
pressuposto processual extrínseco (regularidade procedimental), reforçando a inadmissibilidade do agravo.
Quanto à sugestão para que as razões apresentadas pela empresa recorrente sejam aproveitadas como elementos adicionais
de defesa nos autos do Processo TC 8336/2016, a própria área
técnica condiciona tal procedimento à viabilidade no tocante ao estágio em que encontra o Processo TC nº 8336/2016.
Os autos do Processo TC 8336/2016 encontram-se na Secretaria Geral das Sessões aguardando a juntada dos esclarecimentos iniciais de
todos os notificados. Tendo em vista que o prazo para apresentação
de justificativas encontra-se em aberto, a juntada das alegações da
defesa constantes dos presentes autos se faz desnecessária, podendo
vir a tumultuar o andamento do Processo TC 8336/2016.
Ademais, como já ressaltado pela área técnica, a apresentação de
resposta à notificação preliminar expedida nos autos do Processo TC
8336/2016 é faculdade do responsável, cabendo, portanto, à empresa
recorrente a decisão quanto à apresentação de tais informações naqueles autos ou não.
Nesse sentido, entendo que as razões apresentadas pela empresa recorrente nos presentes autos não devem ser juntadas aos
autos do Processo TC 8336/2016.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando parcialmente o entendimento da área técnica e do
Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO:
3.1 Pelo não conhecimento do presente Agravo, por falta de interesse processual ante à ausência do binômio utilidade/necessidade,
bem como ante à ausência de regularidade procedimental;
3.2 Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1408/2017,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete, sem divergência, em não conhecer o
presente agravo, por falta de interesse processual ante à ausência do
binômio utilidade/necessidade, bem como ante à ausência de regularidade procedimental, arquivando-se os autos após o trânsito em
julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo.
Absteve-se de votar, por suspeição, o senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Domingos Augusto Taufner, no exercício da presidência, Sebastião
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Carlos Ranna de Macedo, relator, Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, e os senhores conselheiros em
substituição Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-925/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO -TC 1438/2017
JURISDICIONADOS - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO
BÁSICO E INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO, SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
ASSUNTO - AGRAVO
AGRAVANTES - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO VITÓRIA LTDA, DUDAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. -ME
ADVOGADOS - ALISON KAISER GUERINI (OAB/ES 20.058) E SOLANGE FARIA MADEIRA PIANTAVIGNA (OAB/ES 8599)
EMENTA: AGRAVO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1778/2016 – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
Versam os presentes autos sobre Agravo com pedido de efeito suspensivo interposto pelas empresas Construções Comércio Vitória
Ltda. e Dudalto Veículos e Peças Ltda., ambas integrantes do Grupo A. Madeira e que figuram no rol de empresas controladoras da SPE
Concessionária Rodovia do Sol S/A, bem como do Consórcio Local, em
face da Decisão Monocrática Preliminar 1778/2016, proferida
nos autos da Representação TC nº 8336/2016, que recebeu a Representação e determinou a notificação de todos os possíveis responsáveis para prestarem as informações necessárias para a elucidação dos
fatos apresentados.
Devidamente notificadas, as empresas em epígrafe se insurgiram contra suas respectivas notificações por meio do presente Agravo.
A Secex Recursos elaborou a Instrução Técnica de Recurso
732017 (fls. 83/94), opinando pelo não conhecimento do recurso por
falta de interesse processual ante à ausência do binômio utilidade/necessidade, bem como ante à ausência de regularidade procedimental.
A área técnica sugere, ainda, o aproveitamento das razões apresentadas como elementos adicionais de defesa nos autos do Processo TC
8336/2016, caso seja viável a sua análise.
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 2159/2017fls. 98/99).
É o relatório.
2 Fundamentação
No tocante ao não conhecimento, 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 de Recurso 73/2017, abaixo transcrita:
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade recursal, especificamente no que tange à tempestividade, verifica-se que a juntada da
contrafé do Termo de Notificação 50981/2016-1, em nome da sociedade empresária Construções e Comércio Vitória Ltda., ocorreu em
13/03/2017, conforme informação prestada pela SGS por meio do
Despacho 15533/2017 à fl. 79 dos autos. No que tange à agravante Dudalto Veículos Ltda., foi informado que o Termo de Notificação
50980/2016-6, em seu nome, foi devolvido pelos Correios a este
Tribunal como correspondência não entregue, o que impossibilitou o
início da contagem do prazo recursal. Interposto o Agravo em nome
de ambas as empresas em 23/02/2017, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO.
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Prosseguindo, observa-se ainda que as partes são capazes e se encontram devidamente representadas pelos advogados subscritores do
recurso.
Entretanto, ainda no que tange à análise dos pressupostos objetivos
do recurso, especificamente quanto ao interesse, observado a partir
do binômio necessidade/adequação, convém tecer algumas considerações, haja vista a sistemática recursal aplicável aos processos no
âmbito deste Tribunal de Contas, bem como a fundamentação jurídica
apresentada pelas recorrentes.
Inicialmente, verifica-se que as empresas agravantes se insurgem
contra a Decisão Monocrática Preliminar TC-1778/2016, proferida nos
autos do processo TC nº 8336/2016, que assim decidiu:
[...]
3 DISPOSITIVO
Assim, diante do permissivo conferido a este Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo para deliberar sobre a matéria, acolho o pedido do Ministério Público de Contas para receber a representação
e DECIDO:
3.1 Na forma do art. 288, inc. VII c/c art. 307 §1º, ambos da Resolução TC 261/2013, seja expedida NOTIFICAÇÃO aos responsáveis
abaixo elencados, para que, no PRAZO de 15 (quinze) dias, apresentem informações necessárias acerca da representação oferecida,
alertando, outrossim, que os prazos processuais correntes ficam suspensos nos feriados e no período de 22 de dezembro de 2016 a 22
de janeiro de 2017, em atendimento à Decisão Plenária TC 12/2016,
conforme art. 59 e art. 364 do RITCEES :
3.1.1 Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas, na pessoa do seu Secretário, senhor Paulo Ruy Valim Carnelli;
3.1.2 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito
Santo, na pessoa de seu Diretor Presidente, senhor Enio Bergoli da
Costa;
3.1.3 Agência Geral da Agência de Regulação de Serviços Públicos
do Espírito Santo – ARSP, na pessoa do seu Diretor Antônio Julio
Castiglioni Neto;
3.1.4 senhor Vitor Buaiz, ex-governador do Estado do Espírito Santo;
3.1.5 Das empresas controladoras da SPE Concessionária Rodovia
do Sol S/A:
SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A
3.1.5.1 Grupo COIMEX
Companhia Importadora e Exportadora Coimex
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
3.1.5.2 Grupo TERVAP
Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda.
3.1.5.3 Grupo COIMEX E TERVAP
ES 060 Empreendimentos e Participações Ltda.
3.1.5.4 Grupo A. MADEIRA
Dudalto Veículos e Peças Ltda.
Construções e Comércio Vitória Ltda.
3.1.5.5 Grupo URBESA
Urbesa Administração e Participações Ltda.
3.1.5.6 Grupo BANCO RURAL
Servix Engenharia S/A
Banco Rural de Investimentos S/A
3.1.5.7 Pessoas Físicas:
senhor Aziz Vieira Chaer – Diretor Presidente da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A – assinou o contrato – Formou consórcio para
criação da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A;
senhor Fernão Dias Pais – Diretor de Operações da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A (assinou o contrato);
senhor Mozart Miranda Mendes – Formou consórcio para criação da
SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A;
senhor João Francisco Peixoto Sofal – Formou consórcio para criação da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A;
senhor Alberto Nolli Teixeira – Formou consórcio para criação da
SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A;
senhor Álvaro Affonso Moreira Penna – Formou consórcio para
criação da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A;
senhor João Bosco Santos Dutra – Formou consórcio para criação
da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A.
3.1.6 Do Consórcio Construtor Rodovia do Sol (CONSERV):
3.1.6.1 Grupo COIMEX
Companhia Importadora e Exportadora Coimex
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
3.1.6.2 Grupo TERVAP
Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda.
3.1.6.3 Grupo COIMEX E TERVAP
ES 060 Empreendimentos e Participações Ltda.
3.1.6.4 Grupo A. MADEIRA
A. Madeira Indústria e Comércio Ltda.
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3.1.6.5 Grupo URBESA
Urbesa Administração e Participações Ltda.
3.1.6.6 Grupo BANCO RURAL
Servix Engenharia S/A
3.1.7 Do Consorcio Executor Rodovia do Sol:
3.1.7.1 Grupo TERVAP
Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda.
3.1.7.2 Grupo A. MADEIRA
A. Madeira Indústria e Comércio Ltda.
3.1.7.3 Grupo URBESA
Engenharia e Construtora Arariboia Ltda.
Urbesa Administração e Participações Ltda.
3.1.7.4 Grupo BANCO RURAL
Servix Engenharia S/A
Unileste Engenharia S.A
3.1.8 Do Consórcio Local:
3.1.8.1 Grupo COIMEX
Companhia Importadora e Exportadora Coimex
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
3.1.8.2 Grupo TERVAP
Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda.
3.1.8.3 Grupo COIMEX E TERVAP
ES 060 Empreendimentos e Participações Ltda.
3.1.8.4 Grupo A. MADEIRA
Dudalto Veículos e Peças Ltda.
Construções e Comércio Vitória Ltda.
3.1.8.5 Grupo URBESA
Urbesa Administração e Participações Ltda.
