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ACÓRDÃO TC-1328/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7599/2017
CLASSIFICAÇÃO: - Embargos de Declaração
JURISDICIONADO - Prefeitura Municipal de Anchieta
EMBARGANTES - Marcus Vinicius Doerlinger Assad – Prefeito Municipal
Ana Lúcia Pereira Dos Santos Gozzer – Pregoeira Oficial
ADVOGADO - Pedro Josino Cordeiro (OAB/ES 17.169)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC
929/2017 – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – CIÊNCIA
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão
TC 929/2017, proferido pelo Plenário deste Tribunal nos autos do
Processo TC 4294/2014, em que se apreciaram Recurso de Reconsideração, conhecendo-o para no mérito dar-lhe provimento parcial,
reformando parcialmente o Acórdão TC 229/2014. Porém, mantendo inalterado o valor da multa inicialmente aplicada nos autos do
Processo TC 3939/2013, que tratou de Representação.
Após decisão proferida, os Srs Marcus Vinicius Doerlinger Assad e
Ana Lúcia Pereira dos Santos Gozzer opuseram Embargos de Declaração, pretendendo seja saneada suposta contradição e omissão,
sob a alegação de que embora o Acórdão TC 929/2017 tenha sido
parcialmente reformulado, a multa foi integralmente mantida.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, constato que o expediente apresenta-se tempestivo
e que os interessados possuem legitimidade na sua propositura,
estando, portanto, atendidos estes dois pressupostos de admissibilidade.

Pois bem. O Acórdão TC 929/2017, ora atacado pelos recorrentes
contém, a seguinte Decisão:
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:
Conhecer o presente recurso como Pedido de Reexame;
1.
Dar provimento parcial ao presente recurso interposto pelo
senhor Marcos Vinicius Doerlinger 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:
1.
Afastar irregularidade constante do item 2.1 – Ausência de
projeto básico adequado – Responsáveis: Marcus Vinicius Doerlinger Assad e Ana Lúcia Pereira dos Santos Gozzer;
Manter irregularidade disposta no item 2.3 – Do preço inexequível – Responsáveis: Marcus Vinicius Doerlinger Assad e Ana Lúcia
Pereira dos Santos Gozzer;
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.
Os recorrentes alegam que embora a irregularidade referida no
item 2.1 – Ausência de projeto básico tenha sido afastada, o referido Acórdão manteve o valor da multa fixado em R$ 3.000,00
(três mil reais). Valor este que fora incialmente fixado no Acórdão
TC 229/2014, quando a irregularidade tratada no item 2.1 havia
sido mantida.
Para fins de defender sua tese, na qual pretendem a reforma do
referido Acórdão que manteve incólume o valor da multa, os defendentes tratam de toda a questão meritória do processo.
Desta forma, percebe-se que o que se pretende por meio desta via
recursal é tão somente uma rediscussão do mérito, na tentativa de
atenuar o valor da multa fixada.
Não existe dispositivo em nosso Regimento Interno ou Lei Orgânica
que determine que caso seja afastada uma irregularidade o valor da
multa tenha que ser diminuída. Pelo contrário, a multa é aplicada
de acordo com grau de reprovabilidade da conduta do agente, a
gravidade da falta e o potencial de lesividade, nos termos do artigo
388 do Regimento Interno. Vejamos:
Art. 388. Na fixação da multa, o Tribunal considerará, necessariamente, entre outras circunstâncias, o grau de reprovabilidade da
conduta do agente, a gravidade da falta e o potencial de lesividade
do ato para a Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade.
O Plenário desta Corte entendeu que embora tenha sido afastada
uma irregularidade, o grau de reprovabilidade da outra que fora
mantida era suficiente para manter o valor da multa que fora fixado, motivo pelo qual este valor permaneceu inalterado.
Ressalto que embora o Acórdão TC 929/2017 tenha sido parcialmente reformulado, não existe dispositivo legal que obrigue a reformulação da multa inicialmente fixada, sendo esta determinada
pela gravidade da conduta produzida, motivo pelo qual o Plenário
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[ATOS DO PLENÁRIO]

[Acórdãos e Pareceres - Plenário]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
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entendeu pela permanência do quantum inicialmente fixado, diante
do que entendo que inexiste contradição, omissão ou obscuridade
no Acórdão TC 929/2017 atacado.
Dessa forma, observo que esta via não é adequada à rediscussão
do mérito para fins de redução da multa aplicada, razão pela qual
entendo que deve ser negado o provimento dos embargos de declaração, uma vez que o julgado combatido não possui nenhum dos
vícios previstos no artigo 167 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
No tocante ao mérito, após análise dos autos, verifico que a oposição dos presentes Embargos não encontra respaldo no ordenamento jurídico, o que obsta o seu provimento.
Por fim, cumpre ressaltar que conforme preconiza o artigo 155, da
Lei Orgânica desta Corte, não é obrigatória a audiência do Ministério Público de Contas nos Embargos de Declaração.
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Conhecer dos presentes Embargos de Declaração;
1.2 Quanto ao mérito, negar provimento, mantendo incólume o
teor do Acórdão TC 929/2017 proferido pelo Plenário deste Tribunal
nos autos do processo TC 4294/2014;
1.3 Dar ciência ao interessado;
1.4 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2017 - 38ª Sessão do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Domingos Augusto Taufner (Relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros-substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1330/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO: 13663/2015
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VITÓRIA - SEMAD
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTES: ADMILSON SOARES DE SOUZA, CLESSON
BRAGA TRANCOSO, DIEGO DA CUNHA NUNES, DIOGO MARCHIOLI, GLEIDSON MONTEMOR DE SOUZA, JOÃO CARLOS DE FREITAS
LIMA, JOELTON BRUNES RODRIGUES, LUIZ CLÁUDIO MARTINS
GONÇALVES, LUIZ CARLOS ZAMPROGNO, LUCAS PAULO BARROS
DOS SANTOS, MARCELO MAXI RUY, MILSON LUZIA MARQUES, REGINALDO RODRIGUES SILVA, BRUNO SILY, SILVIO GOMES DA SILVA, GEORGE COSTA CALOTT
ADVOGADOS: JULIANA BAQUE BERTON (OAB 16.431), YURI IGLEZIAS (OAB 22.668)
REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO - ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
O processo em questão trata-se de Representação com pedido de
natureza cautelar, apresentada por Admilson Soares de Souza e
outros em que narra a existência de possíveis irregularidades no
âmbito da do Edital de Concorrência Pública nº 001/2014,
instaurado pela Prefeitura Municipal de Vitória, cujo objeto é a
seleção de pessoas físicas (profissionais autônomos) para dele-
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gação, por meio de Permissão, de 108 (cento e oito) novas vagas
para execução de serviço de transporte de passageiro em veículos
de aluguel a taxímetro, no município de Vitória.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Cautelares procedeu à aferição
do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, sugerindo o
não conhecimento da presente Representação pelo fato de que “da
análise do acervo processual, constata-se que os Representantes
não apresentaram circunstâncias ou elementos de convicção sobre
ocorrência de fatos de interesse público, não oferecendo oportunidade ao exercício de competência conferida ao Tribunal de Contas”.
Assim sendo, os Representantes não apontaram irregularidade no
Edital Concorrência Pública 01/2014, mas apenas requereram a
análise de suas inabilitações.
Nesse sentido, em cumprimento ao art. 94, § 2º da Lei Complementar 621/2012 onde diz que o juízo de admissibilidade caberá ao
Relator, decidi não conhecer da Representação, ante a inexistência
de interesse público a ser tutelado pela Corte de Contas, na forma
da Decisão Monocrática DECM 181/2016 (fl. 708/715).
Ocorre que, antes da manifestação do MPEC, foi colacionado aos
autos o requerimento sob o protocolo nº 13949/2016-4 (fl. 47/749)
feito pelos Representantes, por intermédio de seu causídico, cuja
análise passo ora a fazer.
Os Representantes requereram o apensamento deste processo aos
autos do TC 4574/2016, sob o fundamento de que existe conexão. O pleito não merece ser acolhido, uma vez que o processo TC
4574/2016 foi julgado improcedente e arquivado, uma vez que não
foram verificadas irregularidades no Edital de Concorrência Pública
001/2014, na forma do Acórdão TC 463/2017-Plenário.
Assim, visando regular instrução processual, o Ministério Público
de Contas emitiu a Manifestação 00369/2017-7, da lavra do em.
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira em que se manifesta
ciente dos termos da DECM 181/2016.
Desse modo, nos termos do artigo 176, § 3º, inciso I do Regimento
Interno desta Corte de Contas, o processo deverá ser arquivado:
Art. 176. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato
é parte legítima para denunciar qualquer irregularidade ou ilegalidade de atos praticados na gestão de recursos públicos sujeitos à
fiscalização do Tribunal.
(...)
§ 3º Mediante decisão do Tribunal, a denúncia somente poderá ser
arquivada:
I – quando não observados os requisitos de admissibilidade prescritos no art. 177 deste Regimento.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator:
1.1 Arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 176,
§ 3º, inciso I, c/c art. 186 do RITCEES;
1.2 Dê ciência aos interessados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2017 - 38ª Sessão do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas e
João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1331/2017 – PLENÁRIO
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PROCESSO
CLASSIFICAÇÃO
JURISDICIONADO

TC-4504/2016
REPRESENTAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
URBANOS DE VILA VELHA
REPRESENTANTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
RESPONSÁVEIS
JOSÉ ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA
SCHEYLA ARMANI GONÇALVES
MENARA RIBEIRO SANTOS MAGNAGO DE
HOLLANDA CAVALCANTE
ANA EMÍLIA GAZEL JORGE
EMENTA: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – IRREGULARIDADES NO TRÂMITE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 10/2016 – CAUTELAR DEFERIDA – REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos de Representação impetrada pelo Ministério Público de Contas em face da Prefeitura Municipal de Vila
Velha, em razão de supostas irregulares no trâmite da Concorrência
Pública n° 10/2016, cujo objeto refere-se à contratação de empresa
de engenharia ou consórcio de empresas de engenharia objetivando a execução de serviços integrantes do sistema de limpeza pública, implantação e manutenção de áreas verdes públicas municipais.
Ao Relator, foi proferida a Decisão Monocrática 781/2016 (às fls.
65/66), que determinou a notificação dos responsáveis para prestarem informações, o que foi atendido por meio das peças acostadas
às fls. 79/125, 127/173 e 175/225 dos autos.
Diante disso, os autos foram alvo de análise pela Secex/Engenharia, tendo resultado na Manifestação Técnica 1219/2016 (às fls.
241/260), que concluiu pelas seguintes propostas de encaminhamento:
“4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, e diante das providências já tomadas, submetemos
os autos à consideração superior, com a proposta de:
Determinar à autoridade competente que suspenda cautelarmente
o procedimento licitatório da Concorrência Pública 10/2016 e sua
execução, na fase em que se encontrar, visto a habilitação de um
consórcio, até ulterior decisão do mérito, nos termos dos artigos
376 e 377, I e II da Resolução TC nº 261/2013;
Determinar a oitiva dos representados e interessados, para que
se pronunciem em até dez dias, nos termos do art. 307, § 3º do
RITCEES.
Sugere-se ainda, em homenagem ao princípio do contraditório e
ampla defesa, o encaminhamento de cópia desta Manifestação aos
representados, conforme mandamento do § 7º , do art. 307, da
Resolução TC 261/2013.”
Assim, por meio da Decisão TC 3546/2016 do Plenário (às fls.
272/281) --- em acompanhamento ao voto do Relator, foram acolhidas as sugestões da unidade técnica para determinar à Prefeitura Municipal de Via Velha, para conhecer e receber a presente
Representação e deferir, em caráter cautelar, a suspensão do procedimento licitatório em tela na fase em que se encontrasse até
decisão ulterior de mérito, bem como notificar os responsáveis para
cumprimento da decisão e sua publicação na imprensa oficial, com
a posterior informação a esta Corte sobre as providências adotadas,
e ainda para prestar informações quanto aos itens representados.
Devidamente notificados, os responsáveis compareceram aos autos
às fls. 294/350, 353/359, 368/359 e 374/378 com esclarecimentos, os quais foram submetidos à apreciação da unidade técnica
através da Manifestação Técnica 1101/2017 (às fls. 386/407).
Por fim, foram os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC para análise conclusiva, que resultou na Instrução Técnica Conclusiva 4738/2017-1, cuja conclusão se deu nos
seguintes termos:
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Por todo o exposto e com base no art. 70, da Lei Complementar 621/2012, c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
sugere-se a extinção do processo sem resolução do mérito
por ausência de interesse processual, com o consequente
arquivamento dos autos.
3.3 Sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante do
teor da decisão final a ser proferida conforme art. 307, §7º,
da Res. TC 261/2013 (Reg. Interno).
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, que através do Parecer 4738/20171, da lavra do Ilmo. Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
anuiu integralmente com as proposições da Unidade Técnica explicitadas na invocada ITC 3648/2017-9, pugnando pela extinção do
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feito sem resolução do mérito.
Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que seria este o
caso de se aplicar o art. 307, §5° do RITCEES, que prevê a análise
de mérito nas hipóteses em que o responsável cumprir a cautelar
imposta e não contestá-la, uma vez que a licitação sob análise foi
revogada em 30/06/2017, conforme se extrai da documentação
acostada às fls. 409.
Contudo, verifica-se que na ocasião da notificação dos responsáveis
não havia sido apontada formalmente a caracterização de irregularidade, não tendo sido, portanto, oportunizados o contraditório e a
ampla defesa. A afirmativa retro se reforça com a constatação de
que a consta nos autos tão somente a notificação aos responsáveis
da Decisão TC 3546/2016, que determina a suspensão da licitação
e requer a prestação de informações. E, sabidamente, a notificação
não tem o cunho de outorgar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que se dá apenas com a citação, nos termos do art.
63 da Lei Orgânica, sem o que há óbice à decisão de mérito, sob
pena de nulidade.
Ademais, considerando que o processo licitatório já se encontra extinto, de forma que uma análise de mérito seria não apenas inócua,
como também sem efetividade, impõe-se a extinção do feito sem
resolução do mérito, haja vista a perda do objeto perseguido, abalizada no art. 307, §6° do RITCEES, diante da perda de interesse
processual na continuidade da busca pela tutela inicialmente pretendida, assim como preceitua o art. 485, VI do CPC.
Nessa linha, entendo que, de fato, não se encontram presentes as
condições da ação, diante da ausência de interesse processual, de
forma que não se faz mais justificada a utilização da máquina processual até aqui demandada.
Por todo o exposto, perfilho do mesmo entendimento exposto nos
fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica, tornando-os parte integrante do presente voto, e do posicionamento do
órgão ministerial, e VOTO pela extinção do feito sem resolução
do mérito por ausência de interesse processual, nos termos da ITC
3648/2017-9.
Assim, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão
da ausência de interesse processual, com fulcro no art. 70 da LC
621/2012 c/c art. 485, VI do CPC;
1.2 Cientificar o representante da presente decisão, na forma do
art. 307, §7° do RITCEES;
1.3 Arquivar os autos, na forma do art. 330 do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2017 - 38ª Sessão do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (Relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas e
João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1332/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO TC:
JURISDICIONADO:
ASSUNTO:
REQUERENTE:

1833/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
PEDIDO DE REVISÃO
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EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO – CONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA – DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO TC536/2014 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Revisão apresentado por Djalma da Silva
Santos, Prefeito Municipal de Alegre no exercício de 2009, em face
do Acórdão TC-536/2014-Plenário, proferido nos autos do Processo
TC 2930/2010, que, à unanimidade, assim decidiu:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2930/2010,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e dois de
julho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva,
1. Converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial, nos
termos do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar nº 321/2012,
em razão de potencial dano ao erário;
2. Declarar a revelia da empresa A &V Fisioterapia Ltda, nos termos
do artigo 157, §7º, do Regimento Interno;
3. Julgar irregulares as contas dos Srs. Djalma da Silva Santos, Rubens Moulin Tannure, Abel Vieira Mendel Filho e de A&V Fisioterapia
Ltda, referente ao exercício de 2009, aplicando-lhes multa pecuniária individual, equivalente a 1.000 VRTE, devendo essa quantia ser
recolhida, e comprovado o seu recolhimento perante o Tribunal de
Contas, no prazo de 30 dias, a contar da publicação deste Acórdão,
nos termos do artigo 454, inciso I, c/c artigo 385, do Regimento
Interno deste Tribunal, tendo em vista a manutenção das seguintes
irregularidades:
3.1. Pagamento de despesa com ausência de finalidade e interesse
público, de motivação e razoabilidade (Referente ao Item 2.1 da
ITC n° 2056/2013) - Ressarcimento: R$ 9.652,70 equivalente a
5.009,18 VRTE - artigos 32, caput, e 45, § 2º, da Constituição Estadual. (Responsável - Djalma da Silva Santos – Prefeito Municipal);
3.2. Substituição de mão de obra não contabilizada na despesa com
pessoal. - art. 18, § 1º, da Lei Complementar Nº 101/2000. (Referente ao Item 2.3 da ITC n° 2056/2013) - (Responsável - Djalma
da Silva Santos - Prefeito Municipal);
3.3. Descumprimento dos princípios da impessoalidade, da moralidade e da finalidade (Referente ao Item 2.4 da ITC n° 2056/2013)
– Ressarcimento: R$ 15.494,71 equivalentes a 8.040,84 VRTE - art.
37, caput, da Constituição Federal e art. 32, caput, da Constituição
Estadual. (Responsável - Djalma da Silva Santos - Prefeito Municipal);
3.4. Prorrogação de contrato ultrapassando a vigência do respectivo crédito Orçamentário - art. 57, da Lei nº 8666/93. (Referente
ao Item 2.5 da ITC n° 2056/2013) - (Responsável - Djalma da Silva
Santos – Prefeito Municipal);
3.5. Qualificação técnica não exigida no edital - artigos 27, inciso II,
30, inciso I, e 40, Inciso IV, todos da Lei nº 8666/93. (Referente ao
Item 2.10 da ITC n° 2056/2013) - (Responsável - Djalma da Silva
Santos – Prefeito Municipal);
3.6. Contrato assinado por pessoa inabilitada - artigos 50 e 61,
caput, da Lei nº 8.666/93. (Referente ao Item 2.11 da ITC n°
2056/2013) - (Responsável - Djalma da Silva Santos – Prefeito Municipal);
3.7. Pagamento irregular de despesa - Ressarcimento: R$ 5.736,64,
equivalente a 2.976,97 VRTE - art. 63, § 1º, inciso III, da Lei nº
4.320/64. (Referente ao Item 2.12 da ITC n° 2056/2013) - (Responsáveis: Rubens Moulin Tannure - Secretário Municipal de Saúde,
Abel Vieira Mendel Filho - Coordenador e Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde e A & V Fisioterapia Ltda - empresa contratada);
3.8. Exigências editalícias não amparadas em lei - art. 3º, § 1º,
inciso I, e art. 30, ambos, da Lei nº 8666/93. (Referente ao Item
2.15 da ITC n° 2056/2013) - (Responsável - Djalma da Silva Santos, Prefeito Municipal);
4. Imputar ressarcimento, ao Sr. Djalma da Silva Santos, no valor
de R$ 9.652,70 (nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e
setenta centavos), equivalentes a 5.009,18 VRTE, tendo em vista
a irregularidade descrita na no item 3.1. desta Decisão; e aos Srs.
Rubens Moulin Tannure, Abel Vieira Mendel Filho e A&V Fisioterapia
Ltda, solidariamente, no valor de R$ 5.736,64 (cinco mil setecentos
e trinta e seis reais e sessenta centavos), equivalentes a 2.967,37
VRTE, tendo em vista a irregularidade contida no item 3.7. desta
Decisão, devendo tais quantias ser em recolhidas, e comprovado o
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recolhimento perante o Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias, a
contar da publicação deste Acórdão, nos termos do artigo 454, inciso I, c/c artigo 385, do Regimento Interno deste Tribunal;
5. Afastar a responsabilidade da empresa Pro-Vitae-Instituto Sul
Capixaba de Atenção à Saúde, acolhendo as razões apresentadas;
6. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Foi interposto, por outra parte, Recurso de Reconsideração, o qual
foi considerado intempestivo por esta Corte de Contas, por meio do
Acórdão TC-1898/2015 e mantendo-se integralmente, portanto, o
Acórdão TC-536/2017.
Dessa forma, o Sr. Djalma da Silva Santos apresentou o presente
Pedido de Revisão, devidamente instruído com a procuração ao advogado, subscritor da peça processual.
Os autos foram encaminhados à SecexRecursos, para instrução
processual, e, posteriormente, encaminhado à SecexEngenharia,
tendo em vista que a matéria a ser debatida cingia-se àquela área
de atuação.
Nesse sentido, foi elaborada pelo mencionado setor a Manifestação Técnica n. 1005/2017. Em seguida, de volta à Secex Recursos, foi confeccionada a Instrução Técnica de Pedido de Revisão
00007/2017-8, que sugeriu o conhecimento do Pedido de Revisão
e, no mérito, a procedência do pedido no que diz respeito à exclusão do comando que imputou ao Sr. Djalma da Silva Santos o
ressarcimento no valor equivalente a 5.009,18 VRTE
Tal entendimento foi compartilhado pelo Ministério Público de Contas, conforme se depreende do Parecer 04416/2017-5.
Após, vieram os autos conclusos para este Gabinete.
É o relatório.
DOS PRESSUPOSTOS DO PEDIDO DE REVISÃO
A análise dos pressupostos do pedido de revisão passa pela verificação, no caso concreto, da capacidade da parte, da existência
de interesse, da legitimidade processual, de seu cabimento, assim
como da regular representação por advogado – cujo instrumento
procuratório deve constar nos autos.
Esse delineamento é condição essencial para que, em fase posterior, se possa adentrar a discussão de seu mérito, julgando-se pela
procedência ou improcedência dos pedidos.
No caso vertente, em conformidade com análise realizada pela área
técnica, revelaram-se preenchidos todos os pressupostos necessários ao conhecimento do Pedido de Revisão, senão vejamos:
Analisando as condições de admissibilidade do pedido, observa-se
que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
Observa-se que embora o gestor tenha indicado o Acórdão TC536/2017 como decisão rescindenda, o prazo deve ser contado a
partir do trânsito em julgado do Acórdão TC-1898/2015, que manteve na íntegra os termos da decisão anterior.
Assim, em relação à tempestividade, verifica-se, conforme Certidão
de Trânsito em Julgado elaborada pela Secretaria Geral das Sessões, à fl. 50, que o trânsito em julgado do Acórdão TC-1898/2015
operou-se em 08 de abril de 2016.
Tendo sido o PedidO de Revisão protocolizado em 21/03/2017, no
interstício de 2 anos contados do trânsito em julgado, nos termos
do artigo 171, da Lei Orgânica deste Tribunal – LOTCEES (LC nº
621/2012), entende-se que o presente pleito é tempestivo.
Quanto ao cabimento, constata-se que o instrumento utilizado está
previsto no artigo 171, da Lei Complementar 621/2012, reproduzido abaixo:
Art. 171. Da decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, cabe pedido de revisão ao Plenário, de natureza
jurídica similar à da ação rescisória, sem efeito suspensivo, apresentado uma só vez e por escrito pelo responsável, pelo interessado, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas, dentro do prazo de dois anos, contados do trânsito em
julgado, e fundado:
I – em erro de cálculo nas contas;
II – em evidente violação literal de lei;
III – em falsidade ou insuficiência da prova produzida na qual se
tenha fundamentado o acórdão recorrido;
IV – na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a
prova produzida.
O gestor aponta como fundamento de seu pedido revisional o inciso
II do artigo acima citado, questionando em especial o que entende
por presunção de dano. Entende-se, portanto, atendidos os requisitos de admissibilidade.
FUNDAMENTAÇÃO
Nos presentes autos a questão principal recai sobre a suposta ocorrência de pagamento em duplicidade em aditamento de Contrato
(Contratos nº 11 e 12/2009) avençado pela Prefeitura do município
de Alegre com as empresas Mult Obras Assessoria e Consultoria
LTDA. e Habitat Engenharia LTDA.
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De acordo com o entendimento consolidado no Acórdão TC-536/
2014-Plenário, teria o Sr. Djalma da Silva Santos indevidamente
autorizado o aditamento do referido contrato para fins de inclusão
de serviços de topografia demandados no âmbito daquela municipalidade.
Nos autos do processo TC 2930/2010, entendeu a área técnica que
o objeto dos Contratos nº 11 e 12/2009 já contemplariam os serviços solicitados, sendo descabido o aditamento que viera a ser
firmado posteriormente, que, por sua vez, teria provocado danos
ao erário municipal.
Este posicionamento foi encampado por este TCEES, conforme demonstra o conteúdo do Acórdão TC-536/2014-Plenário, no qual foram as contas do Sr. Djalma da Silva Santos, Prefeito à época dos
fatos, julgadas irregulares, além de ter sido condenado ao ressarcimento do valor equivalente a 5.009,18 VRTE.
Sobre essas questões, numa abordagem minuciosa e precisa realizada já nos presentes autos, alega a Manifestação Técnica
01005/2017-1 que:
O cerne da questão se baseia na afirmação da equipe técnica, por
ocasião da elaboração do Relatório de Auditoria RA-O 24/2011, que
“os engenheiros contratados pelos contratos nº 11 e 12/2009 poderiam sim realizar os levantamentos topográficos, e desta forma não
haveria a necessidade de ser celebrado aditivo contratual para a
elaboração destes serviços, já que o art. 28 do Decreto n° 23.569,
de 11 de dezembro de 1933, que regula o exercício das profissões
de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor, atribui competência
ao engenheiro civil a realizar trabalhos topográficos, incluindo-se os
levantamentos topográficos, conforme se assevera abaixo”:
Art. 28 - São da competência do engenheiro civil:
a) trabalhos topográficos e geodésicos;
Dos Objetos dos contratos nº 11 e 12/2009
O objeto do contrato nº 011/2009 firmado com a empresa Mult
Obras Assessoria e Consultoria Ltda. teve por finalidade a:
CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL, com disponibilidade de
08 (oito) horas diárias, 05 (cinco) dias por semana, para prestar os
seguintes serviços: fiscalização de obras, medições, emissão de pareceres, elaboração de pequenos projetos (calçamentos, drenagens
e reformas) elaboração e atualização de diário de obras para cada
obra fiscalizada e demais serviços pleiteados pelo Secretário
de Obras, tudo para dar atendimento a esta Prefeitura Municipal
de Alegre, sendo que o objeto deste Convite inclui o fornecimento
de todos os serviços necessários à execução do contrato.
O objeto do contrato nº 012/2009 firmado com a empresa Habitat
Engenharia Ltda. teve por finalidade a:
CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL, com disponibilidade de
08 (oito) horas diárias, 02 (dois) dias por semana, para prestar os
seguintes serviços: fiscalização de obras, medições, emissão de pareceres, elaboração de pequenos projetos (calçamentos, drenagens
e reformas) elaboração e atualização de diário de obras para cada
obra fiscalizada e demais serviços pleiteados pelo Secretário
de Obras, tudo para dar atendimento a esta Prefeitura Municipal
de Alegre, sendo que o objeto deste Convite inclui o fornecimento
de todos os serviços necessários à execução do contrato.
Nos contratos, nº 11/09 e 12/09, assim como na licitação, não são
especificados as obras que seriam fiscalizadas, nem quais projetos
seriam elaborados pelos dois engenheiros contratados trazendo,
ainda, a expressão: e, ”demais serviços pleiteados pelo Secretário de Obras”.