3.1.8.6 Grupo BANCO RURAL
Servix Engenharia S/A
Banco Rural de Investimentos S/A
3.1.9 Outras Empresas
3.1.9.1 Banco Rural S/A
3.1.9.2 Operações de Rodovias Ltda. - ORL
3.1.9.3 Cotia Trading S/A
3.1.9.4 Metron Engenharia Ltda.
3.1.10 Outras Pessoas Físicas:
senhor Jorge Hélio Leal – espólio/herdeiros
senhor Fernando Aboudib Camargo - líder da Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda.
3.2 Seja encaminhada aos agentes responsáveis cópia da representação por meio digital.
3.3 Que seja cientificado, com cópia da representação em meio digital, o Chefe do Poder Executivo Estadual;
3.4 Que sejam cientificados, com cópia digital da presente decisão, os
representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
- ALES, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES, do
Ministério Público de Estado do Espírito Santo - MPES, do Ministério
Público Federal - MPF, do Ministério Púbico do Trabalho - MPT, da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo – PGE/ES, da Secretaria
de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo – SECONT, do
Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual – Comarca da Capital.
Após manifestação dos responsáveis, sejam encaminhados os autos
a este Gabinete.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 13 de dezembro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Na peça em exame, as empresas agravantes alegam, em síntese:
1 – preclusão com a consequente extinção liminar do processo; e
2 – impossibilidade de tramitação do feito sob o rito sumário ante a
inexistência de urgência.
Primeiramente, convém esclarecer que a decisão agravada, não obstante ter recebido a Representação, efetivamente não impingiu qualquer gravame às recorrentes, pois a questão meritória sequer foi
analisada, sendo que não se pode considerar como gravame o dever
de prestar contas que recai sobre todos aqueles cujos atos estejam
sujeitos à fiscalização deste Tribunal.
Do mesmo modo, a medida de urgência pleiteada pelo parquet naqueles autos também não foi analisada, o que significa dizer que não
restou estabelecido o rito processual da representação, tendo em vista
o seguinte argumento consignado pelo Relator na decisão recorrida:
Por prudência, deixo o exame da medida de urgência pleiteada e seus
pressupostos para serem analisados após a oitiva prévia dos responsáveis, nos termos do artigo 307, § 1º do Regimento Interno do TCEES.
É nítido que as empresas recorrentes carecem de legitimidade para
recorrer, pois a deliberação atacada é desprovida de caráter impositivo e, por consequência, incapaz de alcançar a esfera jurídica das
agravantes.
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Isso porque, a decisão combatida não tratou de questões meritórias
e consequentemente não atribuiu responsabilidades pelos fatos mencionados na representação em referência e que, até o momento, não
foram sequer apurados.
A decisão monocrática preliminar tão somente determinou que fossem
notificados todos os possíveis responsáveis para, querendo, prestarem as informações que entederem necessárias para a elucidação dos
fatos.
Uma vez caracterizada como ato de mero expediente, resta evidente
que a notificação não gera sucumbência às partes, razão pela qual não
valida o pressuposto processual do interesse recursal.
O interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que
decorra da decisão impugnada, possibilitando à parte atingir pronunciamento mais satisfatório sob o aspecto jurídico.
Logo, não resta evidenciado o binômio necessidade/utilidade, imprescindível ao conhecimento do recurso, porquanto a providência pleiteada pelas agravantes não tem o condão de alterar a situação fática
em que se encontram, sendo que o agravo, ou qualquer outra espécie
recursal, não pode ser utilizado como veículo de mero inconformismo
com eventuais fundamentos da decisão.
O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento no sentido de que a ausência de sucumbência se configura em ausência de
interesse recursal, conforme se depreende dos julgados abaixo colacionados:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sucumbência da agravante. Não ocorrência. Ausência de interesse recursal.
Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 2. Agravo
regimental não provido (ARE n. 860.695-AgR, Relator Ministro Dias
Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.12.2010. Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental, a
descaracterizar o interesse recursal. Agravo regimental não conhecido
(ARE n. 712.494-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.8.2014).
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE ORA RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. Em face da não ocorrência de sucumbência da
parte ora recorrente, fica evidente a ausência de interesse recursal.
Agravo regimental não conhecido (AI n. 758.951-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe25.3.2014).
Ademais, de acordo com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – LOTCEES, a natureza da decisão impugnada
subsume-se à definição de decisão preliminar, senão veja-se:
Art. 142. As decisões do Tribunal de Contas poderão ser preliminares,
interlocutórias, definitivas ou terminativas.
§ 1º Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou o Tribunal
de Contas, antes de pronunciar-se quanto ao mérito, resolve
ordenar a citação, a notificação, rejeitar as alegações de defesa e fixar novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito ou outras
diligências necessárias ao saneamento do processo. (grifos da ITR)
Os recursos previstos para vergastar decisões proferidas por esta Corte são aqueles taxativamente elencados no artigo 152 da LOTCEES,
a saber:
Art. 152. Cabem os seguintes recursos nos processos em tramitação
no Tribunal de Contas:
I- recurso de reconsideração;
II- pedido de reexame;
III- embargos de declaração;
IV- agravo.
Pelo princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão proferida no
âmbito deste Tribunal, caberá um recurso específico e adequado para
obtenção do provimento pretendido, sendo que no que tange ao agravo, convém transcrever o que dispõe o artigo 169 do mesmo normativo:
Art. 169. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá
agravo formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias contado da data da ciência da decisão, na forma estabelecida no Regimento Interno. (grifos da ITR)
Com efeito, a decisão impugnada não possui natureza interlocutória
ou terminativa. Trata-se de decisão preliminar, conforme definição legal, tendo sido proferida antes do pronunciamento de mérito com o
objetivo de receber a representação e ordenar a notificação de todos
os possíveis responsáveis para apresentar informações quanto aos fatos trazidos ao conhecimento desta Corte por meio de Representação
formulada pelo Ministério Público de Contas.
A esse respeito, é preciso repisar o fato de que os recursos não têm
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vida autônoma e nem mérito próprio a admitir a impugnação de todo
e qualquer ato decisório deste Tribunal, admitindo-se a interposição
somente daquelas espécies elencadas no artigo 152 da LOTCEES, observado o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
previstos no ordenamento.
Por oportuno, convém destacar que a LOTCEES não permite a interposição de recurso da decisão que determina a citação, consoante a
redação do artigo 153 a seguir transcrito:
Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
I- converter o processo em tomada de contas especial ou determinar
a sua instauração;
II- determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou
auditoria.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero
expediente. (grifos da ITR)
Ora, se não é cabível recurso em face de decisão que determina a
citação, ou seja, quando a parte é cientificada dos fatos para exercer
o seu direito de defesa, com mais razão ainda não há que se admitir
a impugnação de decisão que recebe a representação e determina a
notificação de possíveis responsáveis, conferindo-lhes a faculdade de
apresentar as informações que entenderem pertinentes.
[...]
Por fim, caso seja superada pelo Plenário desta Corte a impossibilidade de se conhecer do presente Agravo ante a ausência de interesse
recursal, convém informar que também obsta ao seu conhecimento
o não cumprimento de todas as exigências contidas no artigo 419 do
Regimento Interno deste Tribunal – RITCEES, especificamente quanto
àquela contida no inciso VI, a saber:
Art. 419. A petição de agravo conterá obrigatoriamente:
I - a fundamentação de fato e de direito;
II - as razões de reforma da decisão;
III - cópia da decisão agravada;
IV - a notificação ou comunicação respectiva;
V - a procuração outorgada pelo agravante, quando houver interveniência de procurador;
VI - cópia das peças essenciais à compreensão da controvérsia. (grifos da ITR)
As empresas recorrentes alegam controvérsia consubstanciada em
suposta litispendência e preclusão que ensejariam em óbice ao recebimento da Representação sem, contudo, trazer aos autos cópia das
peças essenciais à compreensão do alegado.
Do mesmo modo, confrontam informações contidas no documento
que a sua defesa denomina “Relatório de Auditoria Preliminar” com o
resultado da perícia judicial produzida nos autos da ação civil pública
024.98.019331-2 sem, contudo, trazer aos autos as cópias necessárias e essenciais à compreensão da controvérsia aduzida.
As razões recursais invocam fatos e atos supostamente descritos nos
processos TC nºs 4574/2009 e 5591/2013, porém, compulsando os
autos, não foi possível identificar cópia dos documentos que evidenciem as controvérsias alegadas e tampouco a indicação de quais seriam os trechos destes documentos que revelam o suposto impasse.
É de se considerar que o agravo deve estar instruído com todos os
documentos necessários à sua apreciação, sendo a cópia das peças
essenciais à sua compreensão indispensável para tanto.
O artigo 162 da LOTCEES vem corroborar o entendimento supra ao
estipular como causa de não conhecimento do recurso, a petição que
se encontrar insuficientemente instruída, senão veja-se:
Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo
Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a competência, quando a petição:
I – não contiver os fundamentos de fato e de direito;
II – encontrar-se insuficientemente instruída ou manifestamente
inepta. (grifos da ITR)
Portanto, constata-se que também não houve o preenchimento de
pressuposto processual extrínseco (regularidade procedimental), reforçando a inadmissibilidade do agravo.
Quanto à sugestão para que as razões apresentadas pelas empresas recorrentes sejam aproveitadas como elementos adicionais de defesa nos autos do Processo TC 8336/2016, a própria
área técnica condiciona tal procedimento à viabilidade no tocante ao
estágio em que encontra o Processo TC nº 8336/2016.
Os autos do Processo TC 8336/2016 encontram-se na Secretaria Geral das Sessões aguardando a juntada dos esclarecimentos iniciais de
todos os notificados. Tendo em vista que o prazo para apresentação
de justificativas encontra-se em aberto, a juntada das alegações da
defesa constantes dos presentes autos se faz desnecessária, podendo
vir a tumultuar o andamento do Processo TC 8336/2016.
Ademais, como já ressaltado pela área técnica, a apresentação de
resposta à notificação preliminar expedida nos autos do Processo TC
8336/2016 é faculdade do responsável, cabendo, portanto, às empre-
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sas recorrentes, a decisão quanto a apresentação de tais informações
naqueles autos ou não.
Nesse sentido, entendo que as razões apresentadas pelas empresas recorrentes nos presentes autos não devem ser juntadas aos autos do Processo TC 8336/2016.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando parcialmente o entendimento da área técnica e do
Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO:
3.1 Pelo não conhecimento do presente Agravo, por falta de interesse processual ante à ausência do binômio utilidade/necessidade,
bem como ante à ausência de regularidade procedimental;
3.2 Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1438/2017,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete, sem divergência, em não conhecer o
presente agravo, por falta de interesse processual ante à ausência do
binômio utilidade/necessidade, bem como ante à ausência de regularidade procedimental, arquivando-se os autos após o trânsito em
julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo.
Absteve-se de votar, por suspeição, o senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Domingos Augusto Taufner, no exercício da presidência, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, relator, Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, e os senhores conselheiros em
substituição Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-926/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO -TC 2056/2017
JURISDICIONADOS - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO
BÁSICO E INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO, SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
ASSUNTO - AGRAVO
AGRAVANTES - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ARARIBOIA LTDA E
URBESA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS - ALBERTO NEMER NETO (OAB/ES 12.511), ANDRE
OURIVIO FERNANDES (OAB/ES 22.490), BRUNO DA LUZ DARCY DE
OLIVEIRA (OAB/ES 11.612), CAROLINA SARMENTO SPALENZA (OAB/
ES 22.809), DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI (OAB/ES 21.041), FELIPE ITALA RIZK (OAB/ES 12.510), FERNANDO GOMES DOS SANTOS
(OAB/ES 21.054), ISABELA DE ARAUJO SAAR (OAB/ES 25.793), LUISA PEREIRA VIANA (OAB/ES25.864), PEDRO COTA PASSOS (OAB/
ES22.864), RAFAEL RAMOS FRIGGI (OAB/ES 22.862), VINICIUS DINIZ SANTANA (OAB/ES 13.758)
EMENTA: AGRAVO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1778/2016 – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
Versam os presentes autos sobre Agravo com pedido de efeito suspensivo interposto pelas empresas Engenharia e Construtora Araribóia
Ltda. e Urbesa - Administração e Participações Ltda., ambas integrantes do Grupo Urbesa que figura no rol das empresas controladoras
da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A, bem como do Consórcio
Construtor Rodovia do Sol (CONSERV), do Consórcio Executor Rodo-
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via do Sol e do Consórcio Local, em face da Decisão Monocrática
Preliminar 1778/2016, proferida nos autos da Representação TC nº
8336/2016, que recebeu a Representação e determinou a notificação
de todos os possíveis responsáveis para que prestassem as informações necessárias para a elucidação dos fatos apresentados.
Devidamente notificadas, as empresas em epígrafe se insurgiram contra suas respectivas notificações por meio do presente Agravo.
A Secex Recursos elaborou a Instrução Técnica de Recurso
74/2017 (fls. 55/66), opinando pelo não conhecimento do recurso
por falta de interesse processual ante à ausência do binômio utilidade/
necessidade, bem como ante à ausência de regularidade procedimental.
A área técnica sugere, ainda, o aproveitamento das razões apresentadas como elementos adicionais de defesa nos autos do Processo TC
8336/2016, caso seja viável a sua análise.
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 2158/2017fls. 70/71).
É o relatório.
2 Fundamentação
No tocante ao não conhecimento, 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 de Recurso 74/2017, abaixo transcrita:
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade recursal, especificamente
no que tange à tempestividade, verifica-se que a juntada das contrafés dos Termos de Notificações 360/2017-6 e 348/2017-5, em nome
das agravantes, ocorreu em 17/03/2017, conforme informação prestada pela SGS por meio do Despacho 17907/2017 à fl. 51 dos autos.
Interposto o Agravo em 29/03/2017, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO.
Prosseguindo, observa-se ainda que as partes são capazes e se encontram devidamente representadas pelos advogados subscritores do
recurso.
Entretanto, ainda no que tange à análise dos pressupostos objetivos
do recurso, especificamente quanto ao interesse, observado a partir
do binômio necessidade/adequação, convém tecer algumas considerações, haja vista a sistemática recursal aplicável aos processos no
âmbito deste Tribunal de Contas, bem como a fundamentação jurídica
apresentada pelas recorrentes.
Inicialmente, verifica-se que as empresas agravantes se insurgem
contra a Decisão Monocrática Preliminar TC-1778/2016, proferida nos
autos do processo TC nº 8336/2016, que assim decidiu:
[...]
3 DISPOSITIVO
Assim, diante do permissivo conferido a este Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo para deliberar sobre a matéria, acolho o pedido do Ministério Público de Contas para receber a representação
e DECIDO:
3.1 Na forma do art. 288, inc. VII c/c art. 307 §1º, ambos da Resolução TC 261/2013, seja expedida NOTIFICAÇÃO aos responsáveis
abaixo elencados, para que, no PRAZO de 15 (quinze) dias, apresentem informações necessárias acerca da representação oferecida,
alertando, outrossim, que os prazos processuais correntes ficam suspensos nos feriados e no período de 22 de dezembro de 2016 a 22
de janeiro de 2017, em atendimento à Decisão Plenária TC 12/2016,
conforme art. 59 e art. 364 do RITCEES :
3.1.1 Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas, na pessoa do seu Secretário, senhor Paulo Ruy Valim Carnelli;
3.1.2 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito
Santo, na pessoa de seu Diretor Presidente, senhor Enio Bergoli da
Costa;
3.1.3 Agência Geral da Agência de Regulação de Serviços Públicos
do Espírito Santo – ARSP, na pessoa do seu Diretor Antônio Julio
Castiglioni Neto;
3.1.4 senhor Vitor Buaiz, ex-governador do Estado do Espírito Santo;
3.1.5 Das empresas controladoras da SPE Concessionária Rodovia
do Sol S/A:
SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A
3.1.5.1 Grupo COIMEX
Companhia Importadora e Exportadora Coimex
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
3.1.5.2 Grupo TERVAP
Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda.
3.1.5.3 Grupo COIMEX E TERVAP
ES 060 Empreendimentos e Participações Ltda.
3.1.5.4 Grupo A. MADEIRA
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Dudalto Veículos e Peças Ltda.
Construções e Comércio Vitória Ltda.
3.1.5.5 Grupo URBESA
Urbesa Administração e Participações Ltda.
3.1.5.6 Grupo BANCO RURAL
Servix Engenharia S/A
Banco Rural de Investimentos S/A
3.1.5.7 Pessoas Físicas:
senhor Aziz Vieira Chaer – Diretor Presidente da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A – assinou o contrato – Formou consórcio para
criação da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A;
senhor Fernão Dias Pais – Diretor de Operações da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A (assinou o contrato);
senhor Mozart Miranda Mendes – Formou consórcio para criação da
SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A;
senhor João Francisco Peixoto Sofal – Formou consórcio para criação da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A;
senhor Alberto Nolli Teixeira – Formou consórcio para criação da
SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A;
senhor Álvaro Affonso Moreira Penna – Formou consórcio para
criação da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A;
senhor João Bosco Santos Dutra – Formou consórcio para criação
da SPE Concessionária Rodovia do Sol S/A.
3.1.6 Do Consórcio Construtor Rodovia do Sol (CONSERV):
3.1.6.1 Grupo COIMEX
Companhia Importadora e Exportadora Coimex
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
3.1.6.2 Grupo TERVAP
Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda.
3.1.6.3 Grupo COIMEX E TERVAP
ES 060 Empreendimentos e Participações Ltda.
3.1.6.4 Grupo A. MADEIRA
A. Madeira Indústria e Comércio Ltda.
3.1.6.5 Grupo URBESA
Urbesa Administração e Participações Ltda.
3.1.6.6 Grupo BANCO RURAL
Servix Engenharia S/A
3.1.7 Do Consorcio Executor Rodovia do Sol:
3.1.7.1 Grupo TERVAP
Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda.
3.1.7.2 Grupo A. MADEIRA
A. Madeira Indústria e Comércio Ltda.
3.1.7.3 Grupo URBESA
Engenharia e Construtora Arariboia Ltda.
Urbesa Administração e Participações Ltda.
3.1.7.4 Grupo BANCO RURAL
Servix Engenharia S/A
Unileste Engenharia S.A
3.1.8 Do Consórcio Local:
3.1.8.1 Grupo COIMEX
Companhia Importadora e Exportadora Coimex
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.
3.1.8.2 Grupo TERVAP
Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda.
3.1.8.3 Grupo COIMEX E TERVAP
ES 060 Empreendimentos e Participações Ltda.
3.1.8.4 Grupo A. MADEIRA
Dudalto Veículos e Peças Ltda.
Construções e Comércio Vitória Ltda.
3.1.8.5 Grupo URBESA
Urbesa Administração e Participações Ltda.
3.1.8.6 Grupo BANCO RURAL
Servix Engenharia S/A
Banco Rural de Investimentos S/A
3.1.9 Outras Empresas
3.1.9.1 Banco Rural S/A
3.1.9.2 Operações de Rodovias Ltda. - ORL
3.1.9.3 Cotia Trading S/A
3.1.9.4 Metron Engenharia Ltda.
3.1.10 Outras Pessoas Físicas:
senhor Jorge Hélio Leal – espólio/herdeiros
senhor Fernando Aboudib Camargo - líder da Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda.