Da irregularidade apontada relativa aos itens 3.1 e 4 do
Acórdão TC-536/2014
Trata-se de examinar se os engenheiros contratados através dos
contratos 11 e 12/2009 poderiam ter executado os “serviços de
levantamentos planimétricos”, sem a necessidade do termo
aditivo contratual firmado com a empresa Mult-Obras, em caso afirmativo estaria confirmada a irregularidade apontada no Relatório
de Auditoria e recepcionada nas peças processuais subsequentes.
As irregularidades apontadas em análise originaram-se na ocasião
em que o Sr. Rubens de Oliveira Barbosa – Secretário Municipal de
Obras interino solicitou o Aditivo no Contrato 011/09 da empresa
Mult-Obras Assessoria e Consultoria Ltda. para atender as necessidades de vários serviços de engenharia não contemplados neste
contrato, e que seriam de extrema importância e urgência, para
que fosse possível realizar os convênios e obras do município. (às
fls. 139/140 do processo 2930/2010).
Os serviços objeto do aditivo contratual referiram-se à:
1 - Levantamento topográfico planimétrico para execução de perfis
dos trechos das ruas Egídio Reis, Virgílio Resende e Clarinda Ferraz;
2- Levantamento planimétrico e memorial descritivo de um terreno de aproximadamente 1.800 m2, localizado na comunidade Feliz
Lembrança;
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3- Levantamento planimétrico e memorial descritivo de um lote localizado no distrito de Santa Angélica, ao lado da escola “Carmelita
Machado Morais”.
4- Levantamento planimétrico e memorial descritivo de um terreno
de aproximadamente 1.000 m2, de propriedade do Sr. Ataliba Soroldoni, localizado na comunidade de Sumidouro.
Para a realização destes serviços a Prefeitura de Alegre celebrou
um aditivo contratual ao contrato 11/2009 (fls. 142 do processo
2930/2010) para a contratação de Engenheiro Civil, e alterou a
clausula contratual 3ª que passou a ser redigida da seguinte forma:
“Clausula Terceira – do preço e reajustamento”.
(...)
3.1 A Contratante pagará a contratada, pelo serviço aqui ajustado,
a importância global de R$ 86.486,00 (oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), acrescendo portanto o valor de R$
4.190,00 (quatro mil, cento e noventa reais) referente a execução
dos seguintes serviços que não estão contemplados neste contrato,
mas que guardam natureza com o mesmo:
“1- Levantamento topográfico planimétrico para execução de perfis
dos trechos das ruas Egídio Reis, Virgílio Resende e Clarinda Ferraz;
2- Levantamento planimétrico e memorial descritivo de um terreno de aproximadamente 1.800 m2, localizado na comunidade Feliz
Lembrança;
3- Levantamento planimétrico e memorial descritivo de um lote localizado no distrito de Santa Angélica, ao lado da escola “Carmelita
Machado Morais”.
4- Levantamento planimétrico e memorial descritivo de um terreno
de aproximadamente 1.000 m2, de propriedade do Sr. Ataliba Soroldoni, localizado na comunidade de Sumidouro.
Posteriormente foi emitido o empenho 1681, destinado à mesma
empresa, Mult-Obras Assessoria e Consultoria Ltda., detentora do
contrato 11/09 no valor de R$ 5.915,64 pelos serviços de: levantamento topográfico, fiscalização de obras, medições, emissão de
pareceres e elaboração de pequenos projetos junto à Secretaria
Municipal de Obras, Planejamento Urbano e Serviços Públicos.
O valor total dos serviços que foram adicionados/aditivados gerou um valor liquido pago após as retenções dos encargos de R$
9.652,70, equivalente a 5.009,18 VRTE.
A equipe de auditoria considerou este valor como pagamento indevido uma vez que em seu entendimento os serviços de levantamento planimétrico poderiam ter sido executados pelos engenheiros civis contratados através dos contratos 11 e 12/2009.
Das atribuições dos profissionais de engenharia Civil
Da análise do Decreto 23569/1933 verifica-se que as atribuições
dos engenheiros civis são:
DAS ESPECIALIZAÇÕES PROFISSIONAIS
Art. 28. São da competência do engenheiro civil:
a) trabalhos topográficos e geodésicos;
b) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas as suas obras complementares;
c) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das estradas de rodagem e de ferro:
d) o estudo, projeto, direção, fiscalização o construção das obras de
captação e abastecimento de água;
e) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras de
drenagem e irrigação;
f) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras
destinadas ao aproveitamento de energia e dos trabalhos relativos
às máquinas e fábricas;
g) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras
relativas a portos, rios e canais e dos concernentes aos aeroportos;
h) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras
peculiares ao saneamento urbano e rural;
i) projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo;
j) a engenharia legal, nos assuntos correlacionados com a especificação das alíneas a a i;
l) perícias e arbitramentos referentes à matéria das alíneas anteriores.
Da leitura do artigo entende-se que os trabalhos “topográficos e
geodésicos“ são atribuições do engenheiro civil, entretanto, nota-se
que todos os demais itens referem-se a “estudo, projeto, fiscalização, direção e pericias” que são efetivamente as atividades
exercidas por profissionais habilitados em engenharia civil.
Trata-se de analisar se os “trabalhos topográficos e geodésicos“ referidos na norma guardam alguma semelhança com o objeto destes contratos e em caso positivo, “se os levantamentos planimétricos objeto dos aditivos contratuais poderiam/deveriam ser
efetivamente realizados por estes engenheiros civis contratados
através dos contratos 11 e/ou 12/2009?”.
Para responder a questão primeiramente é necessário entender
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quais são os serviços objeto dos contratos em análise.
O objeto dos contratos 11 e 12/2009 referem-se à: fiscalização de
obras, medições, emissão de pareceres, elaboração de pequenos projetos (calçamentos, drenagens e reformas) elaboração e
atualização de diário de obras além de “DEMAIS SERVIÇOS PLEITEADOS PELO SECRETARIO DE OBRAS”.
Nota-se que os serviços grafados em negrito elencados nos contratos são os rotineiramente executados por profissional com
formação em engenharia civil, entretanto, não é de se supor
que a empresa ao apresentar seu preço para a execução dos contratos 11 e12/2009, fosse também ser solicitada a executar levantamentos topográficos com estes profissionais, até por que os
serviços de topografia são em sua grande maioria executados
por profissionais de nível técnico e básico denominados topógrafos
e auxiliares de topografia.
O Topógrafo é o profissional responsável por realizar os levantamentos topográficos de obras diversas, determinando as localizações dos elementos visando marcar as referências de níveis. Um
Topógrafo atua com serviços de medição, elaboração e atualização
periódica de mapas, plantas e desenhos.
Está sob as responsabilidades de um Topógrafo executar levantamentos topográficos com estação total e apoio de GPS ou
marcos pré-fixados por meio de levantamentos altímétricos e planimétricos, fazer a implantação no campo de pontos de projeto,
locação de obras civis, industriais, rurais e delimitação de glebas,
fazer a elaboração das plantas com lista de pontos contendo cotas
e coordenadas, gerenciar e coordenar os projetos e equipes, manipular os equipamentos topográficos e geodésicos, realizar o
levantamento cadastral e o nivelamento geométrico, fazer avaliações topográficas da área ou terreno, efetuar o levantamento
planialtimétrico cadastral em obras de urbanização de favelas,
realizar a implantação de marcos geodésico, fazer a locação de sistemas viários e redes de utilidades, fazer a conferência para a liberação de fundações e estaqueamento, prestar acompanhamento de
execução de serviços, com levantamentos parciais para efeito de
medições, realizar também atividades de campo como levantamentos planialtimétricos, através de estação total, locação de
obras de terraplenagem, drenagem, água, esgoto, pavimentação,
demarcação de lotes e glebas, realizando a implantação de poligonais (abertas e fechadas), divulgar informações, orientar e acompanhar as equipes envolvidas na atividade, sob sua responsabilidade, controlar o material necessário para o desenvolvimento da
atividade de sua responsabilidade, gerar informações elaborando
relatório diário de obras, garantir que os produtos e serviços, sob
sua responsabilidade estejam em conformidade com os demais
processos, participar das reuniões técnicas e administrativas, efetuando as atividades de comunicação inerentes ao processo para o
desenvolvimento dos trabalhos.
Os serviços objeto dos aditivos contratuais ora em análise referem-se a levantamentos topográficos planimétricos para execução
de ruas e de terrenos.
A norma da ABNT - NBR 13133/1994 – Execução de levantamento topográfico –, fixa as condições exigíveis para execução
de levantamento topográfico destinado a obter:
Conhecimento geral do terreno: relevo, limites, confrontantes,
área, localização, amarração e posicionamento.
Informações sobre terrenos destinadas a estudos preliminares e
projetos.
Informações sobre terrenos destinadas a ante projetos ou projetos
básicos.
Informações sobre terrenos destinadas a projetos executivos.
As condições exigíveis para execução de um levantamento topográfico devem compatibilizar medidas angulares, medidas lineares, medidas de desníveis e as respectivas tolerâncias em função
dos erros, selecionando métodos, processos e instrumentos para
obtenção de resultados compatíveis com a destinação do levantamento, assegurando que a propagação de erros não exceda
os limites de segurança inerentes a esta destinação.
O levantamento topográfico é o conjunto de métodos e processos que, através de medições de ângulos horizontais e verticais,
de distancias horizontais, verticais e inclinadas, com instrumental adequado à exatidão pretendida, primordialmente, implanta e
materializa pontos de apoio no terreno, determinando suas coordenadas topográficas. A estes pontos se relacionam os pontos de detalhes visando à sua exata representação planimétrica numa escala
predeterminada e à sua representação altimétrica por intermédio
de curvas de nível, com equidistância também predeterminada e/
ou pontos cotados.
O Levantamento topográfico planimétrico (ou levantamento
planimétrico, ou levantamento perimétrico) é o levantamento dos
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limites e confrontações de uma propriedade, pela determinação do
seu perímetro, incluindo, quando houver, o alinhamento da via ou
logradouro com o qual faça frente, bem como a sua orientação e a
sua amarração a pontos materializados no terreno de uma rede de
referência cadastral, ou, no caso de sua inexistência, a pontos notáveis e estáveis nas suas imediações. Quando este levantamento
se destinar à identificação dominial do imóvel, são necessários outros elementos complementares, tais como: perícia técnico-judicial,
memorial descritivo, etc.
Para a execução das operações topográficas, são indicados os seguintes instrumentos:
a) teodolitos;
b) níveis;
c) medidores eletrônicos de distâncias (MED).
É necessário ainda o seguinte instrumental auxiliar:
a) balizas;
b) prumos esféricos;
c) trenas;
d) miras;
e) prismas;
f) termômetro;
g) barômetro;
h) psicômetro;
i) dinamômetro;
j) sapatas;
k) pára-sol.
Nota: Este instrumental deve sofrer revisões constantes, principalmente após os serviços de longa duração.
O levantamento topográfico, em qualquer de suas finalidades,
deve ter, no mínimo, as seguintes fases:
a) planejamento, seleção de métodos e aparelhagem;
b) apoio topográfico;
c) levantamento de detalhes;
d) cálculos e ajustes;
e) original topográfico;
f) desenho topográfico final;
g) relatório técnico.
O levantamento topográfico, em qualquer de suas finalidades,
deve obedecer ao princípio da vizinhança, e o relatório técnico,
quando do término de todo e qualquer levantamento topográfico
ou serviço de topografia, deve conter, no mínimo, os seguintes
tópicos:
a) objeto;
b) finalidade;
c) período de execução;
d) localização;
e) origem (datum);
f) descrição do levantamento ou do serviço executado;
g) precisões obtidas;
h) quantidades realizadas;
i) relação da aparelhagem utilizada;
j) equipe técnica e identificação do responsável técnico;
l) documentos produzidos;
m) memórias de cálculo, destacando-se:
- planilhas de cálculo das poligonais;
- planilhas das linhas de nivelamento.
O Engenheiro Civil esta habilitado para ser o responsável técnico pela execução dos serviços de topografia, entretanto a equipe de
profissionais que executam esses levantamentos é constituída de
topógrafos e auxiliares de topografia, utilizando equipamentos e ferramentas adequados a cada tipo de serviço requerido.
Na contratação dos serviços de topografia a descrição dos
equipamentos deve constar do orçamento, além de informações
como o tipo de plano a ser feito, o prazo de execução dos serviços
e a forma de pagamento. O preço do serviço dependerá principalmente do tipo de equipamento e da complexidade do levantamento, terrenos com obstáculos e maiores dimensões demandam
mais tempo de trabalho.
Os equipamentos utilizados para executar o serviço são de responsabilidade do contratado.
É de extrema importância que o engenheiro da contratante acompanhe o trabalho do topografo na obra e verifique se o levantamento topográfico está sendo feito corretamente.
De forma que no caso em tela não se vislumbra sob qualquer circunstancia a possibilidade de que um ou dois engenheiros pudessem, sem apoio de pessoal de campo e de equipamentos e
ferramentas adequadas, realizar os levantamentos planimétricos
que foram objeto de aditivo contratual ao contrato 11/2009.
Convém registrar que o entendimento consolidado na Manifestação Técnica 01005/2017-1 fora seguido pela Instrução Técnica de
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Pedido de Revisão 00007/2017-8 e, também, pelo Ministério Público de Contas, conforme se pode observar da leitura do Parecer
04416/2017-5.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o entendimento
da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO para que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Conhecer o presente Pedido de Revisão, tendo em vista estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no RITCEES;
1.2. No mérito, julgar procedente o presente Pedido de Revisão,
desconstituindo-se as disposições contidas no item 4 do Acórdão
TC-536/2014-Plenário, pontualmente as que dizem respeito à imputação de ressarcimento ao Sr. Djalma da Silva Santos do valor
equivalente a 5.009,18 VRTE em favor do erário do município de
Alegre/ES;
1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2017 - 38ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas e
João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1335/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO TC:
JURISDICIONADO:

3906/2015
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS - SEAMA
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO:
2014
RESPONSÁVEL:
DIANE MARA FERREIRA VARANDA RANGEL
PROCURADORES:
RAFAEL ANTÔNIO TARDIN (OAB/ES
11.647) E KARINA DEBORTOLI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR COM
RESSALVAS – DETERMINAÇÕES - ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEAMA, referente ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade da senhora DIANE
MARA FERREIRA VARANDA RANGEL.
Com base no Relatório Técnico n.º 367/2015 (fls. 19/40) e na
Instrução Técnica Inicial n.º 2023/2015 (fls. 42/43), o proferi
a Decisão Monocrática n.º 1855/2015 (fl. 45), por meio da qual
a senhora Diane Mara Varanda Ferreira Rangel foi citada para
justificar os seguintes indícios de irregularidade:
3.1.2.1 Divergência de R$ 34.956,21 referente a pagamento de
contribuição patronal ao regime geral de previdência Social-RGPS,
quando comparado o valor da folha de pagamento R$ 254.966,67
com o registrado na contabilidade (R$ 220.000,00), tabela 2 e 3.
3.5.1.A Inscrição supostamente equivocada na conta contábil
123110999 – outros bens móveis, no valor de R$ 55.244,23, tendo
em vista que este montante se refere a divergência entre inventário
e contabilidade que deveria ter sido regularizada, por força da Lei
9.372/2009 e suas prorrogações, até o término do exercício finan-
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ceiro de 2013.
3.5.1.B Não constituir comissão especial para apurar as inconsistências físicas e contábeis até 28/03/2014; não lançar as divergências em conta de Diversos Responsáveis em Apuração e não
regularizar as divergências até 30/09/2014.
Devidamente citada, a responsável apresentou suas razões de justificativa às fls. 59/66, colacionando documentação de apoio (fls.
67/127).
Novamente instada a se manifestar, a SecexContas, na Instrução
Técnica Conclusiva n.º 3156/2016-1 (fls. 131/142), entendeu
pelo julgamento pela REGULARIDADE COM RESSALVAS, com fundamento no art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, sugerindo, ainda, determinação ao atual gestor.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.
4628/2017-3, de fl. 147, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, manifestou-se no mesmo sentido, opinando
pela regularidade com ressalvas das contas, bem como pela expedição das determinações sugeridas pela área técnica.
É o Relatório.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público
de Contas acerca da regularidade com ressalvas na Prestação de
Contas Anual. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º
03647/2017-4, abaixo transcritos:
. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Divergência de R$ 34.956,21 referentes a pagamento de
contribuição patronal ao regime geral de previdências social – RGPS, quando comparado o valor da folha de pagamento R$ 254.966,67, com registrado na contabilidade R$
220.000,00 (item 3.1.2.1 do RTC 367/2015)
Base legal: Art. 85 cc 89 da Lei Federal 4.320/64.
Dos fatos
De acordo com o Relatório Técnico Contábil – RTC 367/2015, o
signatário arguiu que:
A contribuição patronal demonstrada na folha de pagamento foi de
R$ 254.956,21, e a contabilidade inscreveu a crédito R$ 283.901,76.
Após a dedução dos valores estornados na contabilidade, ficou demonstrado um montante de R$ 220.000,00 como contribuições patronais a pagar, uma diferença entre folha e contabilidade de R$
34.956,21, tabela 2.
A contribuição patronal efetivamente paga no exercício foi R$
187.748,91 restando um saldo remanescente do encerramento do
exercício de R$ 32.251,09, que juntos totalizaram R$ 220.000,00.
Sugere-se à citação do gestor para que possa se manifestar a
respeito das divergências entre o valor da contribuição patronal
da folha (R$254.956, 21) e aquele registrado na contabilidade
(R$220.000,00), no valor de R$ 34.956,21, bem como trazer
aos autos documentos que comprovem os pagamentos e possíveis
compensações financeiras.
Tabela 02 – contribuição patronal
Valores(RS)
folha de pagamento vs registros contábeis.
(A) Contribuições devidas folha de pagamento
254.956,21
(B) INSS a pagar – conta contábil – 211430100
283.901,76
(C) Estorno contas contábeis: 211430101,
- 63.901,76
211430105, 211430198
(D) Contribuição patronal a pagar
220.000,00
(E) Saldo a pagar no fechamento do exercício –
- 32.251,09
conta 211430100
(F) Contribuição patronal paga no exercício
187.748,91
Fonte: processo TC 3906/20015, arquivos em mídia digital:
FOLRGP, BALPAT, BALVER
Nota: as informações contábeis do balancete foram extraídas por
meio do SIGEFES, tendo em vista que o SEAMA enviou balancete
que não se referia ao período analisado.
Tabela 3 – Detalhamento dos pagamentos da contribuição
patronal
Das justificativas
As argumentações, em defesa das suscitações que lhes foram feitas
no Relatório Técnico Contábil – RTC 367/2015, o gestor apresentou
as que seguem às fls. 62 e 63, com documentos às fls. 67 a 126.
No tocante a contribuição patronal ao RGPS, esclarece-se que o
saldo total inscrito na contabilidade (R$ 283.901,76), deduzindo os
valores estornados (R$ 63.901,76) difere dos saldos apresentados
na folha de pagamento, haja vista que algumas Notas de Liquidações - NL’s foram registradas e recolhidas equivocadamente como
sendo contribuições do servidor. Tal equívoco ocorreu em razão de
o Núcleo de Regularidade Fiscal – NUREC/SEGER, o qual encaminha mês a mês a planilha contendo os saldos de INSS a recolher,
e esta não discrimina o valor por tipo de contribuição (Servidor e
Patronal).
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 22 de janeiro de 2018
Esclarece-se, ainda, que, quanto aos valores de contribuição relativos aos meses de janeiro/2014 e março/2014, no total de R$
77.699,89, foram registrados para serem compensados no FPE
através das Notas Patrimoniais 2014NP00432, 2014NP00604 e
2014NP00797.
Da análise das justificativas
Em análise aos documentos probatórios as contribuições patronais,
do exercício de 2014, constantes das fl. 67 a 126, verifica-se o
recolhimento das contribuições devidas e esclarecida a divergências apontada, assim, considera-se regular o item 3.1.2.1 do RTC
367/2015.
4. REGISTRO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS
4.1 Inscrição supostamente equivocada na conta contábil
123110999 - outros bens móveis, no valor de R$ 55.244,23,
tendo em vista que este montante se refere a divergências
entre inventário e contabilidade que deveria ter sido regularizada, por força da Lei 9.372/2009 e suas prorrogações,
até o término do exercício financeiro de 2013. (item 3.5.1 A
do RTC 367/2015)
Base legal: Art. 85 da Lei Federal 4.320/64; art. 19, § único c/c
art. 22 do Decreto 1110-R/2002.
Dos fatos:
De acordo com o Relatório Técnico Contábil – RTC 367/2015, o
signatário arguiu que:
Em consulta ao balancete contábil, foi constatado que existe registro de bens móveis na conta contábil 123110999 – “outros bens
móveis” que não constam do inventário e não foi considerado para
efeito de composição da tabela 6. A parte contábil da tabela 6
apresenta os dados da conta bens móveis em geral – conta contábil
123110100 cujos valores foram conciliados com o inventário para
efeito de demonstração de “divergência ou de regularidade”.
As divergências entre inventário e contabilidade oriundas de exercícios anteriores que não puderam ser sanadas até o prazo do envio
desta prestação de contas foram transferidas, equivocadamente,
para a conta contábil 123110999 – outros bens móveis.
A tabela abaixo apresenta uma conciliação das informações entre
inventário físico e registros contábeis, no exercício financeiro em
análise, considerando tão somente a conta contábil 123110100 –
bens móveis em geral, que são os bens móveis regularmente registrados na contabilidade em contraposição com as informações do
inventário de bens móveis.
Tabela 6 – conciliação entre o inventário de bens móveis e
os registros contábeis.
Fonte: processo TC 3906/2015 referente à prestação de contas
exercício 2014, arquivo digital RESMOV.
O resumo do inventário de bens móveis, apresentado na prestação de contas do exercício de 2014, por meio digital, nos arquivos denominados, RESMOV demonstra um saldo de inventário de
R$1.352.501,56, e um saldo contábil de R$1.348.215,35, acarretando uma diferença físico e contábil no valor de R$ 4.286,00. Essa
diferença ocorreu porque foi inventariada, mas contabilizada na
conta “outros bens móveis”, cujos valores não constam da tabela
acima.
A conta contábil de bens móveis em geral - conta 123110100 não
inclui o saldo da conta contábil 123110999 - outros bens móveis,
como já foi relatado anteriormente, que se referem a valores de divergência físicos e contábil de exercícios anteriores cujo prazo para
regularização expirou em 31/12/2013.
A SEAMA na tentativa de conciliar o seu inventário com a contabilidade apropriou os valores referentes à divergência físico e contábil
na conta contábil 123110999 - outros bens móveis e comparou o
inventário somente ao saldo da conta 123110100 - bens móveis
em geral.
Entretanto, quando se analisa a conta 123110000 - bens móveis
consolidada, que agrega todos os bens móveis inclusive àqueles
registrados na conta transitória 123110999 - outros bens móveis,
observa-se um saldo consolidado de R$ 1.407.745,59. Comparando
o saldo consolidado ao inventário tem-se uma divergência de R$
55.244,23.
A tabela 6 traz um comparativo, extraído do arquivo digital RESMOV – resumo de inventário de bens móveis constante da prestação de contas. Importante mencionar que as informações contábeis trazidas na tabela 6 não considera o montante referente a
bens móveis registrados na conta 123110999 - outros bens móveis
no valor de R$ 59.530,20. Este montante é produto do somatório
das divergências físico e contábil de exercícios anteriores no valor
de R$ 55.244,23, mais a divergência do exercício no valor de R$
4.286,01. O valor de R$ 4.286,01 foi inventariado e registrado na
conta contábil “outros bens móveis” como sendo bens adquiridos
com recursos do Fundema. Fica então, pendente de regularização,
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a divergência de R$ 55.244,23 .
O relatório técnico contábil do exercício de 2013 – RTC 188/2014
acompanhado no mesmo sentido pelo Acórdão 1047/2014, quando
do julgamento da prestação de contas do exercício de 2013, recomendou a regularização da divergência no valor de R$ 59.530,20,
que na prestação de contas do exercício de 2014 ficou em R$
55.244,23, tendo em vista a regularização de R$ 4.286,00 que
foram inventariados e registrados na conta “outros bens móveis”
como sendo bens adquiridos pelo Fundema.
A conta contábil totalizadora 123110900 - demais bens móveis,
se subdivide nas seguintes contas:
123110901 – Bens móveis a alienar;
123110902 – Bens móveis em poder de terceiros;
123110903 – Bens móveis em trânsito;
123110904 – Bens móveis vinculados a convenio;
123110905 – Bens móveis em recuperação;
123110906 – Bens móveis constituídos pela SPE – PPP;
123110999 – Outros bens móveis.
Em fácil leitura das nomenclaturas das contas contábeis que se
agruparam na conta contábil “demais bens móveis”, percebe-se
que devem ser registrados naquelas contas, bens que estiverem
em processo de alienação, em trânsito, em poder de terceiros, vinculados a convênios, ou seja, são bens que o inventário não pode
alcançar porque estão em poder de terceiros ou porque estão vinculados a convênio e só pertencerão de fato ao Estado no término
do convênio, ou porque estavam em trânsito, em processo de recuperação e não puderam ser inventariados, todavia nessas contas
não se registra bens inexistentes, ele precisa existir de fato.
A SEAMA registrou na conta outros bens móveis, as divergências
entre inventário e contabilidade que há anos vem sendo objeto de
questionamento, pelo fato de estarem contabilizados e não constarem do inventário físico.
Reiteramos que na prestação de contas do exercício de 2014, essa
divergência que era de R$ 59.530,20 reduziu em R$ 4.286,01, inventariado como bens adquiridos pelo Fundema e contabilizado na
conta contábil “outros bens móveis’, restando um saldo divergente
entre inventário e contabilidade de R$ 55.244,23.
O acórdão 1047/2014, que se referiu à prestação de contas do
exercício de 2013 trouxe a seguinte redação:
Acordão TC 1047/2014:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE 2013) - 1)
REGULAR - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA, referente ao exercício de 2013,
sob a responsabilidade das senhoras PATRÍCIA GOMES SALOMÃO
(01/01 a 26/04/2013) e DIANE MARA VARANDA FERREIRA RANGEL
(30/04 a 31/12/2013).
(...)
Propôs, ainda, que sejam feitas as seguintes RECOMENDAÇÕES
ao atual Secretário:
1 – (...)
2 – Apresentar, na próxima prestação de contas anual, Nota Explicativa e/ou documento que comprove a baixa patrimonial da quantia de R$ 59.530,24, que representa uma divergência entre os saldos do Inventário de Bens Móveis e o Balancete Contábil, conforme
determinam os artigos 74 a 80 do Decreto Estadual 1.110-R/2002.
Dessa forma, pelos diversos motivos citados, consideramos equivocada a inscrição de divergências físico contábeis na conta outros bens móveis, tendo em vista que tais divergências deveriam
ter sido sanadas, até o término do exercício de 2013, conforme
dispôs a Lei 9.372/2009 e suas prorrogações.
Observa-se, ainda, que as divergências têm ocorrido sistematicamente em vários exercícios e o SEAMA se beneficiou da Lei
9.372/2009, não enviando inventário nas prestações de contas sob
a justificativa que estava em processo de regularização, o que não
ocorreu até a presente data, tabela 8.
Em análise aos dados da tabela 8, exercício de 2014, verifica-se
uma divergência entre inventário e contabilidade no valor de R$
55.244,23, sendo que esse valor se refere à divergência física e
contábil, com pendência de regularização, desde 2012 (tabela 8).