3.2 Seja encaminhada aos agentes responsáveis cópia da representação por meio digital.
3.3 Que seja cientificado, com cópia da representação em meio digital, o Chefe do Poder Executivo Estadual;
3.4 Que sejam cientificados, com cópia digital da presente decisão, os
representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
- ALES, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES, do
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Ministério Público de Estado do Espírito Santo - MPES, do Ministério
Público Federal - MPF, do Ministério Púbico do Trabalho - MPT, da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo – PGE/ES, da Secretaria
de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo – SECONT, do
Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual – Comarca da Capital.
Após manifestação dos responsáveis, sejam encaminhados os autos
a este Gabinete.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 13 de dezembro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Na peça em exame, as empresas agravantes alegam, em síntese:
1 - a existência de litispendência parcial que impediria o pleno recebimento da Representação formulada pelo Ministério Público de Contas;
2 - preclusão quanto aos pedidos cautelares de suspensão da exploração do serviço público e da cobrança do pedágio; e
3 - impossibilidade de tramitação do feito sob o rito sumário ante a
suposta ausência dos requisitos previstos no artigo 306 do Regimento
Interno deste Tribunal.
Primeiramente, convém esclarecer que a decisão agravada, não obstante ter recebido a Representação, efetivamente não impingiu qualquer gravame às recorrentes, pois a questão meritória sequer foi
analisada, sendo que não se pode considerar como gravame o dever
de prestar contas que recai sobre todos aqueles cujos atos estejam
sujeitos à fiscalização deste Tribunal.
Do mesmo modo, a medida de urgência pleiteada pelo parquet naqueles autos também não foi analisada, o que significa dizer que não
restou estabelecido o rito processual da representação, tendo em vista
o seguinte argumento consignado pelo Relator na decisão recorrida:
Por prudência, deixo o exame da medida de urgência pleiteada e seus
pressupostos para serem analisados após a oitiva prévia dos responsáveis, nos termos do artigo 307, § 1º do Regimento Interno do TCEES.
É nítido que as empresas recorrentes carecem de legitimidade para
recorrer, pois a deliberação atacada é desprovida de caráter impositivo e, por consequência, incapaz de alcançar a esfera jurídica das
agravantes.
Isso porque, a decisão combatida não tratou de questões meritórias
e consequentemente não atribuiu responsabilidades pelos fatos mencionados na representação em referência e que, até o momento, não
foram sequer apurados.
A decisão monocrática preliminar tão somente determinou que fossem
notificados todos os possíveis responsáveis para, querendo, prestarem as informações que entederem necessárias para a elucidação dos
fatos.
Uma vez caracterizada como ato de mero expediente, resta evidente
que a notificação não gera sucumbência às partes, razão pela qual não
valida o pressuposto processual do interesse recursal.
O interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que
decorra da decisão impugnada, possibilitando à parte atingir pronunciamento mais satisfatório sob o aspecto jurídico.
Logo, não resta evidenciado o binômio necessidade/utilidade, imprescindível ao conhecimento do recurso, porquanto a providência pleiteada pelas agravantes não tem o condão de alterar a situação fática
em que se encontram, sendo que o agravo, ou qualquer outra espécie
recursal, não pode ser utilizado como veículo de mero inconformismo
com eventuais fundamentos da decisão.
O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento no sentido de que a ausência de sucumbência se configura em ausência de
interesse recursal, conforme se depreende dos julgados abaixo colacionados:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sucumbência da agravante. Não ocorrência. Ausência de interesse recursal.
Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 2. Agravo
regimental não provido (ARE n. 860.695-AgR, Relator Ministro Dias
Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.12.2010. Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental, a
descaracterizar o interesse recursal. Agravo regimental não conhecido
(ARE n. 712.494-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.8.2014).
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE ORA RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. Em face da não ocorrência de sucumbência da
parte ora recorrente, fica evidente a ausência de interesse recursal.
Agravo regimental não conhecido (AI n. 758.951-AgR, Relator o Minis-
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tro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe25.3.2014).
Ademais, de acordo com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – LOTCEES, a natureza da decisão impugnada
subsume-se à definição de decisão preliminar, senão veja-se:
Art. 142. As decisões do Tribunal de Contas poderão ser preliminares,
interlocutórias, definitivas ou terminativas.
§ 1º Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou o Tribunal
de Contas, antes de pronunciar-se quanto ao mérito, resolve
ordenar a citação, a notificação, rejeitar as alegações de defesa e fixar novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito ou outras
diligências necessárias ao saneamento do processo. (grifos da ITR)
Os recursos previstos para vergastar decisões proferidas por esta Corte são aqueles taxativamente elencados no artigo 152 da LOTCEES,
a saber:
Art. 152. Cabem os seguintes recursos nos processos em tramitação
no Tribunal de Contas:
I- recurso de reconsideração;
II- pedido de reexame;
III- embargos de declaração;
IV- agravo.
Pelo princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão proferida no
âmbito deste Tribunal, caberá um recurso específico e adequado para
obtenção do provimento pretendido, sendo que no que tange ao agravo, convém transcrever o que dispõe o artigo 169 do mesmo normativo:
Art. 169. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá
agravo formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias contado da data da ciência da decisão, na forma estabelecida no Regimento Interno. (grifos da ITR)
Com efeito, a decisão impugnada não possui natureza interlocutória
ou terminativa. Trata-se de decisão preliminar, conforme definição legal, tendo sido proferida antes do pronunciamento de mérito com o
objetivo de receber a representação e ordenar a notificação de todos
os possíveis responsáveis para apresentar informações quanto aos fatos trazidos ao conhecimento desta Corte por meio de Representação
formulada pelo Ministério Público de Contas.
A esse respeito, é preciso repisar o fato de que os recursos não têm
vida autônoma e nem mérito próprio a admitir a impugnação de todo
e qualquer ato decisório deste Tribunal, admitindo-se a interposição
somente daquelas espécies elencadas no artigo 152 da LOTCEES, observado o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
previstos no ordenamento.
Por oportuno, convém destacar que a LOTCEES não permite a interposição de recurso da decisão que determina a citação, consoante a
redação do artigo 153 a seguir transcrito:
Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
I- converter o processo em tomada de contas especial ou determinar
a sua instauração;
II- determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou
auditoria.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero
expediente. (grifos da ITR)
Ora, se não é cabível recurso em face de decisão que determina a
citação, ou seja, quando a parte é cientificada dos fatos para exercer
o seu direito de defesa, com mais razão ainda não há que se admitir
a impugnação de decisão que recebe a representação e determina a
notificação de possíveis responsáveis, conferindo-lhes a faculdade de
apresentar as informações que entenderem pertinentes.
[...]
Por fim, caso seja superada pelo Plenário desta Corte a impossibilidade de se conhecer do presente Agravo ante a ausência de interesse
recursal, convém informar que também obsta ao seu conhecimento
o não cumprimento de todas as exigências contidas no artigo 419 do
Regimento Interno deste Tribunal – RITCEES, especificamente quanto
àquela contida no inciso VI, a saber:
Art. 419. A petição de agravo conterá obrigatoriamente:
I - a fundamentação de fato e de direito;
II - as razões de reforma da decisão;
III - cópia da decisão agravada;
IV - a notificação ou comunicação respectiva;
V - a procuração outorgada pelo agravante, quando houver interveniência de procurador;
VI - cópia das peças essenciais à compreensão da controvérsia. (grifos da ITR)
As empresas recorrentes alegam controvérsia consubstanciada em
suposta litispendência e preclusão que ensejariam em óbice ao recebimento da Representação sem, contudo, trazer aos autos cópia das
peças essenciais à compreensão do alegado.
As razões recursais invocam fatos e atos supostamente descritos nos
processos TC nºs 4574/2009 e 5591/2013, porém, compulsando os
autos, não foi possível identificar cópia dos documentos que evidenDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
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ciem a controvérsia alegada e tampouco a indicação de quais documentos seriam.
É de se considerar que o agravo deve estar instruído com todos os
documentos necessários à sua apreciação, sendo a cópia das peças
essenciais à sua compreensão indispensável para tanto.
O artigo 162 da LOTCEES vem corroborar o entendimento supra ao
estipular como causa de não conhecimento do recurso, a petição que
se encontrar insuficientemente instruída, senão veja-se:
Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo
Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a competência, quando a petição:
I – não contiver os fundamentos de fato e de direito;
II – encontrar-se insuficientemente instruída ou manifestamente
inepta. (grifos da ITR)
Portanto, constata-se que também não houve o preenchimento de
pressuposto processual extrínseco (regularidade procedimental), reforçando a inadmissibilidade do agravo.
Quanto à sugestão para que as razões apresentadas pelas empresas recorrentes sejam aproveitadas como elementos adicionais de defesa nos autos do Processo TC 8336/2016, a própria
área técnica condiciona tal procedimento à viabilidade no tocante ao
estágio em que encontra o Processo TC nº 8336/2016.
Os autos do Processo TC 8336/2016 encontram-se na Secretaria Geral das Sessões aguardando a juntada dos esclarecimentos iniciais de
todos os notificados. Tendo em vista que o prazo para apresentação
de justificativas encontra-se em aberto, a juntada das alegações da
defesa constantes dos presentes autos se faz desnecessária, podendo
vir a tumultuar o andamento do Processo TC 8336/2016.
Ademais, como já ressaltado pela área técnica, a apresentação de
resposta à notificação preliminar expedida nos autos do Processo TC
8336/2016 é faculdade do responsável, cabendo, portanto, às empresas recorrentes, a decisão quanto a apresentação de tais informações
naqueles autos ou não.