Tabela 7 – dados comparativos entre inventário e registros
contábeis no exercício de 2014Fonte: processo TC 3906/2015
referente à prestação de contas exercício 2014, conforme arquivos
digitais: INVMOV, RESMOV e demonstrativos contábeis: BALANCETE CONTÁBIL E BALANÇO PATRIMONIAL.
Tabela 8 – Demonstrativo de divergência entre inventário e contabilidade - data inicial para efeito de análise
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31/12/2009.
Período
Exercício
de 2009
Exercício
de 2010

Exercício
de 2011

Exercício
de 2012

Saldo de In- Saldo contábil
ventário de da conta bens
bens móveis
móveis
408.458,83
451.712,39

Divergência
43.253,56

Exercício de 2010 - Não enviou inventário de
bens móveis e imóveis porque estavam dentro
do prazo de regularização de divergências entre
inventário e contabilidade estabelecida pela Lei
9372/2009 que previa prazo para regularização de
divergências até o término do exercício de 2011.
Exercício de 2011 – novamente, não enviou o
inventário de bens móveis se beneficiando da
Lei 9756/2011 que prorrogou o prazo para que os
Órgãos e Entidades do Poder Público corrigisse possíveis divergências entre inventário e contabilidade
até o final do exercício de 2012.
Exercício de 2012 – A Seama se beneficiou de prazo legal para corrigir divergências físico e contábil
não enviando o inventário referente aos exercícios
de 2010 e 2011. A resolução TC 221 de 07/12/2010
desobrigava a remessa do inventário durante o
período legal de regularização das divergências, e
o que se viu depois de dois anos – 2010 e 2011 foi
apresentação de inventário de bens móveis com
divergências, ou seja, se apropriaram do prazo para
adequação, mas não o fizeram. No exercício de
2013, também não foi feito nenhuma regularização
(ver acórdão 1047/2014, referente ao exercício de
2013).
Saldo de In- Saldo contábil
divergência
ventário de da conta bens
bens móveis
móveis
139.783,75
199.313,99
59.530,24
65.630,30
120.874,53
55.244,23

Exercício
de 2013
Exercício
1.352.501,36
1.407.745,59
55.244,23
de 2014
O gestor do SEAMA deverá ser citado para que possa se manifestar
a respeito da contabilização supostamente equivocada e da necessária observação ao acórdão TC 1047/2014, no sentido de tomar as
devidas providências para regularizar as divergências entre inventário e contabilidade, pendente de regularização desde o exercício
de 2012 (tabela 8), no valor de R$ 55.244,23.
Das justificativas
As argumentações, em defesa das suscitações que lhes foram feitas
no Relatório Técnico Contábil – RTC 367/2015, o gestor apresentou
as que seguem às fls. 62 e 63.
Esclarece-se que, de fato, foi contabilizado equivocadamente na
Conta Contábil “outros bens móveis” o valor da divergência entre o
inventário e contabilidade.
No entanto, mesmo que intempestivamente, a divergência apresentada está sendo apurada, sendo que os trabalhos da Comissão
responsável por tal apuração, conforme portaria em anexo, estão
em fase de conclusão.
Assim, requer a dilação do prazo, por mais 180 (cento e oitenta)
dias, visando concluir a apuração da divergência e proceder a correção.
Da análise das justificativas
O gestor admite a contabilização de forma errada, do valor da divergência entre inventário e contabilidade, na conta outros bens
móveis. Alega que tal divergência está sendo apurada, pela comissão criada pela portaria anexada à defesa e solicita dilação de prazo
para apuração da divergência e correção dela.
Sobre o pedido de mais 180 dias para apuração e correção da divergência, cabe esclarecer que os prazos, para as regularizações de inconsistências de saldos dos inventários físicos de bens patrimoniais
e dos registros contábeis, foram e são definidos pelas Secretaria de
Estado SECONT, SEGER e SEFAZ, não cabendo a este Auditor conceder dilação de prazo estabelecido por órgão do Poder Executivo
Estadual ou outro qualquer.
Com relação à divergência entre inventário e contabilidade, destaca-se a Portaria Conjunta SECONT/SEGER/SEFAZ nº 001-R de
24/02/2014 que alterou a Portaria Conjunta SECONT/SEGER/SEFAZ nº 002-R de 28/09/2011, o qual institui normas e procedimentos operacionais para análise, verificação e regularização das inconsistências dos saldos dos inventários físicos dos bens patrimoniais
permanentes e dos registros contábeis correspondentes.
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De acordo com a Portaria 001-R/2014, as inconsistências existentes entre os saldos físicos e contábeis, no caso em análise o montante de R$ 55.244,23, em tese, deveria ter sido registrado, de
forma excepcional, na conta contábil 797130102 – Diversos responsáveis em apuração INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS, e consequentemente baixado da respectiva
conta de origem do ativo patrimonial, conforme art. 3º, §1º da
referida Portaria. Para tanto foi estipulado um prazo 28/03/2014
para a realização desse registro contábil.
Após tal lançamento, o dirigente da unidade gestora deveria criar
comissão para apurar a divergência e regularizá-la até 30/09/2014,
conforme art. 3º, § 2º.
No que tange a criação de tal comissão, o gestor apresenta à fl. 127
dos autos cópia de página do Diário Oficial a publicação da Portaria
SEAMA nº 20-S de 08/09/2014 criando a respectiva comissão. Portanto, a mesma fora criada 54 dias antes do término do prazo para
regularização final das inconsistências.
Verifica-se que, encerrado o exercício de 2014, a regularização de
tais divergências não aconteceu, não obstante as normas e procedimentos operacionais contidas na Portaria SECONT/SEGER/SEFAZ
nº 001-R/2014.
Assim, em decorrência do descumprimento da referida Portaria e
ainda do registro de forma imprópria na conta outros bens moveis,
no montante de R$ 55.244,23, mantem-se a irregularidade apontada no item 3.5.1 A do RTC 367/2015.
4.2 Não constituir comissão especial para apurar as inconsistências físicas e contábeis até 28/03/2014; não lançar as
divergências em conta de Diversos Responsáveis em Apuração e não regularizar as divergências até 30/09/2014.
Base legal: Art. 3º, § 1º e 2º da Portaria SECONT/SEGER/SEFAZ
nº 001-R/2014.
Dos fatos:
De acordo com o Relatório Técnico Contábil – RTC 367/2015, o
signatário arguiu que:
A portaria SECONT/SEGER/SEFAZ Nº001-R, de 24 de fevereiro de
2014, alterou a portaria Secont/Seger/Sefaz nº002-R, de 28 de fevereiro de 2011 que instituiu normas e procedimentos operacionais
para análise, verificação e regularização das inconsistências dos
saldos dos inventários físicos dos bens patrimoniais permanentes
e dos registros contábeis correspondentes no âmbito da Administração Pública Estadual do Poder Executivo, e traz dentre outras
alterações, as seguintes:
Art. 1º. Incluir os art.6º e 7º na portaria conjunta secont/seger/
sefaz nº 002-R, de 28 de setembro de 2011, e alterar os parágrafos
1º, 2º, 3º, 4º do art.3º (...):
(...)
Art. 3º, § 1º. Excepcionalmente para viabilização da migração dos
dados patrimoniais para o SIGA, as inconsistências existentes entre os saldos dos inventários físicos dos bens permanentes móveis
e imóveis e os de consumo, e os registros contábeis respectivos,
apurados pelas Comissões Especiais a que se refere o caput do art.
2º da Instrução normativa seger/sefaz/secont nº 001/2010, implicando em registro, até 28/03/2014, no Sistema Integrado
de Gestão e Finanças Públicas do Espírito Santo – SIGEFES,
dos referidos valores nas contas contábeis de Diversos Responsáveis em Apuração 797130102 – INCONSISTENCIAS DE
SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS, 797130103 – INCONSISTENCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS IMOVEIS e
797130101 – INCONSISTENCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS – MATERIAL DE CONSUMO, respectivamente, e na baixa dos valores correspondentes das contas de origem do ativo patrimonial, independentemente de autorização do Ordenador de Despesas, devendo a
Comissão a que se refere o § 2º instruir processo administrativo específico para apuração das referidas inconsistências. Grifo nosso.
Ar. 3º, § 2º. Compete aos dirigentes dos órgãos da Administração
Direta e entidades da Administração indireta do Poder Executivo Estadual, constituído pelas autarquias, fundações, fundos especiais e
empresas estatais dependentes, constituir Comissão para apuração
das inconsistências a serem lançadas nas contas contábeis diversos
responsáveis em apuração a que se refere o §1º, que deverão ser
regularizadas até 30/09/2014.
A SEAMA descumpriu o que dispunha a portaria SECONT/SEGER/
SEFAZ Nº001-R de 21 de fevereiro de 2014, tendo em vista que
não instituiu a comissão, não contabilizou as divergências na conta
Diversos Responsáveis em Apuração, conta contábil: 797130102,
e não regularizou até 30/09/2014, as divergências que deveriam
ter sido contabilizadas, temporariamente, na conta 797130102.
O que a secretaria fez no intuito de encerrar as divergências foi se
utilizar da conta contábil – outros bens móveis, de forma supostamente equivocada, para assim encerrar com as divergências e
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conciliar o inventário com a contabilidade.
Das justificativas
As argumentações, em defesa das suscitações que lhes foram feitas
no Relatório Técnico Contábil – RTC 367/2015, o gestor apresentou
as que seguem à fl. 64.
Esclarece-se que diante da divergência apresentada foi designada,
através da Portaria nº 20-S, de 08.08.2014, em anexo, a Comissão
Especial para apuração das inconsistências físicas e contábeis do
saldo patrimonial de Bens Móveis, Imóveis e Material de Consumo.
Tão logo a apuração seja concluída, as inconsistências serão sanadas. Assim, requer-se a dilação do prazo, por mais 180 (cento
e oitenta) dias, para conclusão dos trabalhos da Comissão, o que
possibilitará a correção de eventuais inconsistências apuradas.
Da análise das justificativas
O item em questão interage com o item 4.1 e vice-versa, assim,
segue-se o entendimento exposto no item anteriormente analisado.
5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A análise desta prestação de contas pautou-se na verificação dos
elementos, bem como dos demonstrativos contábeis, os quais devem evidenciar a boa e regular aplicação e controle dos recursos
públicos, nos termos do Regimento Interno desse Tribunal de Contas e das legislações pertinentes. Considerando que compete exclusivamente ao Auditor de Controle Externo, no âmbito da sua atuação em controle de recursos e bens públicos, elaborar relatórios de
auditoria e instruções técnicas de apoio às decisões dos relatores e
do Plenário do Tribunal de Contas, nos termos do art. 6º, inciso III,
da Lei Complementar 622, julgar, tendo em vista a irregularidade
do item 4.1 desta Instrução, REGULAR COM RESSALVAS, com
fundamento no art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, a
Prestação de Contas da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA (Contas de Gestão), de responsabilidade
da Senhora Diane Mara Ferreira Varanda Rangel, relativamente
ao exercício de 2014.
Sugere-se, ainda, determinar à Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA (Contas de Gestão), em nome de seu atual
gestor ou quem venha a sucedê-lo que adote as medidas administrativas necessárias para regularização contábil do registro de
bens móveis nas futuras prestações de contas, indicando os ajustes
realizados em notas explicativas, bem como instale comissão independente para a realização do contagem física dos bens móveis
ao final de cada exercício visando comprovar a existência física dos
mesmos e a exatidão das demonstrações financeiras.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta
de deliberação que submeto à apreciação.
Em 27 de outubro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
ACORDÃO
Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
sessão da Plenária, ante as razões expostas pela relatora, em:
1.1 Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de Contas
Anual da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEAMA, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da senhora DIANE MARA FERREIRA VARANDA RANGEL, dando-lhe quitação;
1.2 EXPEDIR as seguintes DETERMINAÇÕES ao atual gestor
da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA, para
que:
1.2.1 Adote medidas administrativas necessárias para regularização contábil do registro de bens móveis nas futuras prestações de
contas, indicando os ajustes realizados em notas explicativas;
1.2.2 Instale comissão independente para realização da contagem
física dos bens móveis ao final de cada exercício visando comprovar
a existência física dos mesmos e a exatidão das demonstrações
financeiras.
1.3 Arquivar, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2017 - 38ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora – em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREI-
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TAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1337/2017 – PLENÁRIO
PROCESSOS TC: 04481/2013-1 (Apenso: 01766/2011-2)
CLASSIFICAÇÃO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO
NORTE
RESPONSÁVEL: PAULO VITOR NUNES
ADVOGADOS: ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS – OAB/ES
19.467
EDIVAN FOSSE DA SILVA – OAB/ES 12.743
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DA DECISÃO PLENÁRIA TC-6000/2012 – NÃO CONHECER - DAR CIÊNCIA –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Ministério Público de Contas, por intermédio do Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, em face da Decisão Plenária TC6000/2012, constante dos autos do processo TC nº 1766/2011,
em apenso, que rejeitou as alegações de defesa apresentadas pelo
Sr. Paulo Vitor Nunes, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Água Doce do Norte durante o exercício de 2010, nos
seguintes termos:
Considerando o disposto no artigo 87, inciso V, c/c o §1º, da Lei
Complementar nº 621/2012;
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, por unanimidade, em
sua 88ª Sessão Ordinária, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que integra esta Decisão, rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Paulo
Vitor Nunes, imputando-lhe o ressarcimento da importância correspondente a 4.941,22 VRTEs, cientificando-o para realizar o pagamento no prazo improrrogável de 30 dias, sob pena de ter suas
contas julgadas irregulares, nos termos do artigo 84, inciso III,
alínea “c”, da Lei Complementar nº 621/2012.
DECIDE, ainda, alertar ao responsável que, nos termos do artigo
195-A, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, não cabe
recurso desta Decisão.
O Órgão ministerial se insurge contra normativos incidentes nos
processos de contas deste Tribunal de Contas, ante a hipótese criada com o novo ordenamento (Lei Orgânica e Regimento Interno)
quanto à impossibilidade de se recorrer de decisões preliminares,
especialmente aquelas que rejeitam as alegações de defesa e fixam
novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, pelos seguintes motivos:
Ao final requer:
“a) Com fundamento no inciso XXXV do art. 1º e no art. 179 da
Lei Complementar n.º 621/2012, pronuncie-se acerca da inaplicabilidade do inciso III do art. 195-A da Resolução TC-182/2002,
Regimento Interno desta Corte de Contas, introduzido pela Resolução TC-241/2012, cuja redação ampliou as hipóteses de não cabimento de recurso previstas no art. 153 da Lei Complementar n.º
621/2012, violando, por conseguinte, a competência legiferante da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, bem como a
superioridade hierárquica das leis sobre as normas de natureza administrativa que lhes regulamentam;
b) Diante da existência de antinomia normativa entre o § 1º e os
§§ 2º e 3º do art. 142 da Lei Complementar n.º 621/2012, com
fundamento no inciso XXXV do art. 1º e no art. 179 desse mesmo
diploma legal, reconheça a inaplicabilidade do art. 8º da Lei Complementar n.º 658/2012 que introduziu a expressão “rejeitar as
alegações de defesa e fixar novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito” no § 1º do art. 142 da LC 621/2012;
c) Declare a nulidade da Decisão TC-6000/2012, prolatada na Prestação de Contas Anual TC-1766/2011 da Câmara Municipal de Água
Doce do Norte, referente ao exercício de 2010, em razão do cerceamento do direito de defesa decorrente da aplicação do inciso III do
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art. 195-A da Resolução TC-182/2002 e da inaplicabilidade do § 1º
do art. 142 da Lei Complementar n.º 621/2012, dispositivos cuja
legalidade é questionada por meio deste recurso, bem como por
condicionar, sem suporte normativo e em desacordo com o parágrafo único do art. 460 do Código de Processo Civil, o resultado do
julgamento da prestação de contas à realização do pagamento do
débito, devendo-se, por fim, oportunizar ao responsável o direito
de recorrer da nova decisão plenária que, em substituição àquela declarada nula, apreciar de forma exauriente o mérito do feito,
considerando, ainda, que, neste caso, o pagamento já realizado não
importa na perda automática do interesse recursal;
d) Considerando que o incidente de inconstitucionalidade suscitado
pela área técnica – e endossado pelo Ministério Público de Contas
por meio do Parecer PPJC-614/2012 – não foi apreciado pelo Plenário deste Tribunal, conquanto o voto condutor do Conselheiro Relator tenha reconhecido que o pagamento efetuado com base no art.
2º da Lei n.º 13/2008 do Município de Água Doce do Norte afronta
o art. 29, inciso VI, alínea “b” c/c o art. 39, § 4º da Constituição
Federal, com amparo no inciso XXXV do art. 1º e no art. 179 da
Lei Complementar n.º 621/2012, no § 2º do art. 185 do Regimento
Interno e na Súmula n.º 347 do Supremo Tribunal Federal, aprecie
a constitucionalidade do indigitado artigo da lei municipal água-docense.”
Submetidos os autos à área técnica, a Secretaria de Controle Externo de Recursos, por meio da ITR nº 37/2016-1 (fls. 31/42), analisou as condições de admissibilidade do recurso e constatou que
apesar de ter sido interposto tempestivamente, o mesmo carece de
interesse, observado a partir do binômio necessidade/adequação,
tendo em vista o regramento vigente à época da sua interposição,
bem como a fundamentação jurídica apresentada pelo recorrente,
razão pela qual opina pelo não conhecimento do presente recurso.
Por sua vez, o douto Ministério Público de Contas ratifica e reitera
os termos da peça exordial do Recurso de Reconsideração acostado
às fls. 01/21 destes autos (Parecer 4898/2017, fl. 46).
O Sr. Paulo Vitor Nunes, por intermédio do seu advogado requer
“que as intimações doravante possam sair para os advogados ora
constituídos, tendo em vista que os mesmos têm interesse em fazer sustentação oral no presente, quando do seu julgamento.” (fls.
27/28).
É o relatório.
Compulsando os autos, verifico que a análise acerca dos pressupostos recursais, especialmente em relação às condições de admissibilidade, foi efetivamente realizada pela Área Técnica, tornando-se
despiciendas acrescentar outras fundamentações doutrinárias e jurisprudências para formação de juízo.
Contudo, segundo depreende-se da referida análise, ao examinar
as razões invocadas pelo Ministério Público de Contas, vê-se que há
uma linha muito tênue entre a análise do pressuposto de adequação e a do próprio mérito recursal, porquanto ambas perpassam
pelos mesmos fundamentos.
Neste sentido, o histórico das alegações produzidas pelo Parquet
de Contas, em sede recursal é o seguinte (conforme a instrução
processual):
Inicialmente, o Órgão Ministerial aduz que a decisão objurgada não
pode ser tida como decisão preliminar, tendo em vista a emissão de
juízo de valor definitivo quanto a irregularidade dos atos de gestão
praticados pelo recorrido, bem como por contemplar normativos
típicos dos julgamentos de mérito do processo de contas, como por
exemplo, o artigo 87, inciso V e §1º, da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012.
Argumenta ainda que “ao contrário da interpretação veiculada pela
Decisão TC-6000/2012, esse dispositivo não condiciona o resultado
do julgamento ao pagamento da importância devida”, e que a decisão meritória deve cingir-se à análise dos atos de gestão praticados durante o exercício financeiro auditado, sendo que o eventual
cumprimento de provimentos mandamentais, como o pagamento
de débito ou de multa, não tem o condão de alterar, tampouco de
condicionar, o resultado do julgamento definitivo.
Apontando o disposto no parágrafo único do artigo 460 do Código
de Processo Civil então vigente e invocando precedente do Superior
Tribunal de Justiça, o recorrente reforça o seu argumento de que
não se pode admitir que o resultado do julgamento das contas seja
condicionado à prática de ato futuro pelo responsável, porquanto o
julgamento deve ser realizado sobre os seus atos pretéritos.
O recorrente enfatiza ainda que, uma vez rejeitadas as alegações
de defesa ou as razões de justificativa pelo Plenário, após análise
conclusiva pela área técnica desta Corte de Contas, bem como após
a emissão do parecer ministerial, ocorre a preclusão pro judicato,
pela qual torna impossível a realização de novo julgamento, salvo
mediante interposição de recurso, ou nas situações previstas nos
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artigos 463 e 471 do CPC então vigente, aplicados por analogia aos
procedimentos deste Tribunal.
Nesta esteira de pensamento, o recorrente intenta rechaçar a denominação de “preliminar” da decisão recorrida, tendo em vista considerar que a mesma não se subsume à condição imposta no §1º do
artigo 142 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, qual seja,
ser prolatada antes do pronunciamento de mérito.
E continua:
Ocorre que a decisão que, nos termos do §1º, ordena a citação
e a notificação, que rejeita as alegações de defesa e fixa novo e
improrrogável prazo para recolhimento do débito ou que determina outras diligências necessárias ao saneamento do processo só
poderia ser considerada preliminar se não enfrentasse o mérito do
feito e, também, não decidisse questão incidental, sob pena de ser
considerada decisão de natureza definitiva ou interlocutória – e não
preliminar –, nos moldes das definições contidas no §§ 2º e 3º do
mesmo artigo [...]
O recorrente argumenta ainda que todas as hipóteses de provimento sem conteúdo decisório estão expressamente elencadas no
artigo 153 da LOTCEES, de sorte que o artigo 195-A do Regimento
Interno vigente à época da interposição deste recurso, introduzido
pela Resolução TC nº 241/2012, inovou ao criar uma nova hipótese
de não cabimento de recurso, sendo, portanto, passível de questionamento quanto à sua legalidade.
De acordo com as razões recursais, a inovação de natureza administrativa consubstanciada no inciso III do artigo 195-A do Regimento Interno, “vai de encontro ao texto da Lei Complementar nº
621/2012, configurando usurpação da competência legiferante da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, além de atentar
contra a superioridade hierárquica das leis em relação às normas
administrativas que lhes regulamentam.”
Em que se pese a alteração realizada no §1º do artigo 142 da LOTCEES, promovida pelo artigo 8º da Lei Complementar Estadual
nº 658/2012, que incluiu a rejeição das alegações de defesa e a
fixação de novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito como hipótese de decisão preliminar, o recorrente afirma não
encontrar suporte jurídico para a sua aplicação do âmbito deste
Tribunal de Contas pelos motivos a seguir transcritos:
A rejeição das alegações de defesa que enfrentam o mérito do feito
origina decisão de natureza definitiva e não preliminar, consoante
estabelece o § 3º do art. 142 da LC 621/2012, desafiando, por conseguinte, o Recurso de Reconsideração, nos termos do art. 164 do
mesmo diploma normativo;
A rejeição das alegações de defesa que, por sua vez, enfrentam
apenas questões processuais, origina decisão de natureza interlocutória e não preliminar, conforme estabelece o §2º do art. 142 da
LC 621/2012, ensejando o recurso de Agravo, nos moldes do art.
169 do mesmo texto legal;
Considerando que as alegações de defesa mencionadas no §1º do
art. 142 da LC 621/2012 só podem versar sobre matéria processual ou sobre o mérito do feito, não havendo outra possibilidade
de conteúdo além dessas duas hipóteses, a sua rejeição dá origem
necessariamente a uma decisão de cunho interlocutório ou a uma
decisão de natureza definitiva, conforme o caso;
Assim, não é possível rejeitar-se as alegações de defesa sem que
se oportunize a interposição de agravo ou de recurso de reconsideração – como pretendeu a Decisão TC-6000/2012 –, conforme se
trate de matéria processual ou meritória, respectivamente;
Portanto, em qualquer hipótese, não há como manter a alteração
realizada no §1º do art. 142 da Lei Complementar nº 621/2012,
promovida pelo art. 8º da Lei Complementar nº 658/2012, sem se
gerar antinomia normativa com os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, o que torna a inovação legal inaplicável.
Ante toda a argumentação apresentada na exordial, o Ministério
Público de Contas requer, por fim, o conhecimento do recurso de
reconsideração interposto para que esta Corte de Contas:
Com fundamento no inciso XXXV do art. 1º e no art. 179 da Lei
Complementar nº 621/2012, pronuncie-se acerca da inaplicabilidade do inciso III do art. 195-A da Resolução TC-182/2002, Regimento Interno desta Corte de Contas, introduzido pela Resolução
TC-241/2012, cuja redação ampliou as hipóteses de não cabimento
de recurso previstas no art. 153 da Lei Complementar nº 621/2012,
violando, por conseguinte, a competência legiferante da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, bem como a superioridade
hierárquica das leis sobre as normas de natureza administrativa
que lhes regulamentam;
Diante da existência de antinomia normativa entre o §1º e os §§
2º e 3º do art. 142 da Lei Complementar nº 621/2012, com fundamento no inciso XXXV do art. 1º e no art. 179 desse mesmo diploma
legal, reconheça a inaplicabilidade do art. 8º da Lei Complementar
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nº 658/2012 que introduziu a expressão “rejeitar as alegações de
defesa e fixar novo e improrrogável prazo para recolhimento do
débito” no §1º do art. 142 da LC nº 621/2012;
Declare a nulidade da Decisão TC-6000/2012, prolatada na Prestação de Contas Anual TC-1766/2011 da Câmara Municipal de Água
Doce do Norte, referente ao exercício de 2010, em razão do cerceamento do direito de defesa decorrente da aplicação do inciso III do
art. 195-A da Resolução TC-182/2002 e da inaplicabilidade do §1º
do art. 142 da Lei Complementar nº 621/2012, dispositivos cuja
legalidade é questionada por meio deste recurso, bem como por
condicionar, sem suporte normativo e em desacordo com o parágrafo único do art. 460 do Código de Processo Civil, o resultado do
julgamento da prestação de contas à realização do pagamento do
débito, devendo-se, por fim, oportunizar ao responsável o direito
de recorrer da nova decisão plenária que, em substituição àquela
declarada nula, apreciar de forma exauriente o mérito do feito, considerando, ainda, que, neste caso, o pagamento já realizado não
importa na perda automática do interesse recursal;
Considerando que o incidente de inconstitucionalidade suscitado
pela área técnica – e endossado pelo Ministério Público de Contas
por meio do Parecer PPJC-614/2012 – não foi apreciado pelo Plenário deste Tribunal, conquanto o voto condutor do Conselheiro
Relator tenha reconhecido que o pagamento efetuado com base
no art. 2º da Lei nº 13/2008 do Município de Água Doce do Norte
afronta o art. 29, inciso VI, alínea “b” c/c o art. 39, §4º da Constituição Federal, com amparo no inciso XXXV do art. 1º e no art.
179 da Lei Complementar nº 621/2012, no §2º do art. 185 do Regimento Interno e na Súmula nº 347 do Supremo Tribunal Federal,
aprecie a constitucionalidade do indigitado artigo da lei municipal
água-docense.
Diante disso e nos termos da Instrução Técnica de Recurso nº
00037/2016-1 (fls. 31/42), observo que em relação aos apontamentos feitos pelo douto MPC, aquela secretaria se reporta ao seguinte cenário:
Cabe ressaltar que o ordenamento aplicável a esta Corte de Contas
vigente à época da interposição do recurso já vigorava com as alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual nº 658/2012
na Lei Orgânica, bem como com as alterações promovidas pela Resolução TCEES nº 241/2012 no Regimento Interno então vigente.
No que tange à alegação de inovação regimental quanto a criação
de hipótese de não cabimento de recurso por não estar prevista na
Lei Orgânica, tem-se que além das hipóteses elencadas pelo Órgão
Ministerial e acima transcritas quanto à impossibilidade de denominar como preliminar a decisão que rejeita as alegações de defesa,
há que se considerar a possibilidade contrária, ainda que singela
em face das judiciosas ponderações apresentadas pelo recorrente,
de se tratar de decisões preliminares nos termos da definição prescrita na lei.