Nesse sentido, entendo que as razões apresentadas pelas empresas recorrentes nos presentes autos não devem ser juntadas aos autos do Processo TC 8336/2016.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando parcialmente o entendimento da área técnica e do
Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO:
3.1 Pelo não conhecimento do presente Agravo, por falta de interesse processual ante à ausência do binômio utilidade/necessidade,
bem como ante à ausência de regularidade procedimental;
3.2 Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2056/2017,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete, sem divergência, em não conhecer o
presente agravo, por falta de interesse processual ante à ausência do
binômio utilidade/necessidade, bem como ante à ausência de regularidade procedimental, arquivando-se os autos após o trânsito em
julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo.
Absteve-se de votar, por suspeição, o senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Domingos Augusto Taufner, no exercício da presidência, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, relator, Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, e os senhores conselheiros em
substituição Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
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ACÓRDÃO TC-929/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4294/2014 (APENSO: TC-3939/2013)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTES - ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS GOZZER E MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD
INTERESSADO - MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA - ME
ADVOGADOS - LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB/ES 12.455) E PEDRO
JOSINO CORDEIRO (OAB/ES 17.169)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013) - 1 )
REJEITAR PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 2) PROCEDÊNCIA - MULTA - 3) DETERMINAÇÕES - 4) ARQUIVAR – RECURSO
DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – PROVIMENTO PARCIAL
– MANTER MULTAS – AFASTAR DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr.
Marcos Vinicius Doellinger Assad e Sra. Ana Lucia Pereira dos Santos
Gozzer em face do Acordão TC 229/2014 – Processo em apenso TC
3939/2013 – que julgou procedente a Representação e aplicou multa
aos responsáveis, bem como expediu Determinações ao Prefeito municipal de Anchieta.
O Recorrente interpôs o presente recurso às fls. 01/25 requerendo a
reforma do Acordão, objetivando a revogação do acolhimento feito
à procedência da representação, bem como o afastamento da multa
imputada aos recorrentes.
Os autos passaram a serem analisados pela então 8ª Secretaria de
Controle Externo, que por meio da Instrução Técnica de Recurso – ITR
n° 4/2015, fls. 29/53, opinou no sentido de conhecê-lo como PEDIDO
DE REEXAME, sugerindo, no mérito, provimento parcial ao Recurso,
afastando a irregularidade “Ausência de Projeto Básico”, e consequente reforma do Acordão recorrido. Entretanto, mantendo incólume as
demais imposições, deixando de se manifestar quanto a manutenção
de multa.
Os autos, então, foram encaminhados ao Ministério Público de Contas,
o qual, em Parecer às fl. 56, da lavra do Excelentíssimo Procurador de
Contas Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, anuiu aos argumentos
fáticos e jurídicos apresentados na ITR nº 4/2015, sem prejuízo da
multa aplicada.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Ab initio, cumpre salientar que conforme a gradação do artigo 50, inciso, II, alínea “c”, da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica deste
Tribunal), em face de Representação é cabível o Pedido de Reexame.
Vejamos:
Art. 50. No exercício do controle externo, os processos no Tribunal de
Contas possuem a seguinte natureza:
(...)
II - processos de fiscalização:
(...)
c) representação;
Por sua vez, o caput do artigo 166 mesmo diploma legal prevê a seguinte diretriz normativa:
Art. 166. Cabe pedido de reexame, sem efeito suspensivo, da decisão
de mérito proferida em processos de fiscalização e de consulta.
Observa-se, que o recorrente interpôs o Recurso de Reconsideração,
que somente é cabível em face da decisão de mérito proferida em processo de prestação ou tomada de contas, nos termos do que preconiza
o caput do artigo 164 da Lei Orgânica.
Contudo, no presente caso, entendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que como bem expressa Nelson Nery
Jr, significa troca/substituição de um recurso, aquele entendido como
cabível pela parte em face do caso concreto, por aquele considerado
adequado pelo órgão julgador.
Importante ressaltar que a Lei Orgânica desta Corte de Contas prevê
que ao pedido de reexame aplicam-se, no que couber, as disposições
do Recurso de Reconsideração, explícita nos artigos 164 e 165, o que
corrobora a viabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.
Como o processo recorrido TC 3939/2013, se trata de Representação,
que por sua vez, possui a natureza de processos de fiscalização, o
recurso correto a ser manejado é o Pedido de Reexame, motivo pelo
qual aplico o Princípio da fungibilidade para recebê-lo como tal.
Feitas considerações, passo à análise dos pressupostos/requisitos recursais que, no presente caso, devem ter enfoque na legislação pertinente ao Pedido de Reexame.
Destarte, verifico estarem presentes as condições de admissibilidade,
insertas no art. 162 da Lei Complementar 621/2012, bem como os
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requisitos específicos, dispostos nos art. 165 do citado diploma legal
c/c 405 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
DO MÉRITO
Com relação à Ausência de Projeto Básico Adequado, a equipe
técnica entendeu que o Pregão Presencial para Registro de Preços
06/2013, cujo objeto seria a contratação de empresa para locação de
tendas, stands e afins, estaria em desacordo com a exigência prevista
no artigo 7º da Lei 8.666/93, uma vez que inexistente o quantitativo
mínimo e máximo dos itens possíveis de serem contratados, havendo
apenas uma estimativa de aquisição no Termo de Referência constante do Anexo V do Edital.
Com isso, o recorrente alega que o procedimento licitatório em apreço, por se tratar de Pregão, dispensa a exigência contida no art. 7° §
2º, I, da Lei 8.666/93, sendo o referido instrumento substituído, nessa
hipótese, pelo chamado “Termo de Referência” consoante estabelece
o Decreto Federal 3.555/2000, que regulamenta a Lei 10.520/2002.
Os defendentes também alegam que o Termo de Referencia constante
do Anexo V do citado instrumento convocatório atendeu na integralidade às exigências que dele necessita, permitindo o perfeito conhecimento do objeto a ser contratado e a elaboração das propostas pelos
interessados.
O Pregão 06/2013 consolida a elaboração de uma Ata de Registro de
Preços, o qual gera apenas uma expectativa de aquisição dos objetos
licitados, não sendo possível precisar, quando da elaboração do Termo de Referência, a quantidade a ser, efetivamente, contratada pela
Administração, que inclusive, possui a faculdade de não adquiri-los.
Aliás, um dos pressupostos para a admissibilidade de utilização do
Sistema de registro de Preços é que a contratação seja estimada. Este
tema, inclusive, foi objeto de estudo por parte da Controladoria Geral
da União, o qual por intermédio de sua Secretaria Federal de Controle
Interno culminou na elaboração de uma cartilha educativa acerca do
tema. Vejamos:
18. Quando a quantidade a ser adquirida é certa e determinada, bem
como o período do seu fornecimento, pode-se utilizar a contratação
por meio de SRP?
Não. Considerando que os pressupostos de admissibilidade de utilização do SRP remetem às contratações estimadas e não obrigatórias,
não seria adequada a realização de licitação por meio de SRP quando
os quantitativos a serem fornecidos e o período de entrega sejam de
conhecimento da Administração Pública. Nesse caso, deve-se lançar
mão da modalidade pregão em sua forma ordinária, sem registro de
preços, caso os bens a serem fornecidos sejam do tipo “comum”.
Quanto ao previsto no inciso II, art. 3º, do Decreto nº 7.892/2013 quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de
medida ou em regime de tarefa, o entendimento é de que para o
emprego dessa hipótese a demanda da Administração Pública deve
ser estimada e a entrega parcelada não deve apresentar período certo
para eventual adimplemento por parte do fornecedor ou prestador
de serviços, caso contrário, conforme já descrito, o pregão não deve
ocorrer para registro de preços, e sim, na sua forma ordinária.
Acrescenta-se, ainda, que o edital de licitação para registro de preços
deve contemplar, conforme estabelece o inciso II, art. 9º, do Decreto
nº 7.892/2013, a estimativa das quantidades a serem adquiridas pelo
órgão gerenciador e órgãos participantes.
Diante do exposto, entendo que agiu corretamente a Administração
municipal ao prever uma quantidade estimativa a ser futura e possivelmente adquirida do licitante vencedor, motivo pelo qual afasto a
irregularidade.
Quando da análise deste item, em sede de Instrução Técnica Conclusiva, a equipe técnica questionou, além da ausência de projeto básico adequado, os critérios de aceitabilidade dos preços unitários dos
itens que compunham cada lote, pela Prefeitura de Anchieta, sendo tal
apontamento, inclusive, objeto de sugestão de expedição de Determinação por parte da equipe técnica.
Ocorre, todavia, não passou pelo crivo do contraditório e ampla defesa, ou seja, não foi inicialmente oportunizado aos responsáveis se
manifestarem acerca desta possível irregularidade, motivo pelo qual,
em observância ao devido processo legal, e acompanhando a equipe
que elaborou a Instrução Técnica Recurso afasto a sugestão da equipe
técnica, no sentido de determinar, que em licitações futuras o atual
Prefeito Municipal de Anchieta adote critérios de aceitabilidade dos
preços unitários dos itens que compõem cada lote.
Quanto à irregularidade Do Preço Inexequível, restou claro que no
item 42 da Ata de Registro de Preços, inicialmente foi apurado pela
Administração municipal, em fase interna de pesquisa de preço o valor
de R$ 15.400,00. Contudo, para o mesmo item a empresa vencedora
do certame ofertou, na fase final de lances, o valor de R$ 30,00, correspondente a 0,19% do valor apresentado pela Administração, o que
por si só, já configuraria a inexequibilidade da proposta. Todavia, ain-
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da na fase interna apresentou proposta no valor de R$ R$ 25.000,00,
correspondente a 99,88 do valor inicialmente apresentado, tornando a
municipalidade vulnerável diante da incerteza de sua proposta.