Providencial nesse sentido o posicionamento já consolidado do Tribunal de Contas da União e que melhor se traduz por meio do trecho de Declaração de Voto proferido pelo Ministro Benjamin Zymler
nos autos do processo TC-349.103/93-3:
[...] O Tribunal ao rejeitar as alegações de defesa, tangencia previamente o mérito das contas. Por opção procedimental de cunho
prático, não julga diretamente a prestação de contas do responsável, abrindo novo prazo para que seja recolhido o débito. O que há,
neste caso, é uma única decisão de mérito, porém diferida
em dois momentos processuais – um para análise das alegações de defesa, outro para o julgamento das contas. Por essa
razão, os elementos apresentados após a decisão que rejeitou as
alegações de defesa devem ser recebidos como peças adicionais e
não como recurso, pois ainda não houve julgamento das contas. É
de se verificar, na apreciação de eventual recurso, que a decisão
que julga as contas deve ser considerada em conjunto com a que
rejeitou as alegações de defesa. Há, neste caso, integração entre
as duas deliberações. Por conseguinte, a impugnação somente será
cabível após o julgamento efetivo das contas, tendo como objeto o
conteúdo integrado das duas decisões.(grifo nosso)
Sobre esse fato, a área técnica lembra que este Tribunal, ao atualizar o seu ordenamento jurídico, optou por adotar a mesma linha
procedimental que já vinha sendo utilizada pelo TCU; ou seja, ao
dar-se ciência ao gestor de que suas alegações de defesa foram
rejeitadas, cria-se a faculdade para o mesmo, caso queira, recolher
a importância devida e, por conseguinte, recompor o patrimônio
supostamente lesado.
Prossegue a sua irretocável análise, explicando o seguinte:
Desse modo, seguindo a lógica legal, a constatação de débito em
um processo de contas, quando for tempestivamente quitado, bem
como quando houver o reconhecimento da boa-fé dos responsáveis
e a inexistência de qualquer outra irregularidade grave nas contas,
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gera a possibilidade de saneamento do feito, nos termos do §2º do
artigo 87 da LOTCEES:
Art. 87. Verificada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou
ao Relator: [...]
§2º 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. (Redação dada pela LC nº 658/2012 –
DOE 21.12.2012)
Veja-se que a liquidação tempestiva do débito não gera o saneamento automático, tampouco condiciona o resultado do julgamento, porquanto a decisão a ser proferida segue os parâmetros legais
previamente impostos, dentre eles, a verificação de inexistência de
qualquer outra irregularidade grave nos termos acima expostos.
O pagamento, nesta fase processual, não é de cunho obrigatório.
Caso o gestor não concorde com a decisão preliminar que rejeita
suas alegações de defesa, poderá aguardar o julgamento definitivo
sem promover o pagamento do débito para, após, apresentar o
recurso cabível.
Assim, não restará prejudicado o seu interesse recursal, tampouco
será privado de decisão que o beneficie quanto ao recolhimento
tempestivo do débito, pois caso não logre êxito em obter o provimento recursal, mas novamente demonstre sua boa-fé, bem como
a ausência de irregularidade grave nas contas, o Tribunal dará nova
oportunidade para que promova o pagamento devido, nos termos
do artigo 407, do atual RITCEES:
Art. 407. Na apreciação do recurso, reconhecida a boa-fé do responsável ou do interessado e não havendo irregularidade grave nas
contas, o Tribunal dará ciência ao recorrente para que, no prazo
de trinta dias, recolha a importância devida atualizada monetariamente.
Parágrafo único. Efetuado o recolhimento tempestivo do débito, o
Tribunal dará provimento ao recurso e julgará as contas regulares
com ressalva, dando quitação ao responsável.
Cabe à defesa do interessado avaliar qual ação vai alcançar a situação jurídica mais vantajosa: o pagamento do débito na fase prévia,
o que importa na perda do interesse recursal, ou a interposição do
recurso após o julgamento definitivo, inclusive com nova possibilidade de recolhimento de débito nos termos acima expostos.
Neste sentido, esclarecedora a lição do professor Alexandre Freitas
Câmara:
É necessário o recurso quando é o único meio capaz de permitir a
quem o interpõe alcançar a situação jurídica mais vantajosa que
através da impugnação se pretende obter. Significa isto dizer que,
havendo algum outro meio capaz de permitir ao recorrente alcançar
o resultado prático que com o recurso se pretende obter, então o
recurso não é necessário, dele não se podendo conhecer por falta
de interesse em recorrer. Indispensável, pois, que em cada caso
concreto se verifique quais seriam as consequências no caso de não
se interpor o recurso.
Mais adiante, arrematando as suas considerações sobre o assunto,
especificamente, no que tange aos aspectos apresentados pelo digno Procurador de Contas, a área técnica assevera o seguinte:
1 - As decisões preliminares que rejeitam as alegações de defesa e
dão ciência ao responsável para realizar o recolhimento do débito,
tal como a decisão objurgada, não obstam a obtenção de situação
jurídica mais vantajosa pelo responsável, que poderá obter o saneamento do feito caso se subsuma às hipóteses previstas no §2º
do artigo 87 da Lei Orgânica, tampouco menosprezam o interesse
público, porquanto também propiciam uma situação jurídica mais
favorável ao erário na medida em que criam a possibilidade de se
antecipar a recomposição do dano.
2- Sendo assim, não se vislumbra o resultado prático de recursos
interpostos em face de decisões desta natureza, razão pela qual se
revela adequada a redação do artigo 195-A e incisos da Resolução
TCEES nº 241/2012, mantida por meio do artigo 398 da Resolução
TCEES nº 261/2013, que a substituiu.
3 - A alegada existência de antinomia normativa entre os parágrafos do artigo 142 da LOTCEES é apenas aparente, sendo que ante
a aplicação dos princípios hermenêuticos nos casos concretos desta
Corte, há a possibilidade de conciliar e efetivar a harmonização
das normas supostamente em conflito, sem, contudo, alterar ou
revogar, ainda que parcialmente, o seu conteúdo, mantendo-se o
sentido que a lei tenciona servir.
4 - No que tange à suposta violação do disposto no artigo 460 do
CPC vigente à época da interposição deste recurso, convém ressaltar que no âmbito dos tribunais de contas a lei processual civil não
possui natureza cogente, porquanto somente é utilizada de maneira
subsidiária às suas próprias regras processuais.
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5 - Por derradeiro, quanto ao pedido referente ao incidente de
inconstitucionalidade em face da Lei nº 13/2008 do Município de
Água Doce do Norte, entende-se que, uma vez acolhida a tese de
que a Decisão TC-6000/2012 é de natureza preliminar nos termos
consignados nesta instrução, resta prejudicada sua análise.
Diante dessas considerações, opina a área técnica pelo Não Conhecimento do presente Recurso de Reconsideração.
Nesse passo, corroboro o entendimento da Área Técnica no sentido
de não conhecer do recurso interposto ante a ausência de interesse.
Ante o exposto, divergindo da proposição subscrita pelo Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 NÃO CONHECER o presente Recurso de Reconsideração.
1.2 Dar CIÊNCIA ao Recorrente do teor da decisão tomada por
este Tribunal.
1.3 Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2017 - 38ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros-substitutos presentes: João Luiz Cotta Lovatti
(Relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público especial de contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1338/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO TC: 367/2016
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
CLASSIFICAÇÃO: APURAÇÃO DE DENÚNCIA - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: ANÔNIMO
REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Representação, encaminhada a esta Corte anonimamente em 13/01/2016, alegando supostas irregularidades
ocorridas na licitação oriunda do Edital 1/2014 referente a Concorrência 1/2014, promovida pela Prefeitura Municipal de Vitória, tendo por objeto a seleção de profissionais autônomos para delegação
(por meio de permissão) de 108 vagas para execução de serviço de
transporte de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro, no
município Vitória.
Segundo a instrução processual, os fatos narrados na exordial, em
síntese, são os seguintes:
Alega o representante que um integrante da Comissão Especial de
Licitação da Concorrência 1/2014, Sr. Alex Sandro Muller Helmer,
indicado como representante do Sinditaxi/ES, “tinha interesse direto no resultado da licitação”.
Segundo o representante, o Sr. Alex Helmer seria casado com Rosiane de Oliveira Puppim, classificada em 1º lugar na licitação, e
teria informações privilegiadas do certame antes mesmo da publicação do edital, pois mantinham “contato direto com o secretário
de transporte em exercício [...] MAX DA MATTA”.
Além disso, o Sr. Alex Helmer seria irregularmente detentor de várias licenças de táxi em Vitória (uma em seu nome e as outras em
nome de parentes ou “laranjas”).
Ainda segundo o denunciante, os 10 pontos obtidos pela Sr.ª Ro-
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siane Puppim no quesito “curso de língua estrangeira” excedem o
máximo previsto no edital (9), o que já demonstra favorecimento
da licitante e descumprimento do edital.
Por fim, informa que 96 licitantes foram desclassificados “por terem
sido induzidos a erro, devido à suspensão e mudanças no edital”,
e solicita “intervenção do TCE/ES e que se investigue todo o processo”.
Instada a se manifestar, a 3ª Secretaria de Controle Externo, por
meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 570/2016 (fls. 8/11),
analisou o conteúdo dos autos e constatou que apesar de estar
redigida com clareza e conter informações de fatos e de circunstâncias, a exordial não se encontra acompanhada de indício de prova
das irregularidades cometidas e também não contêm o nome completo, qualificação e endereço do denunciante (pessoa natural), razão pela qual nos termos do art. 94, § 1.º, da LC 621/12, opina pelo
não conhecimento da presente denúncia, ante o não cumprimento
dos incisos III e IV do art. 94, do mesmo diploma legal.
O douto Ministério Público de Contas, em parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se no mesmo
sentido da área técnica.
Após, vieram-me os autos para análise.
É o relatório.
O art. 94 da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de
2012 assim dispõem com relação aos requisitos de admissibilidade
do presente feito:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação
e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
(...)
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os
requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
[...]
Art. 101. [...]
Parágrafo único. Aplicam-se à representação prevista nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Em uma análise inicial dos autos, observo que a manifestação técnica sobre a representação em questão é clara em relação à ausência dos requisitos mínimos de constituição e de prosseguimento
regular da peça exordial, nos termos do art. 94 da LC 621/2012,
senão vejamos:
Analisando a documentação constante dos autos, verificamos que a
matéria relacionada à aplicabilidade da Lei de Licitações é de competência desta Corte de Contas, a peça acusatória foi redigida com
clareza e contêm informações de fatos e de circunstâncias, ou seja,
foram cumpridos os requisitos exigidos pela LC 621/12 em seu art.
94, caput e incisos I e II, não se aplicando ao caso o inciso V, que
se refere à pessoa jurídica.
Ocorre que, relativamente aos incisos III e IV do art. 94 da LC
621/12, não foram cumpridos os requisitos.
Explicando: o denunciante informa que o Sr. Alex Sandro Helmer
seria casado com a Sr.ª Rosiane Pupim e busca comprovar a afirmação juntando fotos de um casal nas quais há inscrição, feita à mão,
de que a mulher seria a Sr.ª Rosiane e o homem o Sr. Alex. Além
de não ter juntado prova alguma da participação da Sr.ª Rosiane
no certame nem tampouco do Sr. Alex como integrante da CPL, a
simples apresentação de fotos não prova a relação matrimonial do
casal, nem tampouco comprova que as pessoas na foto são aquelas
citadas pelo representante.
De igual maneira afirma que a licitante teria recebido “informações
privilegiadas” do Secretário Max da Matta e busca demonstrar isso
juntando foto do casal supramencionado com o secretário. De igual
modo, a apresentação de uma fotografia do casal ao lado do político
não é suficiente para comprovar ter havido repasse de informações
privilegiadas, mostrando a ausência de provas deste ponto da representação.
Com relação à afirmação de que o Sr. Alex Helmer teria irregularmente diversos táxis, alguns em nome de “laranjas”, além de não
ter sido encaminhada nenhum indício de prova, tal apuração sequer
caberia ao TCEES.
Logo, verifica-se o descumprimento do Inciso III do art. 94 da LC
621/12.
Ademais, como a denúncia foi protocolada anonimamente, verifica-se descumprimento do Inciso IV do art. 94 da LC 621/12.
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Assim, sugere-se o não conhecimento da denúncia, nos termos do art. 94, § 1.º, da LC 621/12.
E mais, sobreleva informar que ao efetuar consulta junto ao sistema
informatizado deste Tribunal de Contas, a área técnica constatou a
existência do Processo TC 13.663/2015, que trata de representação contra a Concorrência 1/2014 da Prefeitura Municipal de Vitória
(encontra-se em tramitação perante esta Corte), com proposta de
não conhecimento da representação, conforme MTP 29/2016.
Dentro desse contexto, embora tenha sido suscitada violação a
princípios da administração pública, o que se verifica nos autos é a
carência de elementos probatórios capazes de sustentar as alegações ora oferecidas, restritas a duas laudas descritivas do fato, sem
estar acompanhada de indício de prova das supostas irregularidades, sequer contém o nome completo, a qualificação e o endereço
do denunciante.
Nessa linha, entendo que, de fato, não se encontram devidamente
delineados nos autos os elementos informativos e comprobatórios
exigidos nos incisos III e IV do artigo 94 da LC 621/2012, ao conhecimento da representação.
Ante o exposto, acompanhando a proposição subscrita pela área
técnica desta Corte e pelo douto Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 NÃO CONHECER a presente Representação por considerar ausentes os requisitos de admissibilidade dispostos no art. 94, Incisos
III e IV, § 1° da LC 621/2012.
1.2 ARQUIVAR, portanto, a presente representação, nos termos
do art. 176, § 3°, inciso I do Regimento Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2017 - 38ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheirossubstitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (Relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1339/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO TC: 1435/2017-8;
APENSO TC: 05585/2015-1
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
CLASSIFICAÇÃO: PEDIDO DE REEXAME
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
INTERESSADOS: AGMAIR ARAUJO NASCIMENTO E NEUZENITA GOMES SILVA
PEDIDO DE REEXAME – ACÓRDÃO TC-891/2016 – CONHECER – DAR PROVIMENTO - DAR CIÊNCIA- ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério
Público de Contas, por intermédio do Procurador Dr. Luciano Vieira
(fls. 2/10), em face do Acórdão TC-891/2016, prolatado pela
Segunda Câmara desta Corte, constante dos autos do processo TC
5585/2015, em apenso, que considerou parcialmente procedente
a representação apresentada nos autos principais, reconhecendo a
presença de irregularidades, entretanto decidiu inaplicar multa por
ausência de dolo e não se tratar de grave afronta à norma legal,
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como se verifica a seguir:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5585/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatorze de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Considerar parcialmente procedente a presente representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
1.1 Irregularidade relacionada à data de protocolo de documentação e propostas
Base legal: Princípios da Publicidade e da Isonomia nas Licitações
Públicas, previstos no artigo 3º da Lei 8.666/93, além do artigo 21,
§2º, I, “b” e § 4º do mesmo diploma legal.
Responsáveis:
Agmair Araújo Nascimento – Prefeito Municipal.
Neuzita Gomes Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
1.2 Irregularidade relacionada ao período de visita técnica
Base legal: Princípios da Publicidade e da Isonomia nas Licitações
Públicas, previstos no artigo 3º da Lei 8.666/93, além do artigo 21,
§2º, I “b” e § 4º do mesmo diploma legal.
Responsáveis:
Agmair Araújo Nascimento – Prefeito Municipal.
Neuzita Gomes Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
1.3 Exigência indevida de certificado de registro cadastral
Base legal: Artigo 3º, §1º, I c/c artigo 22, I, §1º, ambos da Lei
8.666/1993.
Responsáveis:
Agmair Araújo Nascimento – Prefeito Municipal.
Neuzita Gomes Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
1.4 Exigência descabida de certificados
Base legal: Artigo 37, XXI da Carta Magna, c/c artigo 3º e artigo 30,
II e §1º, I da Lei 8.666/1993.
Responsáveis:
Agmair Araújo Nascimento – Prefeito Municipal.
Neuzita Gomes Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
1.5 Adoção de critério ilegal para julgamento das propostas, desprestigiando o menor preço.
Base legal: Artigo 3º, §1º, I c/c art. 22, I e § 1º e art. 40, VII, todos
da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Agmair Araújo Nascimento – Prefeito Municipal.
Neuzita Gomes Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
1.6 Exigência irregular relativa à comprovação de vínculo empregatício dos profissionais da equipe técnica da licitante.
Base legal: Artigo 30, §1º, I e §6º da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Agmair Araújo Nascimento – Prefeito Municipal.
Neuzita Gomes Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
1.7 Previsão de cláusulas contendo assunção irregular de despesas
pela administração.
Base legal: Artigo 3º da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Agmair Araújo Nascimento – Prefeito Municipal.
Neuzita Gomes Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
2. Em que pese a manutenção das irregularidades citadas acima,
considerando que as mesmas não resultam em dano ao erário, bem
como na existência de dolo ou qualquer ato de natureza grave,
deixar de aplicar multa aos responsáveis;
3. Determinar, com amparo no inciso VI do artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, ao ordenador de despesas, sr.
Agmair Araújo Nascimento, para que promova a anulação da Concorrência Pública nº 001/2015, diante das ilegalidades constatadas e, caso decida por proceder a novo certame, que publique o
seu edital escoimado dos vícios apontados nos itens 2.1 a 2.7 da
ITC 1258/2016-1;
4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Transcrevo, à guisa de relatório, trechos da peça produzida pela
Secex Recursos, consubstanciada na Instrução Técnica de Recurso
105/2017:
Tratam os autos de pedido de reexame do Ministério Público de
Contas em face de acórdão deste Tribunal que, embora tenha se
manifestado pela procedência de representação formulda perante
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esta Corte, afastou a aplicação de multa, sob a justiticativa de ausência de dolo e de que as irregularidades não resultam em dano ao
erário, não se verificando ato de natureza grave.
Inconformado, o Ministério Público de Contas interpôs o presente
recurso, argumentando que a gravidade das irregularidades consignadas nos autos, por restringirem o caráter competitivo do procedimento licitatório, demanda a aplicação de multa pecuniária aos
responsáveis. Registra o Parquet:
Ressalta-se que o Conselheiro-Relator corroborou e se filiou in
totum à fundamentação do Corpo Técnico desse Tribunal quanto
às irregularidades encontradas na concorrência pública que teve
caráter restritivo por exigir diversos critérios desarrazoados, com
prejuízo para a competitividade do certame, além de ferir sobremaneira os princípios da economicidade, isonomia, publicidade e
do interesse público.
Ademais, acrescenta o recorrente que este Tribunal de Contas já
reconheceu a gravidade de condutas semelhantes em outros autos,
aplicando multa. Traz a título de exemplo os seguintes julgados:
Acórdão TC-767/2015 – Primeira Câmara e Acórdão TC-294/2013.
A fim de corroborar a tese defendida, acrescenta julgado do TCU:
No mesmo sentido, cita-se o seguinte excerto do Acórdão AC-144821/11-P do egrégio TCU em que se ressalta a gravidade de cláusulas restritivas à competividade da licitação, bem assim a necessidade de se punir a conduta mediante a aplicação de sanção:
[...]
18. A alegação de que a unidade técnica entendeu haver perda do
objeto não corresponde à realidade. Consta à fl. 329 do volume 1
(parecer da Secex/PR), taxativamente, que: ‘Ademais, face à anulação da Tomada de Preços nº 06/2008-PMM abaixo apontada,
entendemos não ter ocorrido a perda do objeto deste feito, haja
vista a natureza grave das ilegalidades apontadas nos autos’. Esse
posicionamento foi, inclusive, reforçado pelo MPTCU às fls. 339/340
do volume 1, com base nos Acórdãos 781/2006-TCU-Plenário e
2.346/2006-TCU-Primeira Câmara.
19. Aliás, afirmar que não houve dano ao erário pelo fato de ter
havido a anulação do certame é outro fato que, também, não corresponde à realidade. É indiscutível que, na elaboração de editais, no
processamento de todas as etapas de certame público e nos demais
trâmites burocráticos, existem custos administrativos implícitos,
em especial, os referentes à alocação do quantitativo servidor/hora
trabalhada. Além disso, a anulação efetuada posteriormente comprova, por óbvio, que os recursos públicos do convênio em questão
acabaram por não ser aplicados de forma tempestiva.
20. A multa que foi aplicada a todas as pessoas físicas teve como
fundamento o disposto no inciso II do art. 58 da Lei 8.443/1992 –
‘ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial’, notadamente, em face da restrição ao caráter competitivo
da licitação. Conforme se verifica pelo confronto do conteúdo das
irregularidades constantes da audiência desses recorrentes (vide
item 4 desta instrução) e a ausência de quaisquer novos elementos que pudessem afastar as imputações perpetradas, em especial,
quanto à conduta omissiva de revogação, ‘de ofício’, da licitação, ao
verificar que houve o comparecimento de apenas uma licitante ao
processo licitatório em discussão. Dessa forma, constata-se a validade e a plena eficácia da multa que foi aplicada aos recorrentes.
Com relação à declaração de inidoneidade da empresa contratada,
vide análise nos itens 57 e 58 desta instrução.
[...]
Alega, nos termos defendidos por Celso Antônio Bandeira de Mello,
a gravidade das condutas praticadas, por violarem princípios aministrativos e:
Assinala-se, a titulo de argumentação, que o Tribunal de Contas
de Mato Grosso, na Resolução Normativa n. 17/2010, qualificou
como condutas GRAVES a Constatação de especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do
certame licitatório (art. 40, I, da Lei 8.666/1993 e art. 3°, II, da
Lei 10.520/2002) 3 ; e a ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002, de demais
legislações vigentes).
Em contrarrazões, os responsáveis alegam a ausência de dolo nas
condutas bem como ausência de dano ao erário. Aduz ainda que
o procedimento licitatório foi anulado, segundo decisão judicial
proferida nos autos 0000775-74.2015.8.08.0039 e decisão desta
própria Corte de Contas, qual seja Decisão TC-4156/2015 – Segunda Câmara.
Análise:
A realização de licitação para aquisição de bens e serviços pela
Administração Pública é uma exigência constitucional, insculpida
no art. 37, XXI, o qual determina que o procedimento licitatório
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deverá assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes
sendo permitidas tão somente as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.
Nesse diapasão, a ampla competitividade é a concretização do
princípio da impessoalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, que, por seu turno, faz parte do arcabouço principiológico que vincula toda a Administração Pública: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
O próprio conceito de licitação está indissoluvelmente ligado ao de
competitividade, sendo pois,
“o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários
interessados, com dois objetivos – a celebração de contrato, ou
a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico”. (grifamos).
A ampla competitividade é confirmada como princípio essencial e
norteador do procedimento licitatório nos arts. 3º caput e §1º, I da
Lei n. 8.666/93.
Assim, bastaria uma única cláusula restritiva para que o certame
fosse maculado, por desconfigurar a própria natureza jurídica do
instituto da licitação.
No caso em apreço, foram identificadas nada menos do que sete
irregularidades que, de uma forma ou de outra, violam o caráter
competitivo da licitação. Em outras palavras, o princípio da igualdade foi desobedecido sete vezes no mesmo procedimento administrativo.
Outro ponto a se considerar é que, embora o Acórdão recorrido não
aplique multa ao responsáveis, entendeu que a situação examinada
nos autos era grave o suficiente para ter por consequência a anulação da Concorrência Pública n. 001/2015.
A anulação de um procedimento é medida extrema, pois envolve,
como ressaltado no julgado do TCU colacionado pelo recorrente,
custos administrativos implícitos, sem contar a possiblidade de iniciar-se novamente o procedimento licitatório, com todas as suas
fases. Portanto, a determinação de anulação do certame reforça o
entendimento de que as condutas consignadas no Acórdão recorrido são graves a ponto de ensejar sim a aplicação de multa.
Destarte, não socorre aos responsáveis a alegação de ausência
de dano, pois, embora seja inegável a gravidade de um dano ao
erário, também é cristalina a gravidade de condutas que, reunidas,
levaram à anulação de uma concorrência pública por restrição ao
caráter competitivo.
Por fim, a aplicação de multa não decorre exclusivamente de identificação de dolo na conduta, podendo ser aplicada em relação a
condutas culposas, como o fez este Tribunal de Contas nos julgados
trazidos pelo recorrente.
Diante disso, a Instrução Técnica de Recurso 105/2017-1, conclui
pelo provimento do recurso interposto (fls. 38/46).
Nos termos regimentais, manifestou-se o Ministério Público de Contas, que em parecer da lavra do Procurador Luciano Vieira, acolheu
a argumentação contida na ITR proferida pela SecexRecursos, posicionando-se pelo Conhecimento do recurso e, no mérito, seja totalmente provido, para reformar o Acórdão TC-891/2016 (constante
dos autos do processo TC 5585/2015), aplicando-se aos responsáveis penalidade de multa pecuniária, nos termos do art. 135, I, da
LC nº 621/12 (Parecer 03115/2017-1, fl. 50).
II - FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando o feito, inicialmente observo que à luz das disposições contidas na Resolução TC nº 261/2013 (aprova o Regimento
Interno do TCEES), os autos encontram-se devidamente instruídos,
recebendo a competente instrução técnica sobre o recurso apresentado (ITR nº 00105/2017-1, fls. 38/46), e a manifestação do
Ministério Público de Contas (Parecer 03115/2017-1, fl. 50).
Superada a questão do juízo de admissibilidade como condição para
o processamento do presente feito, o qual já foi exercido nos termos da Decisão Monocrática nº 383/2017, passo à análise de mérito do mesmo.
Neste sentido, a instrução processual aponta que a insurgência ministerial merece ser acolhida.
Isso porque, assevera a análise técnica que no caso ora analisado
foram identificadas nada menos do que sete irregularidades que, de
uma forma ou de outra, violam o caráter competitivo da licitação;
afrontando o princípio da igualdade; quando, em verdade bastaria
uma única cláusula restritiva para que o certame fosse maculado,
por desconfigurar a própria natureza jurídica do instituto da licitação.
Com efeito, a Concorrência Pública nº 001/2015, da Prefeitura Municipal de Pancas tinha por objeto a contratação de empresa para a
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prestação de serviço de licença de uso, implantação, treinamento,
e manutenção corretiva e preventiva dos softwares de Sistema de
Gestão Tributária, Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha
de Pagamento – Ponto Eletrônico, Sistema Integrado de Compras,
Contratos e Licitações, Sistema integrado de Almoxarifado, Sistema
Integrada de Controle de Bens Patrimoniais, Sistema Integrado de
Gestão de Protocolo e Processos, Sistema Integrado de Contabilidade Pública, Sistema Integrado de Controle de Controle de Frotas,
Sistema Integrado de Controle de Frotas, Sistema Integrado de
Nota Fiscal Eletrônica, Sistema Portal da Transparência, Sistema de
Serviços da Administração ao Cidadão na Internet, e etc.
Sobre o assunto, a Secretaria de Controle Externo de Recursos lembra que a realização de licitação para aquisição de bens e serviços
pela Administração Pública é uma exigência constitucional, insculpida no art. 37, XXI, o qual determina que o procedimento licitatório
deverá assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes
sendo permitidas tão somente as exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
E mais, a ampla competitividade é a concretização do princípio
constitucional da impessoalidade, presente no caput do artigo 37
da CRFB/1988, e que conjuntamente com os demais princípios ali
previstos (legalidade, moralidade, publicidade e eficiência) torna-se um princípio essencial e norteador do procedimento licitatório,
conforme se constata da leitura do artigo 3º, caput, e § 1º, da Lei
Federal nº 8.666/1993.