Os recorrentes afirmam em sua defesa que o pregão tinha por meta
Ata de Registro de Preço, o que não representaria uma obrigação do
ente público em contratar a empresa vencedora. E que caso viesse a
contratar, os quantitativos já estavam ora estabelecidos de modo que
impediria o “jogo de planilha”. Por fim consideraram que o certame indicava o vencedor por Preço Global e os preços unitários prestavam-se
a balizar os contratos a serem firmados futuramente.
Inicialmente os preços inexequíveis são aqueles incapazes de possibilitar uma retribuição financeira mínima em relação aos encargos
que alguém terá de assumir contratualmente. Assim, a administração
pública, ao licitar em prol da proposta mais vantajosa para o interesse
público, deve ter elementos para aferir a capacidade do proponente
para atender satisfatoriamente o objeto licitado com o preço ofertado.
Todavia, os recorrentes não apresentaram nenhum argumento novo
a fim de afastar a inexequibilidade, tão somente se limitaram a justifica-la, dizendo se tratar de apenas de 01 item dentro de 84 e que
o objeto não foi efetivamente adquirido, contudo a inexequibilidade
tendo ocorrido em um ou mais itens não descaracterizou a irregularidade, visto que a apresentação em um item de um valor muito abaixo
implica na soma total definidora da melhor proposta num processo
licitatório baseado no menor preço global. Entendo, portanto, pela
manutenção da presente irregularidade.
DECISÃO
Diante do exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO pelo recebimento do presente recurso como Pedido de Reexame, e no mérito,
pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso interposto pelo Sr. Marcos
Vinicius Doellinger Assad e Sra. Ana Lucia Pereira dos Santos Gozzer,
reformando parcialmente o Acordão TC 229/2014, proferido nos autos
do processo TC 3939/2013 – Representação (apenso), no sentido de:
Afastar a irregularidade constante do item 2.1 – Ausência de projeto
básico adequado – Responsáveis: Marcus Vinicius Doellinger Assad –
Prefeito Municipal de Anchieta e Ana Lúcia Pereira dos Santos Gozzer
– Pregoeira Oficial;
Manter a irregularidade disposta no item 2.3 – Do preço inexequível
– Responsáveis: Marcus Vinicius Doellinger Assad – Prefeito Municipal
de Anchieta e Ana Lúcia Pereira dos Santos Gozzer – Pregoeira Oficial;
Considerando a manutenção da irregularidade disposta no item 2.3,
manter a aplicação de multa aos responsáveis no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) para cada um.
Afastar a DETERMINAÇÃO para em licitações futuras o atual Prefeito
Municipal de Anchieta adote critérios de aceitabilidade dos preços unitários dos itens que compõem cada lote, por não ter sido oportunizado aos responsáveis o contraditório e a ampla defesa, em ofensa ao
devido processo legal.
Dê ciência da Decisão aos interessados, e após os trâmites regimentais, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4294/2014,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Conhecer o presente recurso como Pedido de Reexame;
2. Dar provimento parcial ao presente recurso interposto pelo senhor Marcos Vinicius Doellinger Assad e pela senhora Ana Lucia Pereira dos Santos Gozzer, reformando parcialmente o Acordão TC
229/2014, proferido nos autos do processo TC 3939/2013 – Representação (apenso), no sentido de:
2.1 Afastar irregularidade constante do item 2.1 – Ausência de projeto
básico adequado – Responsáveis: Marcus Vinicius Doellinger Assad e
Ana Lúcia Pereira dos Santos Gozzer;
2.2 Manter irregularidade disposta no item 2.3 – Do preço inexequível
– Responsáveis: Marcus Vinicius Doellinger Assad e Ana Lúcia Pereira
dos Santos Gozzer;
3. Manter a aplicação de multa aos responsáveis no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) para cada um, considerando a manutenção
da irregularidade disposta no item 2.3;
4. Afastar determinação para que em licitações futuras o atual Prefeito Municipal de Anchieta adote critérios de aceitabilidade dos preços
unitários dos itens que compõem cada lote, por não ter sido oportunizado aos responsáveis o contraditório e a ampla defesa, em ofensa ao
devido processo legal;
5. Dar ciência da decisão aos interessados;
6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
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Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto Taufner,
relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e os senhores conselheiros em substituição Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-930/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8397/2016
JURISDICIONADOS - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – LEVANTAMENTO
RESPONSÁVEIS - ANNIBAL DE REZENDE LIMA, ELDA MARCIA SPEDO, LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, PAULO CESAR
HARTUNG GOMES, SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO E THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
EMENTA: LEVANTAMENTO – RECOMENDAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Fiscalização, Levantamento, realizado por esta
Corte de Contas, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública do ES, Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo e Tribunal de Contas do Estado do ES, com
o objetivo de conhecer a estrutura do controle interno dos referidos
órgãos e poderes que executaram o orçamento estadual do exercício
de 2016.
A fiscalização decorreu das atividades determinadas pelo Plano de
Anual de Fiscalização (PAF 2016) deste Tribunal de Contas.
Após a realização da fiscalização os auditores designados elaboraram o Relatório de Levantamento – RLE 03/2017, 04/2017, 05/2017,
07/2017, 08/2017 e 09/2017.
Seguindo os trâmites regimentais vigentes, os autos seguiram para
o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, o qual
por meio da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01577/2017-1, fls.
380/390, sugeriu que esta Corte de Contas, após vista ao Ministério
Público de Contas, recomende a implementação das medidas de melhorias de desempenho descritas nos Relatórios de Levantamentos.
Por fim, sugere o arquivamento dos autos.
Assim, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, o
qual por meio do Parecer 02222/2017-1 de fls. 396, de lavra do Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se ratificando os
termos da ITC 01577/2017-1.
É o relatório, passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Levantamento é um instrumento de fiscalização previsto no art. 51,
III da Lei Complementar nº. 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal)
e disciplinado pela Resolução TC 279/2014, utilizado para conhecer
a organização e o funcionamento dos jurisdicionados desta Corte de
Contas, dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais; bem como identificar ações, fatos
ou atos a serem fiscalizados; avaliar a viabilidade da realização de
fiscalizações e subsidiar o planejamento de fiscalização a ser realizada
pelas unidades técnicas, bem como a formação de cadastro dos órgãos e entidades jurisdicionados.
O levantamento em tela teve como objetivo conhecer a estrutura do
controle interno dos referidos órgãos/poderes que executaram o orça-
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mento estadual do exercício de 2016.
Após a realização da fiscalização os auditores designados elaboraram
o Relatório de Levantamento:
RLE 03/2017 – Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo;
RLE 04/2017 – Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo,
RLE 05/2017 – Poder Judiciário Estadual;
RLE 07/2017 – Ministério Público do Estado do Espírito Santo;
RLE 08/2017 – Poder Executivo Estadual;
RLE 09/2017 – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
O NEC, ressaltou, que, conforme constante da Manifestação Técnica
MT 560/2017, em razão dos autos de levantamento possuírem caráter sigiloso por força do artigo 4º da Resolução TC 2792/2014, a
SECEXGOVERNO optou por elaborar relatórios individualizados, possibilitando, conforme o caso sua disponibilização para o responsável/
interessado do respectivo Poder/Órgão, respeitando o devido sigilo
dos demais.
Na referida manifestação destacou-se ainda, que:
Ressalta-se que, em que pese não haver competência legal para fiscalizarmos o Tribunal de Contas do Estado, também elaboramos um
relatório sobre o levantamento do seu Controle Interno, como forma
de contribuirmos para as boas práticas de governança pública. Dada
essa especificidade, segue o relatório do TCEES a parte, para ciência
do relator e envio direto à presidência desta Corte.
Assim, ante a inexistência de indícios de irregularidades e após análise
dos autos, verifico plausividade no disposto pelos Relatórios de Levantamento, individualmente elaborados por Poder ou Órgão fiscalizado,
razão pela qual, com fulcro no artigo 207, V do Regimento Interno
deste Tribunal (RITCEES), corroboro in totum a proposta de encaminhamento elaborada pela Área Técnica e ratificada pelo Ministério
Público de Contas.
Entretanto faço algumas considerações, sobre à recomendação dada
pela Área Técnica para que se realize concurso público para provimento do cargo de Auditor Público Interno (ou denominação equivalente)
nos termos da Resolução TC 227/2011.
O momento atual exige muita prudência na criação de novas carreiras.
A crise econômica, dentre outros fatores, causou queda significativa da receita do poder público. Isso fez com que os entes públicos
ficassem próximos ou superiores aos limites com gasto de pessoal
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). No caso do Estado
do Espírito Santo, os gastos com pessoal estão no limite de alerta. E
o pior, o gasto com o aporte previdenciário está crescente comprometendo cerca de 15% da Receita Corrente Líquida (RCL) e está em
viés de alta.
Não há dúvida que o caminho ideal para a Unidade Central de Controle
Interno (UCCI) é que seja criada uma carreira específica de auditores
internos, e é isso que o TCE-ES recomenda em seu manual, mas novas contratações de servidores efetivos no atual momento é algo que
deve ser evitado ao máximo, para não ter que reduzir no futuro.
Assim, relativizo, neste momento, a recomendação de criar carreira
própria de controle interno, no sentido de que a recomendação seja
atendida, desde que observada as condições para isso, ou seja, com a
cautela que o momento exige.
DECISÃO
Pelo exposto, após análise jurídica dos autos, divergindo parcialmente
do entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, e
com fundamento no art. 207, V do RITCEES, VOTO que seja recomendado e determinado nos termos dos relatórios, individualmente, produzido para cada Órgão e Poder, devendo as determinações
serem cumpridas no prazo improrrogável de 90 (noventa)
dias.
Quanto à recomendação sugerida pela Área Técnica para que se realize concurso público para provimento do cargo de Auditor Público
Interno (ou denominação equivalente) nos termos da Resolução TC
227/2011, que seja atendida, mas com a devida cautela que o momento exige.
Por fim, seja encaminhado cópia do Relatório de Levantamento correspondente ao Poder e ou Órgão fiscalizado, respeitando o devido
sigilo dos demais, em razão dos autos de levantamento possuírem
caráter sigiloso por força do artigo 4º da Resolução TC 2792/2014,
da seguinte forma: RLE 03/2017 – Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo; RLE 04/2017 – Defensoria Pública
do Estado do Espirito Santo; RLE 05/2017 – Poder Judiciário
Estadual; RLE 07/2017 – Ministério Público do Estado do Espírito Santo; RLE 08/2017 – Poder Executivo Estadual e RLE
09/2017 – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Dê-se ciência ao interessado;
Após, arquivem-se os autos, na forma do art. 330, IV, do RITCEES.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8397/2016,

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

Página 44
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Recomendar e determinar nos termos dos relatórios, individualmente, produzido para cada Órgão e Poder, devendo as determinações serem cumpridas no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias;
2. Recomendar, com a devida cautela que o momento exige, para
que se realize concurso público para provimento do cargo de Auditor
Público Interno (ou denominação equivalente) nos termos da Resolução TC 227/2011;
3. Encaminhar cópia do Relatório de Levantamento correspondente
ao Poder e ou Órgão fiscalizado, respeitando o devido sigilo dos demais, em razão dos autos de levantamento possuírem caráter sigiloso
por força do artigo 4º da Resolução TC 2792/2014, da seguinte forma:
RLE 03/2017 – Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo;
RLE 04/2017 – Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo; RLE
05/2017 – Poder Judiciário Estadual; RLE 07/2017 – Ministério Público
do Estado do Espírito Santo; RLE 08/2017 – Poder Executivo Estadual
e RLE 09/2017 – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
4. Dar ciência aos interessados;
5. Arquivar os autos na forma do art. 330, IV, do Regimento Interno.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente em exercício, Domingos Augusto Taufner, relator, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges e os senhores conselheiros em substituição Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda,
o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas,
Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente em exercício
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-932/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4646/2016
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIACICA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES BUAIZ E PRISCILA DOS REIS VANCONCELOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL– EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR– QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Cariacica – SEMDES, relativa ao exercício de
2015, cuja gestão esteve sob a responsabilidade das senhoras Priscila dos Reis Vasconcelos e Giovana de Siqueira Novaes Buaiz.
A documentação que compõe os autos foi examinada pela Secretaria de Controle Externo de Contas que elaborou o Relatório Técnico 00434/2017-6 (fls. 18/28) no qual opinou pela regularidade
das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva
02832/2017-1 (fls. 30/31), nos seguintes termos:
6 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão das Sras.
Priscila dos Reis Vasconcelos e Giovana Siqueira Novaes Buaiz, no
exercício de funções como ordenadoras de despesas da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social de Cariacica, 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.
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Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da
prestação de contas das Sras. Priscila dos Reis Vasconcelos e Giovana
Siqueira Novaes Buaiz, na forma do artigo 84 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer PPJC 03197/2017-9.
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 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Cariacica – SEMDES, sob a responsabilidade das
senhoras Priscila dos Reis Vasconcelos e Giovana de Siqueira
Novaes Buaiz, relativas ao exercício de 2015, nos termos do inciso
I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação às responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Dê-se ciência às interessadas e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4646/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regulares as
contas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Cariacica – SEMDES, sob a responsabilidade das senhoras Priscila dos Reis
Vasconcelos e Giovana de Siqueira Novaes Buaiz, relativas ao exercício de 2015, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação às responsáveis, nos termos do art. 85
do mesmo diploma legal, ciência aos interessados e arquivando-se
os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator,
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Chamoun.
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, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e os senhores conselheiros
em substituição Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-933/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6737/2016
JURISDICIONADO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - EDINALDO LOUREIRO FERRAZ
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL– EXERCÍCIO DE 2015
– REGULAR– QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Procuradoria Geral do Município
de Cariacica – PROGER, relativa ao exercício de 2015, cuja gestão
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esteve sob a responsabilidade do senhor Edinaldo Loureiro Ferraz.
A documentação que compõe os autos foi examinada pela Secretaria de Controle Externo de Contas que elaborou o Relatório Técnico 00436/2017-5 (fls. 13/23) no qual opinou pela regularidade
das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva
02833/2017-6 (fls. 25/26), nos seguintes termos:
6 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão do Sr. Edinaldo Loureiro Ferraz, no exercício de funções como ordenador de despesas da Procuradoria Geral do Município de Cariacica, 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. Edinaldo Loureiro Ferraz, na forma do artigo
84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se
no mesmo sentido, como se lê no Parecer PPJC 03194/2017-5.
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 Procuradoria Geral do Município de
Cariacica – PROGER, sob a responsabilidade do Senhor Edinaldo
Loureiro Ferraz, 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-6737/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regulares as
contas da Procuradoria Geral do Município de Cariacica – PROGER, sob
a responsabilidade do Senhor Edinaldo Loureiro Ferraz, 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, ciência ao interessado e arquivando-se os
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, relator, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader
Borges e os senhores conselheiros em substituição Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHIERO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-934/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6777/2016
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JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
DE CARIACICA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - FABRICIO ARAUJO DUTRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL– EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR– QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Defesa Social de Cariacica – SEMSEP, relativa ao exercício de 2015,
cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor Fabrício Araújo
Dutra.
A documentação que compõe os autos foi examinada pela Secretaria de Controle Externo de Contas que elaborou o Relatório Técnico 00438/2017-4 (fls. 13/23) no qual opinou pela regularidade
das contas, sendo acompanhada na Instrução Técnica Conclusiva
02834/2017-1 (fls. 24/25), nos seguintes termos:
6 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão do Sr.
Fabrício Araújo Dutra, no exercício de funções como ordenador de
despesas da Secretaria Municipal de Defesa Social de Cariacica, 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. Fabrício Araújo Dutra, na forma do artigo
84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer PPJC 03193/2017-1.
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 Secretaria Municipal de Defesa Social
de Cariacica – SEMSEP, sob a responsabilidade do Senhor Fabrício
Araújo Dutra, 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-6777/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regular a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Defesa Social de
Cariacica, sob a responsabilidade do senhor Fabrício Araújo Dutra,
relativa 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, ciência ao interessado e
arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, relator, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader
Borges e os senhores conselheiros em substituição Márcia Jaccoud
Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS

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

Página 46
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-935/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-263/2017
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA
RESPONSÁVEL - LUCIANA LOPES PINHEIRO
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES
NO PREGÃO ELETRÔNICO 27/2016 – IMPROCEDÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN:
Relatório
Trata-se de representação encaminhada pela Empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., alegando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 27/2016, da Secretaria de Estado de Gestão
e Recursos Humanos, que tem o seguinte objeto:
[...] contratação de empresa especializada no gerenciamento de transações comerciais com rede de empresa credenciadas objetivando a
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, compreendendo a realização de orçamento de materiais e serviços de
manutenção, para atendimento da frota de veículos e equipamentos
operacionais, todas as transações devem ser operacionalizadas por
meio de cartão magnético, microprocessado ou tecnologia superior,
individualizado por veículo, por intermédio de implantação e operação
de sistema informatizado via Web, próprio da contratada.
A suposta irregularidade seria a previsão no edital, da proibição de
participação no certame em tela de empresas incursas na penalidade
de suspensão do direito de licitar (art. 87, III, da Lei 8.666/93) e impedimento de licitar (art. 7º da Lei 10.520/02).
Encerra suas argumentações requerendo a concessão de medida cautelar no sentido de suspender o pregão eletrônico 27/2016.
O Plenário do Tribunal de Contas, por meio da Decisão TC-554/20176, indeferiu a medida cautelar pleiteada, determinando a oitiva da
Gerente de Licitações da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos, no prazo de 10 (dez) dias.
Devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas no dia 9 de março de 2017, a notificada deixou de se pronunciar
quanto à representação, conforme informações contidas no Despacho
23941/2017-7, da Coordenadora Técnica das Sessões.
Os autos foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo de
Denúncias e Representações, advindo a Instrução Técnica Conclusiva
- ITC 2063/2017-5, opinando pela abrangência da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando que a cláusula 11.2 do Edital de Pregão Eletrônico
27/2016, da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos,
não afrontou a legislação, concluindo, pois, da seguinte forma:
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
4.1 – Considerar improcedente a representação, na forma do art.
178, I, do RITCEES, tendo em vista a não constatação de irregularidade.
4.2 – Cientificar o representante da decisão a ser proferida por esta
Corte de Contas.
4.3 – Arquivar os autos, na forma do art. 331, inciso I, do RITCEES.
O Ministério Publicou Especial de Contas manifestou-se por meio do
Parecer 3007/2017-3, corroborou integralmente o entendimento técnico conclusivo.
É o breve relatório.
Fundamentação
Analisando os autos, entendo na esteira do posicionamento externado
pela Área Técnica na ITC 2063/2017-5 e adoto os fundamentos ali
contidos como minhas próprias razões de decidir, sendo oportuna a
transcrição da manifestação, conforme segue:
A suposta irregularidade seria a previsão, no edital do certame, da
proibição de participação no certame em tela de empresas incursas
na penalidade de suspensão do direito de licitar (art. 87, III, da Lei
8.666/93) e impedimento de licitar (art. 7º da Lei 10.520/02).