Apenas para sermos mais incisivos, vale ressaltar que o § 1º desse
dispositivo legal alerta o seguinte:
§ 1o  É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o
seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto
do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no
art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;       
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial,
legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda,
modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no
parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro
de 1991.
A área técnica rememora ainda que bastaria uma única cláusula
restritiva para que o certame fosse maculado, in casu, a Concorrência Pública nº 001/2015, por desconfigurar a própria natureza
jurídica do instituto da licitação.
Diante dessas considerações, verifico que a matéria foi efetivamente analisada pela SecexRecursos, senão vejamos:
Outro ponto a se considerar é que, embora o Acórdão recorrido não
aplique multa ao responsáveis, entendeu que a situação examinada
nos autos era grave o suficiente para ter por consequência a anulação da Concorrência Pública n. 001/2015.
A anulação de um procedimento é medida extrema, pois envolve,
como ressaltado no julgado do TCU colacionado pelo recorrente,
custos administrativos implícitos, sem contar a possiblidade de iniciar-se novamente o procedimento licitatório, com todas as suas
fases. Portanto, a determinação de anulação do certame reforça o
entendimento de que as condutas consignadas no Acórdão recorrido são graves a ponto de ensejar sim a aplicação de multa.
Destarte, não socorre aos responsáveis a alegação de ausência de
dano, pois, embora seja inegável a gravidade de um dano ao erário, também é cristalina a gravidade de condutas que, reunidas,
levaram à anulação de uma concorrência pública por restrição ao
caráter competitivo.
Por fim, a aplicação de multa não decorre exclusivamente de identificação de dolo na conduta, podendo ser aplicada em relação a
condutas culposas, como o fez este Tribunal de Contas nos julgados
trazidos pelo recorrente.
Com efeito, essa última observação feita pela SecexRecursos refere-se aos Acórdãos TC-767/2015 (Primeira Câmara) e TC-294/2013
(Plenário), onde ao reconhecer a gravidade das condutas então praticadas, este Tribunal de Contas decidiu pela aplicação de multa aos
respónsáveis, sendo que:
O Acórdão TC 767/2015 foi prolatado nos autos do processo TC
3947/2013, em denúncia proposta em face da Prefeitura Municipal
de Pinheiros, exercício de 2013.
E o Acórdão TC 294/2013 foi prolatado nos autos do processo TC
4446/2010, em razão das irregularidades descritas no relatório
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de auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, exercício de 2009.
De resto, estando superada a questão da admissibilidade do presente recurso (o que foi feito por meio da Decisão Monocrática n.
383/2017), aquela secretaria pugna pelo provimento do pedido de
reexame ora interposto.
Nessa linha, levando-se em conta a análise técnica proferida nestes
autos, em especial, a constatação de que a aplicação de multa não
decorre exclusivamente de identificação de dolo na conduta, podendo ser aplicada em relação a condutas culposas, como o fez este
Tribunal de Contas nos julgados trazidos pelo recorrente, acompanho integralmente o entendimento da Secretaria de Controle Externo de Recursos e do Ministério Público de Contas no sentido de dar
provimento ao recurso apresentado.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos da proposição técnica, subscrita Instrução Técnica de Recurso 00105/2017-1 (fls. 38/46), encampada
pelo Ministério Público de Contas (Parecer 03115/2017-1, fl. 50),
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 CONHECER do presente recurso para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Pedido de Reexame interposto, reformulando os termos
do Acórdão TC-891/2016 - Segunda Câmara, especificamente o
item 2, onde deverá constar somente a seguinte redação:
“2 - Aplicar multa pecuniária, individual, aos Sr. Agmair Araújo
Nascimento – Prefeito Municipal e a Sra. Neuzenita Gomes Silva –
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 135, inciso I, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012;”
1.2 Dar CIÊNCIA ao Recorrente do teor da decisão tomada por
este Tribunal de Contas.
1.3 ARQUIVAR, após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2017 - 38ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros-substitutos presentes: João Luiz Cotta Lovatti
(Relator) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta
dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos
do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público especial de contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1373/2017 – PLENÁRIO
Processo TC: 4.957/2015 (01 volume) – Prestação de Contas Anual
Apensos TC: 1.281/2015, 4.380/2014, 8.896/2014 (03 volumes)
– Gestão Fiscal
8.715/2015 – Representação
8.275/2015 (13 volumes) – Processo de Fiscalização
Classificação: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2014
Jurisdicionado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Responsáveis: Eder Pontes da Silva - Procurador-Geral à época
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Dayse Maria Oslegher Lemos - Gerente-geral
Ângela Maria da Silva Lopes - Assessora técnica do serviço de suporte administrativo
Rubia Rezende de Figueiredo - Assessora Jurídica
Valteones da Costa - Gerente do serviço de transporte
Dinalto de Souza Barros Junior - Pregoeiro e Presidente de CPL
Terezinha Espíndula Travasso Neves - Gerente de Controle Interno
Elda Márcia Moraes Spedo - Subprocuradora Geral de Justiça Administrativa
Donatila Lima Nava Martins - Gerente de Coordenação Administrativa
Prestação de Contas Anual – EXERCÍCIO DE 2014 –CONTAS
REGULARES - Quitação – recomendações - Arquivar
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual – PCA
(Processo TC 4.957/2015), dos Relatórios de Gestão Fiscal (Processos TC 1.281/2015, 4.380/2014 e 8.896/2014), de Representação (Processo TC 8.715/2015) e do Relatório de Auditoria Ordinária
(Processo TC 8.275/2015), referentes ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo – MPES, relativo ao exercício de 2014, sob a
responsabilidade do senhor Eder Pontes da Silva (Procurador-Geral
da Justiça).
A Prestação de Contas em análise, Processo TC 4.957/2015, foi
encaminhada tempestivamente, em 30 de março de 2015, observando, portanto, o prazo regimental estabelecido no art. 139, da
Resolução TC 261/2013.
Após análise, foi elaborado o Relatório Técnico Contábil RTC
524/2015 (fls. 32/73), opinando pela regularidade das contas, com
achados que ensejaram notificações.
Na sequência, foi realizada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
5841/2015 (fls. 75/76), seguindo a conclusão exarada no RTC
524/2015, onde se opina, em relação ao aspecto técnico-contábil,
pelo julgamento REGULAR da prestação de contas do Sr. Eder
Pontes da Silva, Procurador-Geral de Justiça, na forma do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo
162 da Resolução TC 261/2013.
Na sequência, o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
912/2016 (fls. 79/80) da lavra do Procurador de Contas Heron
Carlos Gomes de Oliveira, anuiu com os termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC 5841/2015.
Não obstante e considerando que fora realizada auditoria – fiscalização no Ministério Público Estadual referente ao exercício de 2014,
processo TC 8.275/2015, solicitei o seu apensamento aos presentes autos. Salienta-se que o referido processo de fiscalização foi
apensado a este processo de contas (Proc. TC 4957/2015) em 17
de março de 2017, conforme se pode observar às folhas 84 deste
processo.
O Processo TC 8.275/2015 apenso trata de auditoria ordinária
empreendida no Ministério Público do Estado do Espírito Santo –
MPES, para verificação dos atos praticados pelos responsáveis e
que incluiu a Representação contida no Processo TC 8.715/2015.
A equipe de auditoria, cumprindo o estabelecido no Termo de Designação 193/2015, elaborou o Relatório de Auditoria RF-AUD
11/2015, às fls. 09 a 120, acompanhado da documentação de suporte constante às fls. 121 e ss., onde foi verificada a existência de
indicativos de irregularidades, que ensejaram a citação dos responsáveis relacionados na Instrução Técnica Inicial ITI 23/2016
(fls. 1937/1940).
Nesse sentido, proferi o Voto 2567/2016 (fls. 1956/1967), no
sentido de CITAR os responsáveis mencionados no caput desta
peça, para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, apresentassem justificativas e/ou defesas, e/ou recolham as importâncias devidas, em face das pretensas irregularidades a cada um imputadas, elencadas na aludida Instrução Técnica Inicial.
Ainda, na referida Decisão, pugnei por converter o processo em tomada de contas “somente após o exercício do contraditório
e da ampla defesa e da análise das justificativas e alegações de
defesa, e caso forem confirmados os achados apurados em fiscalização”, tendo em vista a existência de supostas irregularidades das
quais resultam dano ao erário. Ato seguinte, o Plenário, por meio da
Decisão – Plenário 2837/2016 acatou in totum o referido Voto.
Após a regular citação, os responsáveis pelo MPES apresentaram
defesa constante das fls. 2000/2065.
Na forma regimental, os autos foram remetidos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC) para elaboração de
Instrução Técnica Conclusiva, em atendimento ao artigo 47, inciso
III, alínea d, do Regimento Interno desta Corte de Contas (Res. TC
261/2013).
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Ultrapassado os procedimentos processuais a área técnica elaborou
a Instrução Técnica Conclusiva ITC 04108/2017 (fls. 85/141),
na qual opina pelo afastamento de todos os indicativos de irregularidades identificados no Relatório de Auditoria RF-AUD 11/2015 e
conclui conforme parte expositiva que ora transcrevo:
3 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre a Prestação de Contas Anual do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no exercício 2014, cuja gestão
esteva sob a responsabilidade do senhor Eder Pontes da Silva
(Procurador-Geral), têm-se as seguintes conclusões:
3.1.1 Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, reitera-se o entendimento apontado na ITC 5841/2015 e conclui-se pela
regularidade das contas;
3.1.2 Com relação ao Proc. TC 8.275/2015, apenso, que trata do Relatório de Fiscalização RF-AUD 11/2015, levando em
conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pelo afastamento de todas as irregularidades imputadas.
3.2 Deste modo, e diante do preceituado no art. 319, § 1º, incisos
I ao IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por/pela:
3.2.1 Acolher as justificativas e julgar regulares as contas
dos senhores Eder Pontes Silva, Elda Márcia Moraes Spedo, Dayse
Maria Oslegher Lemos, Dinalto de Souza Barros Júnior, Terezinha
Espíndula Travassos Neto, Donatilia Lima Navas Martins, Rúbia Rezende de Figueiredo, Ângela Maria da Silva Lopes e Valteones da
Costa.
3.2.2 Improcedência das recomendações e da determinação
contida no subitem 4.3.1 do RF-AUD 11/2015, deixando de encaminhá-las.
3.3 Cumpre-nos, por fim, alertar que há pedido de SUSTENTAÇÃO
ORAL em favor do senhores Eder Pontes Silva, Elda Márcia Moraes Spedo, Dayse Maria Oslegher Lemos, Dinalto de Souza Barros
Júnior, Terezinha Espíndula Travassos Neto, Donatilia Lima Navas
Martins, Rúbia Rezende de Figueiredo, Ângela Maria da Silva Lopes
e Valteones da Costa.
Vitória, 04 de setembro de 2017.
Vitor Lessa
Auditor de Controle Externo
Na sequência, o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
4665/2017 (fls. 145/146) da lavra do Procurador de Contas Heron
Carlos Gomes de Oliveira, anuiu com os termos da Instrução Técnica Conclusiva 04108/2017.
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, apto, portanto, a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com as manifestações da Área Técnica explicitada na Instrução Técnica Conclusiva ITC 5841/2015 (reiterada pela
ITC 04108/2017) e corroborada pelo Ministério Público de Contas,
constata-se que, sob o aspecto técnico-contábil, a Área Técnica
opina pelo julgamento REGULAR da prestação de contas do Sr.
Eder Pontes da Silva, Procurador-Geral de Justiça, na forma
do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e
artigo 162 da Resolução TC 261/2013, conforme parte expositiva
que ora transcrevo:
8 CONCLUSÃO
As contas anuais ora avaliadas, refletiram a conduta do Ministério
Público do Estado do Espírito Santo, sob a responsabilidade do Sr.
Eder Pontes da Silva, Procurador-Geral de Justiça, no exercício de funções como ordenador de despesas no exercício de 2014.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014 e as
orientações da Secretaria Geral de Controle Externo, contidas na
Nota Técnica Segex 004/2015, 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 28/2013 e suas
alterações.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR da prestação de contas do Sr. Sr. Eder Pontes da Silva,
Procurador-Geral de Justiça, na forma do artigo 84, inciso I, da
Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo 162 da Resolução
TC 261/2013.
9 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Sugerimos, nos termos do artigo 329, § 7º, do RITCE/ES, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, e do artigo 1º, XXXVI, da Lei Complementar 621/2012, que o responsável pela Defensoria Pública seja
notificado das seguintes RECOMENDAÇÕES a serem atendidas
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na próxima Prestação de Contas Anual:
a) CONFORMIDADE DOS ARQUIVOS (item 2.3 desta análise)
Caso existam dívidas fundadas no próximo exercício, o demonstrativo seja elaborado e, na falta das mesmas, que a justificativa
mencione tal fato.
b) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (item 5.3.1
desta análise)
Elabore e encaminhe os arquivos: 05-33-FOLRPP (Resumo Anual
da FPA dos servidores do Regime Próprio de Previdência), arquivo
05-34-FOLRGP (Resumo Anual da FPA dos servidores do Regime
Geral de Previdência) e arquivo 05-35-DEMCPA (Demonstrativo
Mensal da despesa liquidada e efetivamente recolhida de contribuições previdenciárias patronais), em consonância com a Instrução
Normativa nº 28/2013 e alterações.
c) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES
(item 5.3.2 desta análise)
Que, caso existam divergências no recolhimento das contribuições
previdenciárias dos servidores, estas constem de Notas Explicativas, nas próximas prestações de contas anuais.
Que o arquivo 05-36-DEMCSE (Demonstrativo mensal dos valores retidos de contribuições sociais dos servidores e efetivamente
recolhidos por instituição previdenciária - RPPS, RGPS e Complementar) seja apresentado com a totalização do montante de contribuições retidos de cada instituição previdenciária (Própria, Geral e
Complementar) para que possam ser confrontadas com os valores
registrados na contabilidade.
d) REGISTROS PATRIMONIAIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
(item 5.5)
Que, nas próximas prestações de contas, o “Demonstrativo de bens
intangíveis” (arquivo 05-28-INVINT) contemple os valores acumulados nos exercícios anteriores.
e) RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO
Que o responsável pelo controle interno proceda a conferência do
saldo dos documentos integrantes da PCA junto às demonstrações
financeiras do exercício para que não haja divergência entre eles e,
caso existam, as mesmas sejam alvo de Notas Explicativas.
Com relação ao Proc. TC 8.275/2015, apenso, que trata do Relatório de Fiscalização RF-AUD 11/2015, levando em conta as
análises aqui procedidas e as motivações exaradas na Instrução
Técnica Conclusiva - ITC 04108/2017, conclui-se pelo afastamento das irregularidades imputadas.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 04108/2017 (que reiterou o entendimento apontado
na ITC 5841/2015 sob o aspecto técnico-contábil).
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando com o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto
à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar regulares as contas dos senhores Eder Pontes Silva,
Elda Márcia Moraes Spedo, Dayse Maria Oslegher Lemos, Dinalto de
Souza Barros Júnior, Terezinha Espíndula Travassos Neto, Donatilia
Lima Navas Martins, Rúbia Rezende de Figueiredo, Ângela Maria da
Silva Lopes e Valteones da Costa, referentes ao exercício de 2014,
na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação aos responsáveis, nos termos do artigo 85
do mesmo diploma legal;
1.2 Que na próxima prestação de contas Anual os atuais gestores
do Ministério Público do Estado do Espírito Santo atendam às seguintes RECOMENDAÇÕES:
1.2.1. CONFORMIDADE DOS ARQUIVOS (item 2.3 do RTC
524/2015)
Caso existam dívidas fundadas no próximo exercício, o demonstrativo seja elaborado e, na falta das mesmas, que a justificativa
mencione tal fato;
1.2.2. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (item 5.3.1 do
RTC 524/2015)
Elabore e encaminhe os arquivos: 05-33-FOLRPP (Resumo Anual
da FPA dos servidores do Regime Próprio de Previdência), arquivo
05-34-FOLRGP (Resumo Anual da FPA dos servidores do Regime
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Geral de Previdência) e arquivo 05-35-DEMCPA (Demonstrativo
Mensal da despesa liquidada e efetivamente recolhida de contribuições previdenciárias patronais), em consonância com a Instrução
Normativa nº 28/2013 e alterações;
1.2.3. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES (item
5.3.2 do RTC 524/2015)
Que, caso existam divergências no recolhimento das contribuições
previdenciárias dos servidores, estas constem de Notas Explicativas.
Que o arquivo 05-36-DEMCSE (Demonstrativo mensal dos valores
retidos de contribuições sociais dos servidores e efetivamente recolhidos por instituição previdenciária - RPPS, RGPS e Complementar)
seja apresentado com a totalização do montante de contribuições
retidos de cada instituição previdenciária (Própria, Geral e Complementar) para que possam ser confrontadas com os valores registrados na contabilidade;
1.2.4. REGISTROS PATRIMONIAIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
(item 5.5 do RTC 524/2015)
Que o “Demonstrativo de bens intangíveis” (arquivo 05-28-INVINT)
contemple os valores acumulados nos exercícios anteriores;
1.2.5. RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO
Que o responsável pelo controle interno proceda à conferência do
saldo dos documentos integrantes da PCA junto às demonstrações
financeiras do exercício para que não haja divergência entre eles e,
caso existam, as mesmas sejam alvo de Notas Explicativas;
1.3 Dar ciência aos signatários do teor da decisão final a ser proferida;
1.4 Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado, nos
termos do artigo 330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 7/11/2017 - 39ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Relator), Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros-substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1375/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO:
TC 3630/2017
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Mateus
CLASSIFICAÇÃO:
Recurso de Reconsideração
RECORRENTE:
Judson Barbosa da Rocha
ADVOGADOS
Paula Rohr – OAB/ES 14.465
INTERESSADO:
Amadeu Boroto
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC
291/2017-PLENÁRIO – PROCESSO TC 6157/2012 – CONHECIMENTO- NÃO ACOLHER A PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO – PROVIMENTO PARCIAL – RESSARCIMENTO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelos Sr. Judson Barbosa da Rocha, por intermédio sua advogada
Paula Rohr – OAB/ES 14.465, em face do Acórdão TC 291/2017-Plenário, proferido nos autos do Processo TC n° 6157/2012.
Por meio do Acórdão guerreado, o Plenário desta Corte de Contas
decidiu à unanimidade, nos termos do voto do Relator Conselheiro
José Antônio de Almeida Pimentel:
Converter os autos em Tomada de Contas Especial, nos termos
do art. 207, VI, do Regimento Interno;
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Deixar de acolher a preliminar de sobrestamento dos autos, levantada pelo senhor Judson Barbosa da Rocha;
Deixar de acolher as razões de justificativas dos responsáveis,
senhores Amadeu Boroto e Judson Barbosa da Rocha, julgando
irregulares as contas analisadas, nos termos do artigo 163, III
e IV, do Regimento Interno;
Imputar ressarcimento aos senhores Amadeu Boroto e Judson
Barbosa da Rocha, em solidariedade, de 341.589.23 VRTE ao erário municipal, aplicando-lhes multa pecuniária no valor de 7.000
VRTE para cada um, nos termos do artigo 96, II e III da Lei Complementar 32/9, aplicável à época dos fatos apurador;
Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
O recorrente em sua peça recursal alega inicialmente, em sede preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento
da ação penal que segundo o recorrente influenciará o deslinde em
questão.
Aduz ainda que o recorrente, não deu causa ao erro no ato que
formalizou sua cessão por meio de Portaria, além disso afirma que
os valores recebidos foram em virtude do desempenho de suas funções, e que esta Corte solicita o ressarcimento integral dos valores
que foram recebidos de boa fé.
Os autos foram encaminhados para Secex-Recursos, a qual por
meio da Instrução Técnica de Recurso – ITR 169/2017-1, opinou
pelo conhecimento do presente recurso, não acolhimento da preliminar e não provimento.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer Ministerial de
fls. 42, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
anuiu o entendimento da Secex-Recursos na ITR 169/2017-1.
É relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, quanto ao cabimento do presente Recurso de
Reconsideração, verifico que encontram respaldo no art. 164,
caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar Estadual
621/2012).
Verifico estarem presentes as condições específicas de admissibilidade, insertas no art. 165 da Lei Complementar 621/2012 c/c 405
do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Além disso, constato que o processo apresenta-se tempestivo, conforme Despacho 47099/2017-6 da Secretaria Geral das Sessões,
fls. 60, verifico ainda que o interessado possui legitimidade, estando, portanto, atendidos os pressupostos de admissibilidade.
Assim, CONHEÇO o presente Recurso de Reconsideração e
passo analisar a preliminar e o mérito.
PRELIMINAR
O recorrente em sede preliminar requer o sobrestamento do feito
até o julgamento da ação penal, por entender que a independência
de instâncias é relativa e que a sentença penal condenatória ao
transitar em julgado poderá projetar seus efeitos na esfera disciplinar.
Quanto à alegação do recorrente de que “a sentença penal condenatória transitada em julgado projetará, sempre, os seus efeitos no
campo disciplinar”, a equipe técnica esclarece que a atividade fiscalizatória exercida por esta Corte é totalmente diferente da atividade
disciplinar exercida por comissão processante instituída no âmbito
do próprio órgão jurisdicionado para tal fim.
Pois bem.
Inicialmente registro que conforme registra a equipe técnica o entendimento predominante na doutrina e na jurisprudência dos tribunais judiciais e de contas, é de que a decisão proferida na instância penal não vincula as instâncias administrativa e civil, em razão
do princípio da independência das instâncias, a não ser quando a
decisão proferida na esfera penal taxativamente declare a inexistência do fato ou a negativa de autoria.
No caso em tela, verifico que a ação penal ainda esta tramitando,
sem decisão definitiva, ou seja, não há decisão que declare a inexistência do fato ou negativa de autoria.
Além disso, não nenhum impedimento para que esta Corte de Contas se manifeste nos presentes autos, tendo em vista que a matéria aqui debatida é de competência, assim entendo que não há
elementos que motivem o sobrestamento do feito, razão pela qual
rejeito a preliminar arguida.
DO MÉRITO
No tocante ao mérito o recorrente norteia seu recurso sob os seguintes pontos; da cessão mediante portaria, do atendimento ao
princípio da verdade real no processo administrativo, da autorização legislativa para o pagamento de gratificação pela ocupação de
cargo público, dos valores devidos e do recebimento de boa-fé,
assim passo debate-los de forma separada.
Da Cessão Mediante Portaria;
O recorrente sustenta que não deu causa ao erro de forma verifi-
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cado em sua cessão, qual seja formalização da cessão mediante
Portaria.
Aduz ainda que os vencimentos do cargo em comissão eram menores que os recebidos pelo cargo efetivo assim escolheu a opção
mais vantajosa, questiona ainda “qual servidor em sã consciência
abriria mão de seus vencimentos de efetivo para receber pelo cargo
comissionado que equivaleria a prejuízo salarial?”
A equipe técnica esclarece que no acórdão guerreado, as contas
do recorrente foram julgadas irregulares em razão das seguintes
irregularidades; a) acumulação inconstitucional remunerada de
dois cargos públicos (item 3.1 da ITC 4516/2016) e b) apropriação
indébita de remuneração sem a devida prestação do serviço pelo
servidor público (item 3.2 da ITC 4516/2016).
Assim, entendo que o gestor não foi responsabilizado pelo erro no
instrumento que formalizou sua cessão, sendo tal irregularidade
imputada ao Prefeito de São Mateus, dessa forma inexiste interesse
recursal do recorrente quanto a este ponto.
Do Atendimento ao Princípio da Verdade Real no Processo
Administrativo;
O recorrente invoca o princípio da verdade real no processo administrativo e traz trechos de obras doutrinárias e decisões proferidas
por outros tribunais, acerca do referido princípio.
Todavia, conforme salienta a equipe técnica o recorrente não demonstra de forma clara a correlação entre o referido princípio e os
fatos debatidos nos autos do Processo TC 6157/2012, em apenso,
que ensejou no acórdão recorrido.
Assim, tendo em vista que o recorrente não demonstra como esta
Corte de Contas deixou de aplicar o princípio da verdade real no
julgamento do processo recorrido, e por entender que tal princípio
foi observado por este Tribunal em todas as fases do processo, entendo que tal argumento não merece prosperar.
Da Autorização Legislativa para o Pagamento de Gratificação pela Ocupação de Cargo Público;
Sustenta o recorrente que a remuneração que recebeu durante o
período que esteve cedido para o Estado do Espírito Santo tem
previsão no artigo 96 da Lei Complementar Estadual nº. 46/1994,
que institui o Regime Jurídico Único dos servidores do Estado do
Espírito Santo.
A equipe técnica após análise das razões recursais ressalta que a irregularidade debatida no processo recorrido diz respeito ao fato do
servidor ter recebido integralmente ambos os vencimentos referentes ao cargo efetivo municipal e ao cargo comissionado estadual.
Registro que o artigo 96 da Lei Complementar nº. 46/1994 dispõe
que a gratificação por exercício de cargo em comissão será concedida ao servidor público que, ocupante de cargo comissionado, optar
pelo vencimento do seu cargo efetivo, sendo essa gratificação no
valor de 65% (sessenta e cinco por cento) do valor do vencimento
do cargo em comissão.
Dessa forma, cumpre esclarecer que conforme registra a equipe
técnica a irregularidade diz respeito ao recebimento integral do
vencimento do cargo efetivo, bem como do cargo em comissão,
assim entendo que a irregularidade deve ser mantida.
Dos Valores Devidos
Sustenta o recorrente que os valores apurados por esta Corte de
Contas referem-se à totalidade dos rendimentos pagos pelo Município ao servidor (ora recorrente), ou seja, valores referentes aos
seus vencimentos, liquidados em razão do desenvolvimento de
suas atividades, não sendo razoável o pedido de devolução da verba, inclusive devido à natureza alimentar.
Acerca dessas alegações a equipe técnica aduz novamente que o
ressarcimento imposto ao recorrente se deu em virtude da acumulação indevida de dois cargos públicos, bem como pelo recebimento
da remuneração integral em razão de ambos os cargos, conforme
demonstra as fichas financeiras às fls. 49/56 e 143/147 dos autos
do processo TC 6157/2012, em apenso.
A equipe técnica salienta ainda que o recorrente, ao firmar o Termo
de Posse e Compromisso de Cargo de Confiança no Detran (fls. 139
– Processo TC 6157/2012), prestou declaração falsa de que não era
ocupante de nenhum outro cargo ou função pública, assim segundo
a equipe técnica resta demonstrado a ausência de boa-fé.
Pois bem.
Inicialmente destaco que na análise dos autos verifiquei esta Corte
de Contas por meio da Decisão guerreada determinou a devolução
do valor integral recebido pelo recorrente tanto pela Prefeitura de
São Mateus quanto pelo DETRAN/ES.
Ocorre que ainda que a cessão do recorrente tenha sido efetivada em virtude da falsa declaração prestada pelo recorrente, o que
resultou em acúmulo indevido de cargo público, não resta dúvidas
que o mesmo prestou serviços no DETRAN/ES, fazendo jus ao recebimento de seus vencimentos.
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Diferente do que aconteceu na Prefeitura Municipal de São Mateus,
onde o recorrente recebeu seus vencimentos integrais, contudo não
prestou nenhum serviço ao município.
Destarte, entendo que o Acórdão deve ser reformado quanto a este
item, a fim de que seja reformulado o ressarcimento do recorrente
no valor correspondente a 269.910,51 VRTE.
Do Recebimento de Boa-Fé
Acerca deste item o recorrente afirma que “não poderia prever que
o Estado do Espírito Santo, através do Detran/ES estava desembolsando 100% ao invés de 65%” e a fim de corroborar suas alegações
traz entendimentos jurisprudenciais acerca de erro da administração no pagamento de vencimentos a servidores.
A equipe técnica na análise recursal entende que não há que se
falar em boa-fé por parte do recorrente, tendo vista que resta claro
nos autos que o mesmo prestou declaração falsa com o objetivo de
acumular indevidamente os cargos públicos.
Pois bem.
Após análise dos autos, entendo que não há que se falar em boa-fé
por parte do gestor, tendo em vista as inúmeras irregularidades em
sua “cessão”, destacando a declaração falsa prestada pelo recorrente informando que não ocupava nenhum cargo público, assim entendo que o acórdão deve se manter inalterado quanto a este item.
Ante todo o exposto, corroborando parcialmente com o entendimento técnico e ministerial, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Conhecer, o presente recurso de reconsideração, com fulcro
nos artigo 395, 396 e 405 todos do Regimento Interno desta Corte.
1.2 Rejeitar a Preliminar de sobrestamento do processo até julgamento da ação penal.
1.3 Dar provimento parcial ao presente Recurso para REFORMAR o Acordão TC 291/2017 apenas quanto ao valor do ressarcimento imputado ao recorrente em solidariedade ao Sr. Amadeu
Boroto, condenando-os a ressarcir ao erário municipal o valor de
R$ 566.415,97 correspondente a 269.910,51 VRTE, em virtude do
recebimento indevido dos vencimentos pagos pela Prefeitura Municipal de São Mateus.
1.4 Dar ciência aos interessados;
1.5 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos na forma do
art. 330, III, do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2017 - 39ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Domingos Augusto Taufner (Relator), Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio
Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros-substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta
dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos
do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1376/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO: TC-4488/2015
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ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2014
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO – SETUR
RESPONSÁVEIS: ANTÔNIO ALEXANDRE DOS PASSOS SOUZA
DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2014 – 1) REGULAR – 2) QUITAÇÃO – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado do Turismo – SETUR, relativa ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Antônio
Alexandre dos Passos Souza (01/01 a 03/04/2014 e 22/10 a
31/12/2014) e da Srª Diomedes Maria Caliman Berger (04/04
a 21/10/2014).
Os documentos foram devidamente analisados pela 2ª Secretaria
de Controle Externo, que elaborou o Relatório Técnico Contábil
RTC 549/2015 (fls. 13/34), sugerindo a Citação dos responsáveis, para apresentar justificativas e/ou documentos apontados no
referido relatório contábil, através da Instrução Técnica Inicial
ITI 7/2016 (fls. 35/36).
Acatando a Instrução Técnica Inicial 7/2016, esta Corte expediu os Termos de Citação 0123/2016 e 0124/2016 (fls. 39/40)
aos responsáveis, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, fossem encaminhados os documentos e justificativas em
face das inconsistências apontadas no RTC 549/2015.
Em atenção aos Termos de Citação 0123/2016 e 0124/2016,
os gestores encaminharam os documentos e justificativas (fls.
53/304), as quais foram devidamente analisadas pela Secretaria de
Controle Externo de Contas – Secex Contas, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 03143/2016-4 (fls. 310/321), recomendando o julgamento pela regularidade, nos seguintes termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, temos a sugerir que a Prestação de Contas da Secretaria de
Estado do Turismo – SETUR, de responsabilidade dos Srs. Antônio
Alexandre dos Passos Souza e Diomedes Maria Caliman Berger, relativamente ao exercício de 2014, seja julgada REGULAR
com base no art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas,
o Em. Procurador Luciano Vieira manifestou-se de acordo com o a
Secretaria de Controle Externo de Contas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que
as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2014, são bastante razoáveis e
coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, por:
1.1 Julgar REGULARES as contas da Secretaria de Estado do
Turismo – SETUR, sob responsabilidade do Sr. Antônio Alexandre dos Passos Souza (01/01 a 03/04 e 22/10 a 31/12/2014) e
da Srª Diomedes Maria Caliman Berger (04/04 a 21/10/2014)
relativas ao exercício financeiro de 2014, nos termos do inciso I do
art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2 Arquivar os autos após as providências de estilo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2017 - 39ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
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4.2. Conselheiros-substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1377/2017 – PLENÁRIO
Processo: TC-4760/2015-3
Assunto: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Jurisdicionado: Superintendência Estadual de Comunicação Social – SECOM
Responsáveis: Flavia Regina Dallapícola Teixeira Mignoni
Marcio Castro Lobato
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2015 – 1) REGULAR – 2) QUITAÇÃO – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas da Superintendência Estadual
de Comunicação Social relativa ao exercício de 2014, cuja gestão
esteve sob a responsabilidade da senhora Flavia Regina Dallapicola Teixeira Mignoni (01/01 a 02/07/2014 e 07/10 a 31/12/2014)
e do senhor Marcio Castro Lobato (03/07 a 06/10/2014).
A documentação que compõe os autos foi examinada pela Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, que elaborou
o Relatório Técnico 00448/2016-1 (fls. 20/35) no qual opinou
pela regularidade das contas.
Adiante, a Secex Contas expediu a Manifestação Técnica
00234/2017-1(fls.37/39) sugerindo o sobrestamento dos autos até
que fosse proferida a decisão de mérito no Processo TC 8.699/2015
a respeito das despesas sem empenho do Poder Executivo Estadual
no exercício de 2014, conforme artigo 313, V, “a” da Lei Federal nº
13.105/2015, visto que há relação do assunto tratado nos autos da
inspeção instaurada no Processo TC 8.699/2015 com a análise de
contas realizada nestes autos.
Posteriormente, observando-se que a SECOM não foi inserida no
rol de Unidades Gestoras que ocorreu despesas sem empenho no
exercício de 2014, a Secex Contas elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 03791/2017-8 (fls. 44/45), opinando pela regularidade
dos autos, nos seguintes termos:
4 CONCLUSÃO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta da Sr.ª Flavia
Regina Dallapícola Teixeira Mignoni e do Sr. Marcio Castro Lobato, no exercício de suas funções como ordenadores de despesas
da Superintendência Estadual de Comunicação Social – SECOM, no
exercício de 2014.
Respeitando o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, 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 28/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular
da prestação de contas da Sr.ª Flavia Regina Dallapícola Teixeira Mignoni e do Sr. Marcio Castro Lobato, 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 do Ministério
Público de Contas 04870/2017-1 (fl. 49).
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
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as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2014, são bastante razoáveis e
coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, por:
1.1 Julgar REGULARES as contas da Superintendência Estadual de Comunicação Social – SECOM, sob a responsabilidade
da senhora Flavia Regina Dallapícola Teixeira Mignoni e do
senhor Marcio Castro Lobato, relativas ao exercício de 2014, nos
termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal.
1.2 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2017 - 39ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros-substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1378/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO: 944/2016
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
INTERESSADO: ELICON CONSTRUTORA LTDA EPP
RESPONSÁVEL: LUCIANO DE PAIVA ALVES
EMENTA: FISCALIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. EXTINGUIR
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ENCAMINHAR DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
O processo versa sobre Representação, recebida e autuada neste
Tribunal em 02 de fevereiro de 2016, em desfavor da Prefeitura
Municipal de Itapemirim, impugnando o Edital da Concorrência Pública nº 029/2015, que tem por objeto a contratação de empresa
de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras e serviços
visando à construção de unidades de saúde em seis localidades
daquele município: Frade, Graúna, Itaoca, Brejo Grande Do Norte,
Retiro e Luanda, no valor orçado de R$ 18.857.952,90.
A SecexEngenharia manifestou-se através da MT 1383/2017-9 e,
considerando que o processo da Concorrência Pública n. 029/2015,
encontra-se suspenso por prazo indeterminado por questões financeiras de equilíbrio das contas Municipais e que o edital sofrerá adequações pela sua impugnação, sugeriu o arquivamento dos autos,
encaminhando-se à Administração Municipal a seguinte determinação e recomendação:
Determinar o encaminhamento ao TCE-ES do Edital, com suas alterações, assim que for novamente publicado;
Recomendar ao Município que na elaboração de novos Editais observar o que determina o art. 30 §1º da Lei 8.666/93.
O MPEC acompanhou integralmente a manifestação técnica, confor-
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me parecer nº 5057/2017.
Quanto ao cerne das questões enfrentadas nos autos, fundamento
meu voto nos termos esposados na MT 1383/2017-9, adotando os
argumentos ali constantes como minhas razões de decidir.
Assim, com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES),
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto à sua consideração.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Plenária em:
1.1 Extinguir o processo sem resolução de mérito, com fulcro no
art. 307, § 6º, do RITCEES;
1.2 Encaminhar ao Chefe do Executivo Municipal de Itapemirim determinação para que encaminhe a este Tribunal cópia do edital licitatório que substituir o edital de Concorrência Pública nº 029/2015,
dispensando-se o monitoramento;
1.3 Encaminhar ao Chefe do Executivo Municipal de Itapemirim
recomendação para que na elaboração de novos Editais observe o
que determina o art. 30 §1º da Lei 8.666/93.
1.4 Dê-se ciência ao representante e, após as formalidades legais,
ARQUIVE-SE.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2017 - 39ª Sessão Plenária.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: João Luiz Cotta Lovatti e
Márcia Jaccoud Freitas.
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1385/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-967/2014
JURISDICIONADO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - CONSTRUTORA ALTRAN LTDA – EPP
RESPONSÁVEIS - FERNANDA LEAL REIS E TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI
ADVOGADOS - OLIVIA ZANON DALLORTO (OAB/ES 13.514),
LAURO COIMBRA MARTINS (OAB/ES 10.132), FABRICIO CRESPO
NOGUEIRA MENDONCA (OAB/ES 16.629), FERNANDA GALON ARRIGONI (OAB/ES 11.975) E NEOMAR ANTONIO PEZZIN JUNIOR
(OAB/ES 19.697)
EMENTA: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO – ADMISSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO – MANTER
CAUTELAR – PARCIALMENTE PROCEDENTE – ASSINAR PRAZO – NÃO APLICAÇÃO DE MULTA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I – RELATÓRIO:
Tratam os processos TC nº 967/2014 e TC nº 968/2014, de Representações interposta pela sociedade empresária CONSTRUTORA
ALTRAN LTDA. EPP, na qual a mesma se insurge contra o edital da
Concorrência Pública nº 066/2013 e nº 059/2013, quanto à exigência de comprovação de capacidade técnica operacional e exigência
de comprovação de disponibilidade de usina de asfalto.
O ato convocatório tem por objeto a prestação de serviços de terraplanagem, drenagem e obras de arte corrente, reabilitação/pavi-
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mentação, obras complementares e sinalização da rodovia.
Ouvido o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO - MANIFESTAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR MTP 133/2014 (fls. 119/129),
135/2014 (fls. 118/127 – TC 968/14) e o Núcleo de Cautelares
- MANIFESTAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR - MTP 142/2014 (fls.
130/134) e MTP 143/14 (fls.128/132 – TC 968/2014), por meio de
análise sucinta dos tópicos abordados pela representante, sugerem
seja concedida medida cautelar inaudita altera parte, nos termos do
artigo 124 da LC 621/2012, até decisão final de mérito, e notificação das senhoras Tereza Sepulcri Netto Casotti – Diretora Geral e Fernanda Leal Reis – Presidente da CPL para prestarem
informações, na forma do artigo 307, § 3° do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
Em DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR – DECM 197/2014 e
198/2014, determinei notificações às representadas, que apresentaram justificativas (fls. 136/137 e 139/173 TC 968/14).
Remetido os Autos a SEGEX - Secretaria Geral de Controle Externo veio o Núcleo de Cautelares elaborada a MANIFESTAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR MTP 181/2014 (fl. 191) e 180/14 (fl.189 TC
968/14), ratificando posicionamentos adotados na MTP 142/2014
e 143/2014.
Levado ao Plenário desta Corte,apresentei voto pelo conhecimento, recebimento e processamento da representação e concessão
da tutela antecipada para suspender o Edital de Concorrência n°
066/2013 e 059/2013 e pela notificação das representadas sendo exaradas as DECISÕES TC 1913/2014 (fls. 197/198) e TC
1914/2014 (fls. 195/196).
Devidamente notificadas, foram apresentadas JUSTIFICATIVAS de
fls. 205/374 e 203/242 (TC 968/2014) pela Sra. Tereza Maria Sepulcri Netto Casotti e Fernanda Leal Reis.
A MANIFESTAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR MTP 256/2014 (fls.
378/413) e 258/2014 (TC 968/14), do NÚCLEO DE ENGENHARIA E OBRAS PÚBLICAS (NEO), opina pela republicação do edital
066/2013 e do edital 059/2013, com remoção das exigências de
capacidade técnico-operacional (item 7.3.1 b) e da declaração de
disponibilização de usina de asfalto (item 7.3.3 b.1), constantes
nos editais.
O Núcleo de Cautelares – NCA veio elaborar a INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL ITI 406/2014 (fls. 415/431) e ITI nº 460/2014 (fls.
431/447), recomendando a citação da Srª. Tereza Sepulcri Netto
Casotti e da Srª. Fernanda Leal Reis para apresentar justificativas
ante as exigências de atestado de capacidade técnico-operacional e
de comprovação de disponibilidade de usina de asfalto constantes
nos editais, bem como pela supressão de alíneas constantes dos subitens 7.3.1 e 7.3.3 do Anexo II, sendo, então, editada a DECISÃO
MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 550/2014 (fls. 432) e 549/2014
(TC 968/2014).
Foram apresentadas justificativas pelas responsáveis às fls.
438/540 e 454/495 (TC 968/14).
Por meio da INSTRUÇÃO DE ENGENHARIA CONCLUSIVA IEC
21/2014 e IEC 22/2014 (fls. 558/600 – TC 968/14), o Núcleo de
Engenharia e Obras Públicas (NEO) conclui pela retificação do edital
relativamente a exigência de atestado de capacidade técnico-operacional por caracterizar infringência ao art. 3°, § 1°, inc. I da Lei
8.666/93 e, quanto a usina de asfalto, e que a exigência de localização prévia restringe a competição (art. 37, inciso XXI, da CF e inciso I do § 1° do art. 3° e no § 6° do art. 30, ambos da Lei 8.666/93).
A INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA N° ITC 6031/2014 (fls.
586/598) e ITC nº 6032/14 – TC 968/14), vêm anuir as razões
expostas nas IEC 21/2014 e 22/2014, mantendo as irregularidades
relativas a exigências de atestado de capacidade técnico-operacional e comprovação de disponibilidade de usina de asfalto e quanto
a modulação dos efeitos da decisão, traz farta jurisprudência, inclusive do TCEES, acerca das duas irregularidades aqui apontadas,
onde por transcrição daquelas decisões comprova que não houve alteração da jurisprudência deste Tribunal, acerca dos assuntos
aqui tratados.
Instado a ser posicionar, vem o Ministério Público Especial de Contas exarar o PPJC 3515/2014 e 3481/2014 (fl.616 – TC 968/2014),
manifestando “de acordo” com a proposição da área técnica.
Em sessão ordinária realizada no dia 07 de maio deste ano, o Departamento de Estradas e Rodagens – DER, por meio de advogado,
promoveu defesa oral referindo-se aos processos TC 967/2014 e
968/2014 cujas representações tratam de objetos semelhantes e
das mesmas supostas ilegalidades constantes nos editais, ou seja,
apontamento quanto à exigência da qualificação técnico-operacional e exigência de comprovação de disponibilidade de usina de asfalto acostando documentos, consoante se vê às fls. 610/1000.
Instada a se posicionar a SECEXENGENHARIA em Manifestação
Técnica nº 1189/2017 de fls. 1006/1035 e o NEC em Manifesta-
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ção Técnica nº 1209/2017 – fls. 1037/1038 e nº 886/2017 – fls.
755/758 – TC 968/2014, analisando os argumentos trazidos em
sede de defesa oral, entenderam que não foram trazidos elementos
novos, mantendo os termos da conclusiva, que foi acolhido pelo
MPC através do Parecer nº 4519/17 e 121/2017 da lavra do Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva – fl. 1042 e fl. 762 do TC
968/2014.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 – PRELIMINARMENTE:
TERCEIRO INTERESSADO:
Compulsando os autos, visualizo que o Departamento de Estradas
e Rodagem do Espírito Santo, interviu espontaneamente no feito ao
promover defesa oral - pois não integra a relação processual.
Depreende-se da manifestação oral, que o DER veio esclarecer pontos específicos/técnicos referente à necessidade de exigência de
atestados de qualificação técnica-operacional, em suma, trazendo
entendimento do STJ e TCU no sentido de ser possível a exigência,
devendo ser observada a sua forma.
Trouxe argumentos quanto a obediência às normas pertinentes do
CONFEA, CREA e lei 8.666/93, concluindo ao final que o assunto é
relevante e polêmico, entendendo que após análise de mérito desta
Corte de Contas que seja expedidas recomendações ao DER para
adequar os próximos editais.
O ingresso do DER está amparado nas disposições do artigo 121 do
CPC, que assim dispõe:
Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus
processuais que o assistido.
O artigo em questão disciplina o instituto da Assistência, modalidade de intervenção de terceiros no processo em curso, conforme
leciona FREDIE DIDIER JR.
“A assistência é modalidade de intervenção de terceiro ad coadjuvandum, pela qual um terceiro ingressa em processo alheio para
auxiliar uma das partes em litígio. (...) Permite-se a assistência porque esse terceiro pode vir a sofrer prejuízos jurídicos
com a prolação de decisão contra o assistido; esses prejuízos
podem ser direto/imediatos ou reflexos/mediatos. Àqueles corresponde à figura do assistente litisconsorcial; a esses, a do simples.
A intervenção permite ao assistente, de certo modo, tentar influenciar no julgamento da causa.
O interesse jurídico é pressuposto da intervenção. Não se a
autoriza quando o interesse for meramente econômico ou
afetivo. Seja pelo fato de manter relação jurídica vinculada à que
está deduzida, seja por ser ela própria que está deduzida.”
Extrai-se da leitura acima que o requisito essencial para que seja
permitido o ingresso do terceiro, é a inequívoca demonstração do
interesse na causa, sendo que o referido interesse deve ter natureza jurídica. É o interesse jurídico, com a demonstração de que a
decisão proferida contra o assistido possa vir a atingir a esfera de
direitos do terceiro, que permite intervenção deste.
O interesse, portanto, que autoriza o ingresso do terceiro é um
interesse próprio, na medida em que sua esfera jurídica possa ser
afetada. É sob essa perspectiva que o interesse do DER deve ser
analisado.
Assim, vislumbro os motivos que autorizam o ingresso do DER
como assistente das responsáveis, na medida em que a decisão
final desta Corte de Contas irá direcionar os editais de licitação
da Autarquia, restando, portanto, demonstrado o interesse jurídico
nestes autos.
II.2- MÉRITO:
II.2.1- Exigência de Atestado de Capacidade Técnico Operacional:
A unidade técnica analisando os Editais de Concorrência Pública
nº 066/2013 e 059/2013 – TC 968/2014 que têm por objeto a
prestação de serviços de terraplanagem, drenagem e obras de arte
corrente, pavimentação e obras complementares e sinalização de
Rodovia ES, entendeu que a exigência de atestado técnico/operacional prejudica a livre concorrência, não havendo previsão legal,
possibilitando a criação de uma reserva de mercado e estagnação
das empresas na área de engenharia e obras prejudicando o interesse público.
Ressaltam que os órgãos do sistema CONFEA/CREA, responsáveis
pela regulamentação, fiscalização e pela emissão de atestados de
acervo técnico, afirmam que a qualificação técnica de uma empresa representa o somatório das capacidades dos profissionais que
a integram, razão pela qual somente emitem certidões de acervo
técnico para as pessoas físicas registradas, não havendo sequer
previsão legal de emissão de atestado de capacidade técnica para
pessoa jurídica.
Entendem que a exigência de atestado ou certidão de acervo técni-
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co contraia a Resolução 1025/2009 do CONFEA, que veda a expedição de Certidão de Acervo Técnico em nome da pessoa jurídica.
Por fim, fez ressalvas no sentido de que somente seria cabível exigir os atestados em casos excepcionais decorrente de obras e serviços de grandes vultos, dependentes de tecnologia sofisticada e
de domínio restrito, não sendo a hipótese dos autos que tratam
de execução de serviços de terraplanagem, drenagem e obras de
arte corrente, pavimentação, obras complementares e sinalização
de Rodovia.
Salientou que existe corrente diversa, onde entende ser possível a
exigência do atestado de capacidade técnica, com base no disposto
no inciso II do §1º do art. 30, e no inciso I do §1º do mesmo art.
30, combinado com o art. 33, inciso III, da Lei de Licitações, sob o
argumento de que é necessário que a empresa comprove não só a
disponibilidade de pessoal qualificado para a execução do serviço,
mas também se atua com correção e de modo eficaz.
As Responsáveis argumentam em síntese que, em relação à exigência de atestados em nome da empresa licitante existe controvérsia na interpretação em razão do veto do inciso II do artigo 30
da Lei 8.666/93, onde a esmagadora doutrina e própria jurisprudência deram interpretação sistêmica ao artigo 30, concluindo pela
possibilidade de exigência de atestados de capacitação técnico operacional, refutando a manifestação técnica desta Corte em razão
de que os auditores não se manifestaram quanto a este argumento
limitando-se a informar que existe corrente que entende contrário
ao seu entendimento, não informando que a corrente que entende
acerca da possibilidade de exigência do atestado é a maioria.
Trouxeram vários entendimentos acerca da viabilidade da exigência do atestado técnico/operacional demonstrando, ao seu sentir,
pela legalidade do item constante dos editais atacados.
Contrapuseram o argumento da unidade técnica quanto a sumula
263 do TCU, que em sua parte final assim dispõe: “guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado”,
concluindo ao final que somente as obras de grande vulto estariam
enquadradas na hipótese da citada súmula, quando, para o DER, na
realidade interpreta a súmula no sentido de que os atestados devem referir-se às parcelas de maior complexidade e de valor significativo do objeto licitado, independente de ser considerada a obra
de grande vulto.
Acrescentam que a exigência do atestado de capacidade operacional das licitantes está em conformidade cm a Resolução nº
1025/2009 da COFEA que estabelece que não mais serão emitidas
as Certidões de Acervo Técnico em nome de pessoas jurídicas, o
que não significa dizer que seja invalidados atestados operacionais
que demonstrem que a empresa já executou obras similares, ressalvando que qualquer certidão de acervo técnico emitida em nome
do profissional consta a empresa executora da obra, o que basta
para a comprovação da exigência editalícia.
Acrescentam que, ainda que se interpretasse de forma restritiva a
Resolução do CONFEA, a mesma não possui força normativa vinculante junto à Administração Pública.
Quanto ao registro no CREA aduzem que o STJ, nos autos do REsp
324498/SC -2001/0056713-5 já entendeu pela legalidade da certificação do CREA para atestação técnica da empresa.
Esclarecem que a exigência em obras rodoviárias diante da complexidade do serviço impõe cautelas no sentido que se evitem que
os contratos sejam cumpridos por empresa com estrutura operacional própria abrangendo diversas etapas e particularidades, como o
adequado controle geotécnico e geológico, que advém de estruturas de laboratório e topografia devidamente qualificadas, equipadas
e experientes na execução de serviços rodoviários, além da própria
estrutura de execução e sua organização empresarial apta ao desempenho do empreendimento.
Ressaltam que a estrutura operacional da empresa é aspecto primordial para que atenda de forma satisfatória o serviço, sendo imprescindível que se demonstre capacidade técnica operacional, que
engloba toda a estrutura e experiência da própria licitante.
Deve ser levado em consideração ainda o disposto no Manual de
Pavimentação do DNIT (IPR, 2006), documento técnico referencial
para o assunto, que no seu capitulo 6 (pág. 189), demonstra todas as instalações e estrutura necessária em uma obra rodoviária,
donde pode se aferir a importância da estrutura empresarial em tal
serviço.
No caso concreto, refuta o entendimento técnico que ao analisar o
objeto da licitação alegou ser de baixa complexidade sugerindo o
afastamento da exigência dos atestados, pois o objeto da licitação
configura hipótese de complexidade técnica levando em consideração a heterogeneidade da execução dos serviços, não sendo mera
repetição, onde cada etapa tem sua importância para a qualidade
final da obra dependendo de adoção de procedimentos complexos
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quanto à preparação, forma de execução, controle tecnológico, mão
de obra e equipamentos consoante normas do DNIT.
Em outras palavras, concluem que as cautelas adotadas pela Administração visa, tão somente, evitar uma má contratação, com
todos os prejuízos advindo de uma possível inexecução contratual
por parte de uma empresa que não tenha experiência / capacidade
para tal empreendimento.
Especificam que, no caso concreto, o DER/ES selecionou as parcelas de maior relevância, abrangendo o aspecto financeiro e a metodologia a ser utilizada na execução dos serviços atendendo todos
os grupos de serviços constantes da planilha orçamentária, como:
(i) Capacitação de aterros; (ii) base ou sub-base de brita graduada
ou estabilizada granulometricamente com ou sem mistura, pavimentação em CBQU e pavimentação com blocos de concreto e/ou
paralelepípedo.
Esclarecem que quanto ao número mínimo exigido, o DER se limita
a exigir o quantitativo de 30% dos quantitativos a executar, estando em consonância com a posição do TCU – Acórdão nº 1390/2010,
que orienta no sentido de que seja observada a razoabilidade, limitando as exigências de capacidade técnico-operacional aos mínimos
necessários abstendo-se de estabelecer exigências excessivas que
possam restringir o caráter competitivo das licitações, a exemplo
da comprovação de experiência em percentual a 50%. Finalizam
informando que os editais analisados permitem o somatório de
atestados dos licitantes, não subsistindo nenhuma ilegalidade, sendo observadas as todas as orientações dos Tribunais de Contas e
jurisprudência.
Em sede de defesa oral, o DER esclarece que a Autarquia desde
2013 utiliza minuta de edital padronizada pela Procuradoria Geral do Estado, após estudo técnico com participação da SECONT e
da própria PGR. Nesse aspecto foi abordado o assunto acerca da
exigência de qualificação técnico-operacional, tratando-se do ponto
crucial das representações.
Quanto a colocações acerca da legalidade da exigência relevou os
argumentos já colacionados pelas Responsáveis, refutando o entendimento dos técnicos desta Casa de Contas, concluindo que,
conforme os entendimentos dos diversos tribunais admitem a possibilidade da qualificação técnico-operacional nas licitações desde
que sejam parcelas de maior relevância e valor significativo.
Trouxe informações acerca do exercício de 2015, onde realizadas
licitações com editais contendo a mesma exigência de atestado de
capacidade técnico-operacional, o percentual médio de desconto foi
na margem de 30%.
Quanto a Resolução nº 1025 do CONFEA, trouxe manifestação do
CREA - por meio de Revista Tópicos de out/nov/dez de 2015, revista trimestral – dizendo ser plenamente regular a exigência das
qualificações técnicos-operacionais. Trouxe, como exemplo, o ocorrido com a ciclovia Tim Maia que desabou no Rio de Janeiro – ato
notório – onde em laudo emitido pelo CREA identificou que um dos
possíveis indícios de irregularidade a ausência de exigência da comprovação de experiência pelas empresas licitantes na ocasião.
Por fim, requereu que a decisão proferida nestes autos, caso entenda pela restrição da exigência de capacidade técnico-operacional
que seja dada a visão prospectiva, determinando à Autarquia que
se abstenha de exigir futuras licitações.