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A representante alega que a cláusula 11.2 do pregão, na modalidade eletrônico, que veda a participação de empresas no incurso das
penalidades do artigo 87, III da Lei 8.666/93 e do artigo 7º da Lei
10.520/2002, seria indevida.
A controvérsia dos entendimentos foi bem explicitada na Manifestação
Técnica 5/2017-9, que se transcreve a seguir:
Da interpretação da legislação pertinente ao tema, podemos verificar
dois posicionamentos distintos, ou seja, duas linhas hermenêuticas
diversas. A primeira consideraria a penalidade de suspensão e impedimento do direito de licitar de forma abrangente, ou seja, aplicada por
qualquer órgão ou ente da federação, haveria reflexos para todas as
Administrações Públicas. Lado outro, há quem entenda que a própria
Lei 8.666/93, ao conceituar, no artigo 6º, incisos XI e XII, Administração e Administração Pública, teria diferenciado a abrangência da
aplicação das sanções de suspensão de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos e da declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública, já que no primeira caso utilizou-se a expressão Administração, e no segundo caso, a expressão
Administração Pública.
Primeiramente, o que se verifica é que não há discussão quanto ao
tema da declaração de inidoneidade, descrita no artigo 87, IV, da
Lei Federal n. 8.666/93, isso porque ambas as correntes entendem
que a sanção abrange toda a “Administração Pública”. O conceito de
Administração Pública encontra-se descrito no artigo 6º, inciso XI, da
mesma lei:
Administração Pública - a administração direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle
do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas.
A dúvida refere-se à sanção descrita no art. 87, III, da Lei Federal n.
8.666/93. A suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com a Administração. Tal sanção
menciona “Administração”, cuja definição se encontra no art. 6º, inciso XII, da citada Lei:
Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente;
Assim, como explicitado anteriormente, há quem entenda que tal sanção só abrange a Administração que aplicou a penalidade ao passo
que outra corrente defende que a tal sanção abrange toda a Administração Pública.
O que se verifica é que o intérprete possui dois caminhos, sendo que
a adoção de um exclui a adoção do outro. Portanto, está-se diante de
uma bifurcação.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de
que a penalidade do art. 87, III, não produz efeitos apenas em relação
ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a Administração
Pública. É o que se observa no julgamento ocorrido em 07/03/2017:
AgInt no REsp 1382362 / PR
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2013/0134522-6
PROCESSUALCIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
DE
PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR. ALCANCE DA PENALIDADE. TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas
até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até
então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado
Administrativo n. 2).
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista no
art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas
em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a
Administração Pública (MS 19.657/DF, rel. Ministra CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013).
3. Agravo desprovido. (g.n.)
O relator trouxe, no Documento Eletrônico n. 11 - Voto do Relator
00589/2017-1, o posicionamento do Conselho da Procuradoria Geral
do Estado emitido no Acórdão 02/2015, cuja conclusão se transcreve:
O CONSELHO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em reunião
realizada em 09.06.2015, deliberou, por unanimidade, aprovar o voto
do Conselheiro Relator, Dr. Alexandre Nogueira Alves, nos autos do
Processo Administrativo nº 69825980, no sentido de que os efeitos da aplicação da penalidade de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração por prazo não superior a dois anos, prevista no
art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, se aplica a toda Administração
Pública. (g.n.)
A título de ressalva, vale afirmar que a posição que mais resguarda a
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Administração Pública e o próprio erário é a posição abrangente. Isso
porque com base nessa interpretação a Administração Pública deixaria
de contratar aqueles que, em oportunidades passadas, faltaram com
suas obrigações contratuais junto a outros órgãos públicos.
Em situação hipotética oposta, entende-se que a legislação federal
estaria desprotegendo a Administração se permitisse a contratação
de uma pessoa que já tenha sido apenada em diversos outros órgãos,
que não o contratante. Melhor exemplificando, a lei permitira que um
prestador fosse contratado por um Município, mesmo tendo sido apenado por outros Municípios.
Nesses termos, filiando-nos à posição mais abrangente da sanção de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, consideramos que a cláusula 11.2 do Edital
em comento não afrontou a legislação.
Conclui-se pela não foi confirmado o indício de irregularidade apontado na representação, devendo esta ser julgada improcedente.
Destarte, quanto ao cerne das questões enfrentadas nos autos, acompanho o posicionamento do corpo técnico do Parecer Ministerial PPJC
3007/2017-3.
Conclusão
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e do órgão
Ministerial, VOTO, para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
1. pela IMPROCEDÊNCIA da Representação, nos termos do inciso I,
do artigo 95 e artigo 99, §2º, da Lei Orgânica do TCEES; e
2. com fulcro no inciso II, do §3º, do art. 176 e art. 186, da Resolução
TC 261/2013 (Regimento Interno), pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Dê-se ciência às partes, na forma regimental.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-263/2017,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Chamoun:
1. Considerar improcedente a presente Representação, nos termos
do inciso I, do artigo 95 e artigo 99, §2º, da Lei Orgânica do TCEES;
2. Dar ciência às partes;
3. Arquivar os autos com fulcro no inciso II, do §3º, do art. 176 e art.
186, da Resolução TC 261/2013.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, relator, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader
Borges e os senhores conselheiros em substituição Márcia Jaccoud
Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-936/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2273/2017
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - JACIRO MARVILA BATISTA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN:
Trata-se de representação encaminhada em 10/04/2017, apresentada
por munícipe de Presidente Kennedy – Identidade Preservada, alegando supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura Municipal de
Presidente Kennedy na Concorrência Pública 11/2016, cujo objeto é a
“contratação de empresa para reforma dos ginásios poliesportivos das
comunidades de Jaqueira, Santo Eduardo, São Salvador e São Paulo,
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Segunda-feira, 25 de setembro de 2017
no valor orçado de R$ 2.200.606,88 (dois milhões, duzentos mil, seiscentos e seis reais e oitenta e oito centavos)”.
Abaixo seguem trechos da exordial que sintetizam a representação:
A data-base da planilha utilizada no edital é de março/2016, porém a
abertura ocorreu em agosto/2016, o que poderia encarecer a obra em
futuros reajustes e aditivos;
O edital contém cláusula restritiva à competitividade, qual seja, o item
5.3 que proíbe a participação de consórcios;
O tapume de telha metálica executado pela empresa vencedora tem
metragem menor do que a contratada.
Os autos foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo de
Obras e Serviços de Engenharia – SecexEngenharia, advindo a Manifestação Técnica 888/2017-3 manifestando-se pela intempestividade
do pedido cautelar, haja vista que o certame já se encontra finalizado
e a obra em execução.
Quanto à admissibilidade observou-se que o expediente não atendeu
aos requisitos, já que a inicial está desacompanhada de indícios de
prova suficientes para substanciar suas alegações, tendo desatendido
o artigo 94, III e §2º, da Lei Complementar 621/2012 e o artigo 177,
inciso III do RITCEES. Sendo assim, a área técnica sugeriu o não conhecimento da denúncia com o consequente arquivamento.
Seguindo a tramitação regimental, o Ministério Público Especial de
Contas pronunciou-se através da Manifestação 125/2017-9, discordando do posicionamento da equipe técnica, opinando pelo conhecimento da representação e pela determinação de instauração de procedimento visando à apuração dos fatos e, em caso de dano, tomado
de contas especial.
Pois bem.
Quanto à defasagem da data-base da planilha utilizada no edital, corroboro o entendimento técnico de que não restou demonstrada qualquer irregularidade, visto que o aviso de licitação foi publicado em
08/07/2016, logo a data-base de março/2016 era a mais aproximada,
não caracterizando, de pronto, a suposta defasagem que desse ensejo
à atuação deste Tribunal.
Relativamente à proibição de participação de consórcios na licitação,
também não restou demonstrada qualquer irregularidade, ante, inclusive, a parca argumentação constante da inicial.
Nesses termos, corroboro o entendimento técnico, já que não há vedação legal expressa para tal item do edital e não logrou êxito o Denunciante em demonstrar em sua argumentação qualquer prejuízo
que decorreria para o Município ou para o interesse público em geral.
Ademais, na esteira do entendimento da Secex Engenharia entendo
que se encontra na seara da discricionariedade administrativa, a decisão de permitir a participação de empresas em consórcio, até mesmo porque não se pode vislumbrar, por meio dos poucos documentos
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constantes dos autos, que se trata de um objeto complexo e de grande vulto que inviabilize a participação isolada de empresas.
Por fim, quanto à execução irregular de tapumes na obra, corroboro
o entendimento técnico, uma vez que entendo não existir qualquer
indício que corrobore tal alegação, razão pela qual percebo que não
estão caracterizados os elementos necessários ao desenvolvimento
regular do processo.
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, filiando-me ao posicionamento da área técnica e pedindo vênia para divergir do Ministério Público de Contas, nos termos
do art. 94, inciso III, § 2º da LC 621/2012, e do art. 177, inciso III do
RITCEES, NÃO CONHEÇO esta representação.
Dê-se CIÊNCIA ao representante, ARQUIVANDO-SE o feito após os
procedimentos de praxe.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2273/2017,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, não conhecer a presente
representação, nos termos do art. 94, inciso III, § 2º da LC 621/2012,
e do art. 177, inciso III do Regimento, dando-se ciência ao representante e arquivando-se os autos após o transito em julgado, nos
termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, relator, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader
Borges e os senhores conselheiros em substituição Márcia Jaccoud
Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
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