Pois bem, analisando os argumentos passo a manifestar acerca da
possibilidade ou não da exigência de atestado de capacidade técnico-operacional, onde ouso afirmar que o posicionamento da área
técnica com relação à ilegalidade da referida exigência é minoritário, existindo incontáveis precedentes pela possibilidade de exigência dos referidos atestados de capacidade operacional na jurisprudência pátria, a exemplo do próprio Tribunal de Contas da União,
tão mencionado e combatido nestes autos, que tem o assunto sumulado, conforme se extrai do enunciado da Súmula 263:
SUMULA 263
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e
a complexidade do objeto a ser executado. (grifei)
Sobre a possibilidade da exigência de atestados técnico-operacionais, já decidiu o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART.
30, II § 1º, DA LEI Nº 8.666/93.
1 – Não se comete violação ao art. 30, II da Lei nº 8.666/93, quando, em procedimento licitatório, exige-se comprovação, em nome
da empresa proponente, de atestados técnicos emitidos por operadores de telefonia no Brasil de execução, no País, em qualquer
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tempo, de serviço de implantação de cabos telefônicos classe “L”
e “C” em período consecutivo de 24 meses, no volume mínimo de
60.000 HXh, devidamente certificados pela entidade profissional
competente.
2 – “O exame do disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal
em sua parte final, referente a “exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações” revela que o propósito aí objetivado é oferecer iguais indiscriminadamente, mas sim, apenas a quem possa evidenciar que
definitivamente dispõe de condições para executar aquilo a que se
propõe” (Adilson Dallari).
3 – Mandado de segurança denegado em primeiro e segundo graus.
4 – Recurso especial improvido.
ADMINISTRATIVO – LICITAÇAO PÚBLICA – SERVIÇOS DE
LEITURA DE HIDRÔMETROS E ENTREGA DE CONTAS – EDITAL – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR – CAPACITAÇAO TÉCNICA – ARTIGO 30, 1º, I, E 5º
DA LEI N. 8.666/93 - RECURSO ESPECIAL NAO CONHECIDO.
É certo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer
exigências que frustrem o caráter competitivo do certame, mas sim
garantir ampla participação na disputa licitatória, possibilitando o
maior número possível de concorrentes, desde que tenham qualificação técnica e econômica para garantir o cumprimento das obrigações. Dessarte, inexiste violação ao princípio da igualdade entre
as partes se os requisitos do edital, quanto à capacidade técnica,
são compatíveis com o objeto da concorrência. In casu, a exigência,
prevista no edital, de apresentação de atestados que comprovem
a experiência anterior dos participantes na prestação dos serviços
objeto de licitação não é abusiva ou ilegal, pois é uma forma de demonstrar sua capacidade técnico-operacional segundo os critérios
discricionariamente estabelecidos pela Administração para a execução a contento dos serviços.
“A ausência de explícita referência, no art. 30, a requisitos
de capacitação técnico operacional não significa vedação à
sua previsão. A cláusula de fechamento contida no 5º não se
aplica à capacitação técnico-operacional, mas a outras exigências” (Marçal Justen Filho, in “Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos” , 8ª ed., Ed. Dialética, São Paulo, 2000,
p. 335).
Recurso especial não conhecido.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO “TÉCNICO-OPERACIONAL” DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA
PÚBLICA.
A exigência não é ilegal, se necessária e não excessiva, tendo em
vista a natureza da obra a ser contratada, prevalecendo, no caso,
o princípio da supremacia do interesse público. Art. 30, da Lei das
Licitações. - A capacitação técnica operacional consiste na exigência de organização empresarial apta ao desempenho de um empreendimento, situação diversa da capacitação técnica pessoal. - Por
conseguinte, também não se reconhece ilegalidade na proposição
quando a exigência está devidamente relacionada com o objeto
licitado, inexistindo qualquer alegação de excessividade , ou seja,
de exigência de experiência anterior superior, mais intensa ou mais
completa do que o objeto licitado. - Exegese do dispositivo infraconstitucional consoante à Constituição, às peculiaridades do certame e suma exigência da supremacia do interesse público, haja
vista que o recapeamento de um trecho do asfalto de uma cidade,
como a de São Paulo, deve ser executado imune de qualquer vício
de sorte a não fazer incidir serviços contínuos de reparação.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCSP adota entendimento favorável à exigência da qualificação operacional da empresa licitante na Súmula nº 24:
SÚMULA Nº 24 – Em procedimento licitatório, é possível a exigência
de comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso
II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde
que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60%
da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e
tecnicamente justificado.
Desta forma, a referida súmula, além de permitir a exigência de
capacidade técnico operacional das licitantes, disciplina como deve
ser a interpretação dos itens de maior relevância, permitindo, inclusive, a exigência de comprovação de execução de quantitativos
mínimos atinentes ao objeto licitado.
Por todo o exposto, e sob qualquer aspecto, ponto de vista ou
perspectiva que se olhe não há como extrair qualquer ilegalidade
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na exigência de atestados que demonstrem a capacidade técnico
operacional das licitantes, visto tratar-se de tema já amplamente
debatido e sedimentado pela doutrina e tribunais pátrios, inclusive,
superiores.
Cumpre-me ainda manifestar acerca do objeto dos editais objurgados que tratam de prestação de serviços de terraplanagem, drenagem e obras de arte corrente, reabilitação/pavimentação, obras
complementares e sinalização da rodovia.
Entende a unidade técnica que os serviços constantes do objeto
licitatório não são considerados complexos, conforme o seguinte
entendimento:
Manifestação Técnica Preliminar nº 133/2014 –fls.122/123
e fls.121/122 TC 968/2014
A obra em questão não possui qualquer complexidade, tratando-se
de construção de quadra coberta, com arquibancada, que pode ser
executada por qualquer engenheiro legalmente habilitado para tal.
A exigência de atestado de capacidade técnico profissional (aquele
que aponta a experiência prévia do responsável técnico) já supre
eventual necessidade de comprovação de experiência prévia.
A elaboração de projetos adequados e principalmente uma fiscalização eficiente são fatores muito mais importantes para a qualidade de uma obra pública.
Em relação ao vulto da obra, vejamos o que diz a lei de licitações
e contratos:
V - Obras, serviços e compras de grande vulto - aquelas cujo valor
estimado seja superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea “c” do inciso I do art. 23 desta Lei;
(...)
c) concorrência - acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
Da operação acima resulta o valor de R$ 37.500.000,00 (trinta e
sete milhões e quinhentos mil reais), muito superior ao valor da
Concorrência 1/2013, que soma R$ 13.407.057,44 (treze milhões
quatrocentos e sete mil cinquenta e sete reais quarenta e quatro
centavos).
A obra em questão não é considerada de grande porte ou vulto,
tampouco possui características de grande complexidade técnica.
Em que pese a descrição do objeto sugerir haver alguma complexidade nos serviços por contratar, no item 7.3.1 b do edital o DER
estabelece os seguintes serviços como parcelas de maior relevância (TC 967/2014):
Descrição dos Serviços
Quantidades
Escavação de material de 1ª e/ou 2ª
36.900,00 m3
e/ou 3ª categorias
2
Base ou sub-base de brita graduada
4.000,00 m3
ou estabilizada granulometricamente
com ou sem mistura
3
Pavimentação com blocos de concreto
6.100,00 m2
e/ou paralelepípedos
4
BSCC e/ou BDCC e/ou BTCC
34,00 m
5
BSTC e/ou BDTC e/ou BTTC
620,00 m
Em que pese a descrição do objeto sugerir haver alguma complexidade nos serviços por contratar, no item 7.3.1 b do edital o DER
estabelece os seguintes serviços como parcelas de maior relevância (TC 968/2014):
1

Item

Item
1
2

Descrição dos Serviços
Quantidades
Compactação de aterros
28.400,00 m3
Base ou sub-base de brita graduada
3.600,00 m3
ou estabilizada granulometricamente
com ou sem mistura
3
Pavimentação com blocos de concreto
5.400,00 m2
e/ou paralelepípedos
4
Pavimentação em CBUQ
650,00 t
Observa-se que os serviços para os quais são exigidas as comprovações de execução anterior de quantidades mínimas não possuem
qualquer “relevância técnica”, tratando-se de serviços de nenhuma
complexidade para empresas que atuam na execução de obras rodoviárias.
Portanto, dispensável a análise quanto ao cumprimento do segundo requisito necessário a exigência de quantitativos mínimos, qual
seja, valor significativo frente ao valor total orçado.
Instrução de Engenharia Conclusiva nº 21/2014 – fl.571 e
22/2014 – fl.587 – TC 968/2014.
Além disso, concordamos com o entendimento dos técnicos deste
Tribunal de Contas de que os serviços a serem desenvolvidos na
obra não envolvem complexidade técnica num nível que justifique a
exigência capacidade técnico-operacional, por serem de baixa complexidade, contudo, apresentam relativa relevância que justificam
a exigência de comprovação da capacidade técnico-profissional de
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integrante do quadro permanente da empresa a ser contratada.
Pois bem, entende a unidade técnica que, em situações excepcionais, para ser exigível o atestado de capacidade técnica somente
quando a obra for considerada como de grande vulto nos termos da
Lei 8.666/93 e exigir complexidade técnica.
Como já expus acima, acolho o entendimento majoritário no sentido de ser possível a exigência dos atestados de capacidade técnica
nas parcelas de maior relevância, partindo-se de duas premissas:
(i) valor econômico expressivo e (ii) complexidade técnica do objeto.
Quanto ao valor econômico expressivo, importante salientar que
o valor de obras de grande vulto não se discute, contudo, penso
que não se limita a obras de grande vulto e sim quando o valor do
objeto a ser contratado – relativo às parcelas de maior relevância
– possui valor expressivo deve ser levado em consideração pela
Administração em razão do princípio da aversão ao risco, sob pena
de, não sendo realizado o objeto a contento ocasionar danos à Administração.
Explico ainda que, se limitarmos o atestado, quanto ao seu aspecto
econômico, nos termos da lei de licitação, fatalmente estaríamos
utilizando de uma desproporcionalidade levando em consideração
a situação econômica de cada município que pode realizar obras de
grande valor econômico, necessariamente não o mesmo estipulado
como de grande vulto.
Não obstante, também importante sinalizar que o valor de algumas
obras podem se aproximar ao de grande vulto, o que, por si só, já
demonstra um valor econômico muito expressivo.
Nesse aspecto, penso deva ser analisado o caso concreto para que
a Administração, dentro do critério de proporcionalidade e razoabilidade possa identificar – devidamente justificada – se o valor
da obra pretendida enquadra-se no conceito de “valor econômico
expressivo” de modo a possibilitar um dos requisitos da exigência
de atestado técnico-operacional.
Quanto ao outro requisito, referente à complexidade da obra decorrente de a prestação de serviços de terraplanagem, drenagem
e obras de arte corrente, reabilitação/pavimentação, obras complementares e sinalização da rodovia, deve ser levado em consideração que a construção rodoviária não é tão simples como um
mero fornecimento de materiais. Ela é composta de vários tipos de
serviços, onde a Administração elenca alguns tipos (considerados
de maior relevância) e exige que as licitantes sejam capazes de
executá-los, isto é, que tenham feito obra que contemplem aqueles
serviços.
Também deve ser levado em consideração o desafio de fazer uma
boa gestão na construção/manutenção/recuperação de uma rodovia enfocando no controle dos custos e dos prazos, respeitando a
qualidade dos serviços e dos processos. Para isso, as construtoras
devem se utilizar de tecnologia e a mobilidade para o gerenciamento dos processos produtivos e principalmente a de manutenção da
estrutura que ela dispõe.
A princípio, o processo de construção de rodovias possui diversas
fases apenas para se chegar ao momento de aplicação do selante
asfáltico, como nos ensina vários artigos postados por engenheiros
retirados da internet de engenheiros retirados da internet. Entre as
etapas mais importantes estão:
Desmatamento com trator de esteira
Fundação da estrutura
Estaqueamento
Terraplanagem de bueiro
Escavação e carga
Escavação e corte
Compactação do solo
Essas etapas são as básicas para a construção de qualquer estrada
ou rodovia, no entanto, algumas alterações podem demorar mais
ou menos, levando-se em consideração o tipo de solo por onde a
estrada vai passar.
Nesse momento, cada construção/manutenção/reparo de rodovia
ou estrada se diferencia, tornando a obra com maior complexidade
e, dependendo do caso concreto, levando a Administração a exigir
das licitantes um grau de capacidade que venha a atender a demanda, para tanto, deve se valer da razoabilidade e devidamente
justificada estabelecer a comprovação por meio de atestados, como
já bem explanada neste voto.
Em defesa oral, o DER fez acostar atualização de manual de pavimentação que direciona as obras a serem realizadas no DNIT, consoante se verifica às fls. 748/1000 do presente autos, cujo o DER
está sujeito a adotar os procedimentos ali estabelecidos de acordo
com o item 2.0 – Introdução do Termo de Referência (fl.636), onde
se demonstra a natureza complexa dos serviços pretendidos.
É oportuno ainda alertar que a exigência é exatamente para salva-
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guardar o interesse público devendo a entidade licitante salvaguardar-se de que o futuro contratado detém aptidão suficiente para
bem desempenhar o objeto colimado.
Invocando a Corte Superior de Justiça, cito o seguinte julgado que
corrobora o alegado:
“Administrativo. Procedimento Licitatório. Atestado Técnico. Comprovação. Autoria. Empresa. Legalidade.
Quando, em procedimento licitatório, exige-se comprovação, em
nome da empresa, não está sendo violado o art. 30, §1º, II, caput,
da Lei nº 8.66/93. É de vital importância, no trato da coisa pública,
a permanente perseguição ao binômio qualidade e eficiência, objetivando não só a garantir a segurança jurídica do contrato, mas
também a consideração de certos fatores que integram a finalidade
das licitações, máxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboração de dispositivos, sempre em atenção à pedra
de toque do ato administrativo –a lei – mas com dispositivos que
busquem resguardar a Administração de aventureiros ou de licitantes de competência estrutural, administrativa e organizacional
duvidosa.
Recurso provido (Resp. nº 44.750-SP, rel. Ministro Francisco Falcão, 1ª T., unânime, DJ de 25.9.00)” (sem grifo no original).
Assim sendo, não se pode, deixar de prever requisitos que sejam
pertinentes e relevantes ao atendimento do objeto perseguido, à
luz do interesse público.
O Tribunal de Contas da União ciente da importância de fiscalizar obras e serviços de engenharia, editou exemplar com o Título:
“Obras Públicas - Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas”, onde na 3ª edição, pág.
33/34, quanto a possível restrição a caráter competitivo referente
à exigência de qualificação das licitantes, em seu item 5, assim
recomenda:
5.5.6 Restrição ao caráter competitivo da licitação:
A Administração, ao realizar o processo licitatório, tem o dever de
exigir documentos que comprovem que a qualificação dos concorrentes está compatível com a obra que pretende contratar. É
importante, porém, não confundir o cuidado que é necessário na
busca de resultados eficazes, com cláusulas desnecessárias e restritivas ao caráter competitivo. Em todos os casos, as exigências
de qualificação devem permanecer no patamar da razoabilidade,
guardando relação com a dimensão e a dificuldade da obra a ser
realizada, para não infringir o disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº
8.666/1993.
Diversas deliberações do TCU apontam exigências consideradas
restritivas ao caráter competitivo da licitação, por violarem o princípio da isonomia, excluindo do certame empresas que estariam
aptas a bem executar o objeto das licitações:
•• restrição do número máximo de atestados a serem apresentados
para comprovação de capacidade técnico-operacional;
•• comprovação da execução de quantitativos mínimos excessivos;
•• comprovação de experiência anterior relativa a parcelas de valor
não significativo em face do objeto da licitação;
•• comprovação de capacidade técnica além dos níveis mínimos
necessários para garantirem a qualificação técnica das empresas
para a execução do empreendimento;
•• utilização de critérios de avaliação não previstos no edital.
Recentemente, o TCU decidiu nos termos do voto do Ministro Benjamim Zymler, proferido no Acórdão 592/2016- Plenário, que os
serviços de terraplenagem não são considerados comuns motivo
pelo qual não se admite a modalidade pregão visando a contratação
dos serviços, conforme se extrai do Informativo nº 278, vejamos:
A terraplenagem constitui uma etapa da obra, não cabendo sua
classificação como serviço comum de engenharia, razão pela qual
é irregular sua contratação mediante utilização da modalidade
pregão eletrônico, expressamente vedada pelo art. 6º do Decreto
5.450/2005.
Ainda na Representação que questionara possível restrição à competitividade em pregão eletrônico promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), cujo objeto envolve a contratação da terraplenagem das obras do Novo Centro de Processamento Final de Vacinas de Bio-Manguinhos, no Município do Rio de Janeiro/RJ, fora
constatado indício de irregularidade concernente ao uso do pregão
para licitar obra pública, prática vedada pelo art. 6º do Decreto
5.450/2005. Analisando o ponto, após as oitivas regimentais, anotou o relator que “o objeto licitado (terraplanagem do terreno em
que se edificará a sede do NCPFI) é claramente uma etapa da obra,
não cabendo sua classificação como um serviço comum de engenharia, o que demonstra infringência ao disposto no art. 6º do Decreto 5.450/2005”. Por outro lado, enfatizou, “a utilização do Pregão, no seu formato eletrônico, não trouxe nenhum prejuízo à com-
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petitividade do certame e não impediu a obtenção da contratação
mais vantajosa para a Administração”, razão pela qual entendeu
“ser escusável a interpretação conferida pelos gestores da Fiocruz,
pois reconheço que existem zonas cinzentas entre os conceitos de
‘obra’ e ‘serviço de engenharia’, o que torna prescindível a apuração
do aspecto subjetivo da irregularidade em exame”. Nesses termos,
e considerando outras irregularidades apuradas nos autos, julgou
o Plenário parcialmente procedente a Representação, expedindo ciência à Fiocruz sobre a irregularidade concernente à “utilização da
modalidade pregão eletrônico para contratação de obra de engenharia, o que é expressamente vedado pelo art. art. 6º, do Decreto
5.450/2005”. Acórdão 592/2016 Plenário, Representação, Relator
Ministro Benjamin Zymler
Ainda, enfrentando o tema, o TCU vem se posicionando da legalidade da exigência de atestados de capacidade técnica operacional,
admitindo a limitação de número de atestado, quando a obra assim
exigir, vejamos:
GRUPO II– CLASSE VII – Plenário.
TC- 008.642/2008-5
Natureza: Representação.
Órgão: Secretaria de Transportes do Estado de Pernambuco - Setra
Interessada: Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da
União – Secob
Advogado constituído nos autos: não há
Sumário: REPRESENTAÇÃO. CONCORRÊNCIA PARA OBRAS NA BR104/PE. ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. OITIVA DOS RESPONSÁVEIS. INADEQUAÇÃO DO CONVÊNIO AOS TERMOS DA IN/MT
001/2007. DOCUMENTAÇÃO EM FASE DE REANÁLISE PELO DNIT.
QUESTÃO PREJUDICIAL AO EXAME DE MÉRITO DE PARTE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS. REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO. MONITORAMENTO. CIÊNCIA
...
42. Para construção de uma rodovia, existe uma série de procedimentos e serviços que, comumente, não diferem muito entre si.
A terraplenagem, de uma obra para outra, normalmente se modifica apenas nas distâncias de transporte e volume de escavações
e compactações. As diferenças são basicamente nas quantidades
e cotas. O mesmo vale para drenagem, obras de arte corrente e
obras complementares. Para a pavimentação, podem ser utilizados
diferentes tipos de pavimento e camadas de rolamento mas, no
cerne, as operações de escavação, carga, transporte e compactação não são tão distintas. Os tipos de equipamento também não
costumam variar muito. São escavadeiras, pás carregadeiras, motoniveladoras, caminhões basculantes, rolos compactadores, etc.
43. No caso concreto, contudo, existem numerosas pontes e viadutos, além de um túnel, que aí sim, tornariam o objeto incomum. De
fato, uma empresa habilitada para executar a rodovia poderia não
sê-lo para executar o túnel ou toda a seqüência de OAEs do trecho.
Logo, as condições de habilitação devem ser proporcionais a
tais peculiaridades, resguardando que a empresa a ser contratada tenha executado obra de quantidades, características e prazos semelhantes. Neste sentido, ao limitar o número
de atestados, demanda-se que as experiências se aproximem, o
máximo possível, com a da obra em questão (em características,
quantidades e prazos) e não existiria qualquer ilegalidade nesta limitação.
Nessa linha de intelecção, a Administração ao estabelecer normas
sobre as exigências que devem constar dos editais de licitação, admitindo a exigência de quantidades mínimas visando comprovação
da capacidade técnico-operacional deve evidenciar a necessidade
da empresa licitante demonstrar, previamente, que dispõe de meios
para a realização de obras consideradas complexas.
Não obstante, estudando sobre a matéria, diante dos posicionamentos acima exarados os serviços pretendidos pela Administração
- terraplanagem, drenagem e obras de arte corrente, reabilitação/
pavimentação, obras complementares e sinalização da rodovia –
embora considerados a princípio como procedimentos comuns, que
não se diferem muito, exige complexidade nos serviços. Lado outro,
nas hipóteses em que não se contempla objeto incomum a ponto
de limitar o número de atestado, o Tribunal de Contas da União traz
reflexão sobre a possibilidade de somatório de atestados visando
a perfeita execução dos serviços, como, por exemplo no Processo
nº 009.979/2011-1 do TCU que ao realizar auditoria no DNIT, por
intermédio do Acórdão 3260/2011 entendeu restritiva a cláusula
que vedava o somatório de atestados e determinou ao Dnit que
deixasse de incluir a vedação nos futuros editais, a saber:
“Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria
no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit,
com o objetivo de avaliar a conformidade de projetos, editais, atos
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e contratos concernentes ao programa de restauração, manutenção e conservação de rodovias CREMA (Programa de Contratação,
Restauração, e Manutenção por Resultados de Rodovia Federais Pavimentadas) 2ª etapa.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos
em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 251, caput, do Regimento Interno do Tribunal, em:
9.1. determinar ao Dnit que:
9.1.1. se abstenha de incluir nos editais das licitações para obras de
manutenção rodoviária objeto do programa CREMA 2ª etapa, sob
pena da nulidade do certame licitatório:
(...)
c) cláusulas que vedem o somatório de atestados para qualificação
técnica dos licitantes, em razão do que prescreve o art. 30, § 5º,
da Lei nº 8.666/93 e o disposto nos itens 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão
2.150/2008-P;”
O fundamento da decisão se baseou na instrução do Corpo Técnico
daquele Tribunal, que ora me perito transcrever parte:
“Sobre a vedação do somatório de atestados para a comprovação
de capacidade técnico-operacional em lotes tão grandes, veja-se o
entendimento do Tribunal no Acórdão 2150/2008-P, determinando
à unidade jurisdicionada que nas licitações com recursos federais
destinadas a obras rodoviárias limitasse as exigências de habilitação dos licitantes aos termos preconizados nas normas federais
pertinentes ao assunto, observando, em específico, o seguinte:
“9.7.1. para obras de construção, manutenção, conservação
ou restauração de rodovias, atente para os ditames da Portaria
108/2008-DNIT, especialmente quanto a classificação, número máximo e percentual de exigência dos serviços mais relevantes do
contrato quanto a experiência técnica profissional ou operacional;
9.7.2. somente limite o somatório de quantidades de atestados
para a comprovação de capacidade técnico-operacional dos editais
nos casos em que o aumento de quantitativos do serviço acarretarem, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do
objeto ou uma desproporção entre as quantidades e prazos para
a sua execução, capazes de ensejar maior capacidade operativa e
gerencial da licitante e de potencial comprometimento acerca da
qualidade ou da finalidade almejada na contratação da obra ou serviços;”
Isso porque o TCU tem admitido a limitação do número de atestados, a título de qualificação técnica nas licitações, nos casos em que
seja necessária, para garantir a execução do contrato, a segurança
e perfeição da obra ou do serviço, a regularidade do fornecimento
de bens ou serviços ou o atendimento de qualquer outro interesse
público, devendo tal restrição ser justificada no processo administrativo relativo à licitação (Acórdão 1636/2007-P). O problema é
como, objetivamente, comprovar a necessidade da limitação.
Para a construção de uma rodovia, existe uma série de procedimentos e serviços que, comumente, não diferem muito entre si.
A terraplenagem, de uma obra para outra, normalmente se modifica apenas nas distâncias de transporte e volume de escavações
e compactações. As diferenças são basicamente nas quantidades
e cotas. O mesmo vale para drenagem, obras de arte corrente e
obras complementares. Para a pavimentação, podem ser utilizados
diferentes tipos de pavimento e camadas de rolamento, mas, no
cerne, as operações de escavação, carga, transporte e compactação não são tão distintas. Os tipos de equipamentos também não
costumam variar muito. São escavadeiras, pás carregadeiras, motoniveladoras, caminhões basculantes, rolos compactadores, recicladoras etc. Idênticas observações podem ser empreendidas para
os serviços de restauração e manutenção rodoviária.
Vejam-se outros exemplos: se um licitante executa certa quantidade de meio-fio a cada hora, poderá executar mil vezes essa
quantidade em mil horas. Quem consegue escavar 400 m³ de terra
por hora (duas patrulhas) poderá escavar 1.000.000 m³ em 2.500
horas. Quem faz uma ponte de 50 m em um mês, em tese, pode
executar três pontes de 50 m em três meses. Em todos os casos, a
quantidade de mão de obra, equipamentos e capacidade gerencial,
em razão da proporcionalidade entre as quantidades e prazos, não
traz qualquer complicação operacional aos licitantes.
Na realidade, nestes últimos exemplos, é perfeitamente admissível
a comprovação de experiência pelo somatório de atestados, afinal,
como o aumento de quantidade a ser executada foi proporcional ao
prazo de execução, a quantidade de mão de obra e equipamentos
para a execução dos serviços foi a mesma, assim como a capacidade para gerenciá-los. Portanto, capacidade técnica-operacional
muito semelhante seria exigida. Não haveria o porquê da limitação
do somatório.
Retorne-se ao exemplo anterior: o licitante que execute 1.000.000
m³ de escavação em 2.500 horas pode não conseguir o mesmo
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feito em 1.000 horas. Assim como três pontes em três meses é
um caso distinto de três pontes em um mês e meio. A capacidade
operacional, fora de qualquer dúvida, foi alterada. Houve uma desproporção entre as quantidades, prazos e a capacidade gerencial
necessária para a perfeita execução dos serviços.
Como definição, a capacidade técnico-operacional diz respeito à capacidade operativa do licitante. Envolve a comprovação de que a
empresa, como unidade jurídica e econômica, participara anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratação almejada pela Administração pública. É a capacidade que a
licitante pessoa jurídica tem de reunir mão de obra, equipamentos
e materiais, devidamente coordenados, para a perfeita execução do
objeto, na quantidade, qualidade e prazos exigidos.
Logo, para os itens onde se exigiu a apresentação de atestados
para comprovação de experiência técnico-operacional, uma das
condições possíveis para a limitação do número de atestados é a
comprovação, devidamente fundamentada, de que o aumento de
quantitativos do serviço acarreta, necessariamente e desproporcionalmente, uma dificuldade no cumprimento do prazo do contrato ou
no gerenciamento do empreendimento, capazes de comprometer a
qualidade ou a finalidade almejada na contratação.
Deve ser incontestável que a execução de quantidades superiores,
para cada item da exigência, demande maior capacidade operativa
dos concorrentes, seja em função do aumento da complexidade
técnica do objeto em face ao acréscimo de quantidades, seja pela
desproporção entre este incremento de quantitativos e o respectivo
prazo para concluí-lo, bem como a capacidade gerencial para administrá-lo.
Como conclusão, da ilegalidade da vedação do somatório de atestados, consoante art. 30, § 5º, da Lei nº 8.666/93, novamente, deve-se, nos termos do art. 43, I da Lei nº 8.443/1992, determinar ao
Dnit que, no que concerne as cláusulas do edital padrão do CREMA
2ª etapa relativas à qualificação técnica dos licitantes, observe o
disposto nos itens 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão 2.150/2008-P.”
O caso versado nos autos se assemelha ao examinado pelo TCU,
pois trata de construção/reabilitação de rodovia onde visualizo no
Termo de Referência no item referente à Qualificação Técnica – fls.
640 (TC 967/2014) e 653 (TC 968/2014), a admissão de somatório
de atestados para comparação de experiência anterior da licitante
na execução de todos os serviços discriminados, seja para o atendimento do quantitativo mínimo especificado para cada um deles.
Nesse contexto, no caso concreto, havendo a previsão de aceitabilidade de somatório de atestados para comprovação da capacidade
técnica, não há restrição ao caráter competitivo, sendo, ao meu
sentir, legal a exigência ora combatida.
Feita estas ponderações, verifico que o DER restringiu a exigência
de atestado as parcelas do objeto de maior relevância e valor significativo, como também não houve fixação de quantitativo superior
a 30% respeitando o limite de 50% já admitido pela jurisprudências
dos diversos tribunais, com previsão de aceitação de somatório de
atestados, assim, divergindo do entendimento técnico e ministerial,
não visualizo nestes casos concretos que a exigência de capacidade
técnico operacional restringe o caráter competitivo dos certames.
II.2.2 – Da exigência de comprovação de disponibilidade de
usina de asfalto:
A Unidade técnica analisando o item 7.3.3 e Anexo II dos Editais
objurgados, que exige na data da assinatura do contrato a declaração da licitante que disponibilizará a Usina de Asfalto (CBUQ) com
capacidade de produção de 60 ton/hora, com licença de operação
expedida pelo ente competente, devendo, obrigatoriamente, estar
situada a uma distância que garanta o fornecimento do material
nas temperaturas mínimas exigidas tecnicamente, conforme razões
de ordem técnica previstas no termo de referência, entende haver
restrição à competitividade e contrariar o artigo 30, §6º da Lei de
licitação.
Argumentam as responsáveis que em primeiro plano não se está
exigindo a usina de asfalto e sim, uma declaração formal de sua
disponibilidade, amparado no art.30, §6º da lei de licitação e, também que não houve nenhuma limitação quanto à distância máxima
para localização da Usina, sendo somente exigível que mantenha
distância compatível tecnicamente para a execução satisfatória dos
serviços, por fim, a capacidade mínima exigida de 60t/hora é extremamente razoável, estando abaixo do que usualmente é oferecido
no mercado.
Analisando os argumentos trazidos, a equipe técnica entendeu que
a declaração formal da disponibilidade de usina de asfalto é perfeitamente legal e que a exigência da licença de operação decorre
da lei.
Lado outro, entende que a exigência de que a usina tenha capacidade mínima de produção somente se justificaria se estiver registrado
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nos autos ser essa a capacidade adequada e considerada como essencial para o cumprimento do objeto da licitação.
Quanto à exigência da usina, estar situada a uma distância que
garanta o fornecimento do material nas temperaturas mínimas exigidas tecnicamente, a unidade técnica afirma que se a distância
não pode ser previamente estabelecida em edital de que vale esta
observação, assim, o que realmente importa é a efetiva fiscalização
por parte do órgão contratante de forma a exigir que a massa asfáltica atendam as normas técnicas.
Pois bem, quanto à estipulação da capacidade da usina de asfalto
de 60 t/hora, de fato, não há justificativa nos autos da necessidade
desta exigência, levando ainda em consideração que não foi apresentado estudo baseado no Manual de Pavimentação que o DER
está sujeito, conforme se verifica às fls. 205/221 destes autos.
Quanto à exigência da usina estar situada em distância que garanta
o fornecimento do material nas condições adequadas, penso que
não há qualquer gravame que venha a ocasionar prejuízo ao caráter
competitivo do certame, pois não há exigência de distância máxima
no momento da habilitação.
Examinando o assunto, esta Corte de Contas por unanimidade nos
autos do TC 767/2014, acolheu o voto do relator ao entender que,
a exigência de distância máxima da usina no momento da assinatura do contrato, não traz prejuízos à competitividade, que ora me
permito a transcrever:
Concorrência Pública. Qualificação Técnica. Comprovação de disponibilidade de usina de asfalto no momento da assinatura do contrato. Ausência de restrição à competitividade]
ACÓRDÃO TC-413/2016 – PLENÁRIO
Cuidam os presentes autos de Representação com pedido de concessão de medida cautelar, formulada pela empresa (...), relatando
possíveis irregularidades contidas
no Edital de Concorrência Pública nº 005/2013 da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, cujo objeto visa à contratação
de empresa especializada para realização de obra de drenagem e
pavimentação de diversas ruas de Cachoeiro de Itapemirim.
(...) 2.2) EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
DE USINA DE ASFALTO (item 2.1.2 da IEC nº 88/2015 e ITC nº
5835/2015).
(...) Compulsando a documentação trazida à lume, verifico que o
Edital de Concorrência Pública nº 005/2013 exigiu como condição
para qualificação técnica a comprovação por parte da empresa vencedora do certame de disponibilidade de usina de asfalto com capacidade de produção de 60 ton./hora, com licença de operação
emitida pelo órgão ambiental competente, em vigor na data da entrega das propostas, a qual deverá estar situada em uma distância
de no máximo 60 km (sessenta quilômetros) do centro geométrico
das obras a serem realizadas.
Inicialmente, a exigência de comprovação de disponibilidade de
usina de asfalto constava como condição para habilitação dos licitantes interessados, sendo alterado posteriormente passando tal
exigência a ser feita apenas na data da assinatura do contrato.
É certo que a exigência, em fase de habilitação licitatória, de disponibilidade de usina de asfalto localizada em uma distância de no
máximo 60 km (sessenta quilômetros) do centro geométrico da
obra é manifestamente ilegal, pois configura restrição ao caráter
competitivo do certame, restringindo a competição apenas às empresas situadas nas mediações da obra e infringindo o disposto no
artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal (...).
(...) Em consonância com o dispositivo constitucional supra, o artigo 3º, caput, e § 1º, inciso I, e artigo 30, § 6º, da Lei nº 8.666/93
(...).
(...) Contudo, ciente da irregularidade após impugnação de tal cláusula editalícia, os responsáveis promoveram alteração do edital de
licitação, passando tal exigência a ser realizada apenas no momento da assinatura do contrato.
Em que pese tal alteração, a posição tanto da área técnica quanto
do Ministério Público de Contas foi pela manutenção da presente
irregularidade em razão da exigência realizada.
Entendo, entretanto, que assiste razão os responsáveis e que a
presente irregularidade foi devidamente sanada, pelos seguintes
motivos:
A uma, não há que se falar em restrição à competitividade, por tal
exigência, no momento da assinatura do contrato, vez que nessa
etapa do procedimento licitatório a competição já foi devidamente
encerrada, tendo a empresa que ofertou a melhor proposta, sido
declarada vencedora do certame, portanto, não houve prejuízo ao
caráter competitivo do certame.
A duas, a restrição legal a tal exigência, imposta pelo já citado artigo 30, § 6º, da Lei nº 8.666/93, encontra-se localizada justamente
na seção referente à habilitação, sendo que uma interpretação ex-
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tensiva para alcançar todas as etapas posteriores ao procedimento
licitatório restringiria as possíveis garantias da administração pública de que o licitante vencedor possui as condições necessárias para
a correta execução do contrato.
Cumpre destacar que tal entendimento é o adotado pelo Tribunal
de Contas da União, conforme se observa de trechos do julgamento
do Processo TC 022.785/2010-8, quando foi analisada representação em face da Prefeitura Municipal de Cariacica/ES, referente
à Edital Tomada de Preço nº 025/2010, em que constava idêntica
cláusula editalícia (...).
(...) Desse modo, entendo que não há que se falar em restrição a
competitividade quando tal exigência é feita no momento da assinatura do contrato, desde que a exigência tenha correlação lógica
com o objeto de execução do contrato.
Assim sendo, divergindo do entendimento da área técnica e do
douto Parquet de Contas, afasto a presente irregularidade por
considerar que a retificação ao edital de licitação realizada pelos
responsáveis atende aos ditames legais ora evidenciados.
Diante do exposto, a exigência de capacidade da usina sem constar
justificativa mediante parecer técnico, contraria o artigo 3, caput e
§ 1º, inciso I da Lei de Licitações.
III- CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acolhendo parcialmente o entendimento técnico e
ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte
proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 ADMITIR o DER como Terceiro Interessado, decorrente de interesse jurídico demonstrado;
1.2 ACOLHER as razões de justificativas das responsáveis referente ao item II.2.1- Exigência de Atestado de Capacidade Técnico
Operacional e parcialmente referente ao item II.2.2 – Da exigência
de comprovação de disponibilidade de usina de asfalto;
1.3 REJEITAR parcialmente referente ao item II.2.2, as razões
de justificativas apresentadas pelas responsáveis quanto exigência
ilegal da capacidade da usina de asfalto;
1.4 JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a Representação, para que, com base no artigo 1º, XVI da Lei Complementar
621/2012, no prazo de 30 dias, caso ainda permaneça o interesse
de prosseguir com os Editais de Concorrência nº 066/2013 e nº
059/2013, abstenha de exigir declaração de capacidade de usina de
asfalto, sob pena de multa constante do artigo 135, §1º do mesmo
diploma legal;
1.5 TORNAR DEFINITIVA a cautelar proferida nas Decisões TC
1913/2014 (fls. 197/198 – TC 967/2014) e TC 1914/2014 (fls.
195/196 – TC 968/2014), caso haja interesse no prosseguimento
dos editais;
1.6 DEIXAR DE APLICAR MULTA em razão de que os editais de
Concorrência Pública nº 066/2013 e nº 059/2013, encontram-se
suspenso por decisão desta Corte de Contas aguardando manifestação de mérito e, ainda, por considerar, na presente situação, a
ausência de conduta lesiva para a Administração Pública ou para a
satisfação do interesse público.
DAR ciência aos interessados;
1.8 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2017 - 39ª Sessão Plenária.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (Relator), Sebastião Carlos
Ranna de Macedo e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: João Luiz Cotta Lovatti e
Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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
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ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1386/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-968/2014
JURISDICIONADO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - CONSTRUTORA ALTRAN LTDA – EPP
RESPONSÁVEIS - FERNANDA LEAL REIS E TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI
EMENTA: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO – ADMISSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO – MANTER CAUTELAR – PARCIALMENTE PROCEDENTE – ASSINAR PRAZO – NÃO
APLICAÇÃO DE MULTA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I – RELATÓRIO:
Tratam os processos TC nº 967/2014 e TC nº 968/2014, de Representações interposta pela sociedade empresária CONSTRUTORA
ALTRAN LTDA. EPP, na qual a mesma se insurge contra o edital da
Concorrência Pública nº 066/2013 e nº 059/2013, quanto à exigência de comprovação de capacidade técnica operacional e exigência
de comprovação de disponibilidade de usina de asfalto.
O ato convocatório tem por objeto a prestação de serviços de terraplanagem, drenagem e obras de arte corrente, reabilitação/pavimentação, obras complementares e sinalização da rodovia.
Ouvido o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO - MANIFESTAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR MTP 133/2014 (fls. 119/129),
135/2014 (fls. 118/127 – TC 968/14) e o Núcleo de Cautelares
- MANIFESTAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR - MTP 142/2014 (fls.
130/134) e MTP 143/14 (fls.128/132 – TC 968/2014), por meio de
análise sucinta dos tópicos abordados pela representante, sugerem
seja concedida medida cautelar inaudita altera parte, nos termos do
artigo 124 da LC 621/2012, até decisão final de mérito, e notificação das senhoras Tereza Sepulcri Netto Casotti – Diretora Geral e Fernanda Leal Reis – Presidente da CPL para prestarem
informações, na forma do artigo 307, § 3° do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
Em DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR – DECM 197/2014 e
198/2014, determinei notificações às representadas, que apresentaram justificativas (fls. 136/137 e 139/173 TC 968/14).
Remetido os Autos a SEGEX - Secretaria Geral de Controle Externo veio o Núcleo de Cautelares elaborada a MANIFESTAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR MTP 181/2014 (fl. 191) e 180/14 (fl.189 TC
968/14), ratificando posicionamentos adotados na MTP 142/2014
e 143/2014.
Levado ao Plenário desta Corte,apresentei voto pelo conhecimento, recebimento e processamento da representação e concessão
da tutela antecipada para suspender o Edital de Concorrência n°
066/2013 e 059/2013 e pela notificação das representadas sendo exaradas as DECISÕES TC 1913/2014 (fls. 197/198) e TC
1914/2014 (fls. 195/196).
Devidamente notificadas, foram apresentadas JUSTIFICATIVAS de
fls. 205/374 e 203/242 (TC 968/2014) pela Sra. Tereza Maria Sepulcri Netto Casotti e Fernanda Leal Reis.
A MANIFESTAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR MTP 256/2014 (fls.
378/413) e 258/2014 (TC 968/14), do NÚCLEO DE ENGENHARIA E OBRAS PÚBLICAS (NEO), opina pela republicação do edital
066/2013 e do edital 059/2013, com remoção das exigências de
capacidade técnico-operacional (item 7.3.1 b) e da declaração de
disponibilização de usina de asfalto (item 7.3.3 b.1), constantes
nos editais.
O Núcleo de Cautelares – NCA veio elaborar a INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL ITI 406/2014 (fls. 415/431) e ITI nº 460/2014 (fls.
431/447), recomendando a citação da Srª. Tereza Sepulcri Netto
Casotti e da Srª. Fernanda Leal Reis para apresentar justificativas
ante as exigências de atestado de capacidade técnico-operacional e
de comprovação de disponibilidade de usina de asfalto constantes
nos editais, bem como pela supressão de alíneas constantes dos subitens 7.3.1 e 7.3.3 do Anexo II, sendo, então, editada a DECISÃO
MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 550/2014 (fls. 432) e 549/2014
(TC 968/2014).
Foram apresentadas justificativas pelas responsáveis às fls.
438/540 e 454/495 (TC 968/14).
Por meio da INSTRUÇÃO DE ENGENHARIA CONCLUSIVA IEC
21/2014 e IEC 22/2014 (fls. 558/600 – TC 968/14), o Núcleo de
Engenharia e Obras Públicas (NEO) conclui pela retificação do edital
relativamente a exigência de atestado de capacidade técnico-ope-
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racional por caracterizar infringência ao art. 3°, § 1°, inc. I da Lei
8.666/93 e, quanto a usina de asfalto, e que a exigência de localização prévia restringe a competição (art. 37, inciso XXI, da CF e inciso I do § 1° do art. 3° e no § 6° do art. 30, ambos da Lei 8.666/93).
A INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA N° ITC 6031/2014 (fls.
586/598) e ITC nº 6032/14 – TC 968/14), vêm anuir as razões
expostas nas IEC 21/2014 e 22/2014, mantendo as irregularidades
relativas a exigências de atestado de capacidade técnico-operacional e comprovação de disponibilidade de usina de asfalto e quanto
a modulação dos efeitos da decisão, traz farta jurisprudência, inclusive do TCEES, acerca das duas irregularidades aqui apontadas,
onde por transcrição daquelas decisões comprova que não houve alteração da jurisprudência deste Tribunal, acerca dos assuntos
aqui tratados.
Instado a ser posicionar, vem o Ministério Público Especial de Contas exarar o PPJC 3515/2014 e 3481/2014 (fl.616 – TC 968/2014),
manifestando “de acordo” com a proposição da área técnica.
Em sessão ordinária realizada no dia 07 de maio deste ano, o Departamento de Estradas e Rodagens – DER, por meio de advogado,
promoveu defesa oral referindo-se aos processos TC 967/2014 e
968/2014 cujas representações tratam de objetos semelhantes e
das mesmas supostas ilegalidades constantes nos editais, ou seja,
apontamento quanto à exigência da qualificação técnico-operacional e exigência de comprovação de disponibilidade de usina de asfalto acostando documentos, consoante se vê às fls. 610/1000.
Instada a se posicionar a SECEXENGENHARIA em Manifestação
Técnica nº 1189/2017 de fls. 1006/1035 e o NEC em Manifestação Técnica nº 1209/2017 – fls. 1037/1038 e nº 886/2017 – fls.
755/758 – TC 968/2014, analisando os argumentos trazidos em
sede de defesa oral, entenderam que não foram trazidos elementos
novos, mantendo os termos da conclusiva, que foi acolhido pelo
MPC através do Parecer nº 4519/17 e 121/2017 da lavra do Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva – fl. 1042 e fl. 762 do TC
968/2014.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 – PRELIMINARMENTE:
TERCEIRO INTERESSADO:
Compulsando os autos, visualizo que o Departamento de Estradas
e Rodagem do Espírito Santo, interviu espontaneamente no feito ao
promover defesa oral - pois não integra a relação processual.
Depreende-se da manifestação oral, que o DER veio esclarecer pontos específicos/técnicos referente à necessidade de exigência de
atestados de qualificação técnica-operacional, em suma, trazendo
entendimento do STJ e TCU no sentido de ser possível a exigência,
devendo ser observada a sua forma.
Trouxe argumentos quanto a obediência às normas pertinentes do
CONFEA, CREA e lei 8.666/93, concluindo ao final que o assunto é
relevante e polêmico, entendendo que após análise de mérito desta
Corte de Contas que seja expedidas recomendações ao DER para
adequar os próximos editais.
O ingresso do DER está amparado nas disposições do artigo 121 do
CPC, que assim dispõe:
Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus
processuais que o assistido.
O artigo em questão disciplina o instituto da Assistência, modalidade de intervenção de terceiros no processo em curso, conforme
leciona FREDIE DIDIER JR.
“A assistência é modalidade de intervenção de terceiro ad coadjuvandum, pela qual um terceiro ingressa em processo alheio para
auxiliar uma das partes em litígio. (...) Permite-se a assistência porque esse terceiro pode vir a sofrer prejuízos jurídicos
com a prolação de decisão contra o assistido; esses prejuízos
podem ser direto/imediatos ou reflexos/mediatos. Àqueles corresponde à figura do assistente litisconsorcial; a esses, a do simples.
A intervenção permite ao assistente, de certo modo, tentar influenciar no julgamento da causa.
O interesse jurídico é pressuposto da intervenção. Não se a
autoriza quando o interesse for meramente econômico ou
afetivo. Seja pelo fato de manter relação jurídica vinculada à que
está deduzida, seja por ser ela própria que está deduzida.”
Extrai-se da leitura acima que o requisito essencial para que seja
permitido o ingresso do terceiro, é a inequívoca demonstração do
interesse na causa, sendo que o referido interesse deve ter natureza jurídica. É o interesse jurídico, com a demonstração de que a
decisão proferida contra o assistido possa vir a atingir a esfera de
direitos do terceiro, que permite intervenção deste.
O interesse, portanto, que autoriza o ingresso do terceiro é um
interesse próprio, na medida em que sua esfera jurídica possa ser
afetada. É sob essa perspectiva que o interesse do DER deve ser
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analisado.
Assim, vislumbro os motivos que autorizam o ingresso do DER
como assistente das responsáveis, na medida em que a decisão
final desta Corte de Contas irá direcionar os editais de licitação
da Autarquia, restando, portanto, demonstrado o interesse jurídico
nestes autos.
II.2- MÉRITO:
II.2.1- Exigência de Atestado de Capacidade Técnico Operacional:
A unidade técnica analisando os Editais de Concorrência Pública
nº 066/2013 e 059/2013 – TC 968/2014 que têm por objeto a
prestação de serviços de terraplanagem, drenagem e obras de arte
corrente, pavimentação e obras complementares e sinalização de
Rodovia ES, entendeu que a exigência de atestado técnico/operacional prejudica a livre concorrência, não havendo previsão legal,
possibilitando a criação de uma reserva de mercado e estagnação
das empresas na área de engenharia e obras prejudicando o interesse público.
Ressaltam que os órgãos do sistema CONFEA/CREA, responsáveis
pela regulamentação, fiscalização e pela emissão de atestados de
acervo técnico, afirmam que a qualificação técnica de uma empresa representa o somatório das capacidades dos profissionais que
a integram, razão pela qual somente emitem certidões de acervo
técnico para as pessoas físicas registradas, não havendo sequer
previsão legal de emissão de atestado de capacidade técnica para
pessoa jurídica.
Entendem que a exigência de atestado ou certidão de acervo técnico contraia a Resolução 1025/2009 do CONFEA, que veda a expedição de Certidão de Acervo Técnico em nome da pessoa jurídica.
Por fim, fez ressalvas no sentido de que somente seria cabível exigir os atestados em casos excepcionais decorrente de obras e serviços de grandes vultos, dependentes de tecnologia sofisticada e
de domínio restrito, não sendo a hipótese dos autos que tratam
de execução de serviços de terraplanagem, drenagem e obras de
arte corrente, pavimentação, obras complementares e sinalização
de Rodovia.
Salientou que existe corrente diversa, onde entende ser possível a
exigência do atestado de capacidade técnica, com base no disposto
no inciso II do §1º do art. 30, e no inciso I do §1º do mesmo art.
30, combinado com o art. 33, inciso III, da Lei de Licitações, sob o
argumento de que é necessário que a empresa comprove não só a
disponibilidade de pessoal qualificado para a execução do serviço,
mas também se atua com correção e de modo eficaz.
As Responsáveis argumentam em síntese que, em relação à exigência de atestados em nome da empresa licitante existe controvérsia na interpretação em razão do veto do inciso II do artigo 30
da Lei 8.666/93, onde a esmagadora doutrina e própria jurisprudência deram interpretação sistêmica ao artigo 30, concluindo pela
possibilidade de exigência de atestados de capacitação técnico operacional, refutando a manifestação técnica desta Corte em razão
de que os auditores não se manifestaram quanto a este argumento
limitando-se a informar que existe corrente que entende contrário
ao seu entendimento, não informando que a corrente que entende
acerca da possibilidade de exigência do atestado é a maioria.
Trouxeram vários entendimentos acerca da viabilidade da exigência do atestado técnico/operacional demonstrando, ao seu sentir,
pela legalidade do item constante dos editais atacados.
Contrapuseram o argumento da unidade técnica quanto a sumula
263 do TCU, que em sua parte final assim dispõe: “guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado”,
concluindo ao final que somente as obras de grande vulto estariam
enquadradas na hipótese da citada súmula, quando, para o DER, na
realidade interpreta a súmula no sentido de que os atestados devem referir-se às parcelas de maior complexidade e de valor significativo do objeto licitado, independente de ser considerada a obra
de grande vulto.
Acrescentam que a exigência do atestado de capacidade operacional das licitantes está em conformidade cm a Resolução nº
1025/2009 da COFEA que estabelece que não mais serão emitidas
as Certidões de Acervo Técnico em nome de pessoas jurídicas, o
que não significa dizer que seja invalidados atestados operacionais
que demonstrem que a empresa já executou obras similares, ressalvando que qualquer certidão de acervo técnico emitida em nome
do profissional consta a empresa executora da obra, o que basta
para a comprovação da exigência editalícia.
Acrescentam que, ainda que se interpretasse de forma restritiva a
Resolução do CONFEA, a mesma não possui força normativa vinculante junto à Administração Pública.
Quanto ao registro no CREA aduzem que o STJ, nos autos do REsp
324498/SC -2001/0056713-5 já entendeu pela legalidade da certi-
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ficação do CREA para atestação técnica da empresa.
Esclarecem que a exigência em obras rodoviárias diante da complexidade do serviço impõe cautelas no sentido que se evitem que
os contratos sejam cumpridos por empresa com estrutura operacional própria abrangendo diversas etapas e particularidades, como o
adequado controle geotécnico e geológico, que advém de estruturas de laboratório e topografia devidamente qualificadas, equipadas
e experientes na execução de serviços rodoviários, além da própria
estrutura de execução e sua organização empresarial apta ao desempenho do empreendimento.
Ressaltam que a estrutura operacional da empresa é aspecto primordial para que atenda de forma satisfatória o serviço, sendo imprescindível que se demonstre capacidade técnica operacional, que
engloba toda a estrutura e experiência da própria licitante.
Deve ser levado em consideração ainda o disposto no Manual de
Pavimentação do DNIT (IPR, 2006), documento técnico referencial
para o assunto, que no seu capitulo 6 (pág. 189), demonstra todas as instalações e estrutura necessária em uma obra rodoviária,
donde pode se aferir a importância da estrutura empresarial em tal
serviço.
No caso concreto, refuta o entendimento técnico que ao analisar o
objeto da licitação alegou ser de baixa complexidade sugerindo o
afastamento da exigência dos atestados, pois o objeto da licitação
configura hipótese de complexidade técnica levando em consideração a heterogeneidade da execução dos serviços, não sendo mera
repetição, onde cada etapa tem sua importância para a qualidade
final da obra dependendo de adoção de procedimentos complexos
quanto à preparação, forma de execução, controle tecnológico, mão
de obra e equipamentos consoante normas do DNIT.
Em outras palavras, concluem que as cautelas adotadas pela Administração visa, tão somente, evitar uma má contratação, com
todos os prejuízos advindo de uma possível inexecução contratual
por parte de uma empresa que não tenha experiência / capacidade
para tal empreendimento.
Especificam que, no caso concreto, o DER/ES selecionou as parcelas de maior relevância, abrangendo o aspecto financeiro e a metodologia a ser utilizada na execução dos serviços atendendo todos
os grupos de serviços constantes da planilha orçamentária, como:
(i) Capacitação de aterros; (ii) base ou sub-base de brita graduada
ou estabilizada granulometricamente com ou sem mistura, pavimentação em CBQU e pavimentação com blocos de concreto e/ou
paralelepípedo.
Esclarecem que quanto ao número mínimo exigido, o DER se limita
a exigir o quantitativo de 30% dos quantitativos a executar, estando em consonância com a posição do TCU – Acórdão nº 1390/2010,
que orienta no sentido de que seja observada a razoabilidade, limitando as exigências de capacidade técnico-operacional aos mínimos
necessários abstendo-se de estabelecer exigências excessivas que
possam restringir o caráter competitivo das licitações, a exemplo
da comprovação de experiência em percentual a 50%. Finalizam
informando que os editais analisados permitem o somatório de
atestados dos licitantes, não subsistindo nenhuma ilegalidade, sendo observadas as todas as orientações dos Tribunais de Contas e
jurisprudência.
Em sede de defesa oral, o DER esclarece que a Autarquia desde
2013 utiliza minuta de edital padronizada pela Procuradoria Geral do Estado, após estudo técnico com participação da SECONT e
da própria PGR. Nesse aspecto foi abordado o assunto acerca da
exigência de qualificação técnico-operacional, tratando-se do ponto
crucial das representações.
Quanto a colocações acerca da legalidade da exigência relevou os
argumentos já colacionados pelas Responsáveis, refutando o entendimento dos técnicos desta Casa de Contas, concluindo que,
conforme os entendimentos dos diversos tribunais admitem a possibilidade da qualificação técnico-operacional nas licitações desde
que sejam parcelas de maior relevância e valor significativo.
Trouxe informações acerca do exercício de 2015, onde realizadas
licitações com editais contendo a mesma exigência de atestado de
capacidade técnico-operacional, o percentual médio de desconto foi
na margem de 30%.
Quanto a Resolução nº 1025 do CONFEA, trouxe manifestação do
CREA - por meio de Revista Tópicos de out/nov/dez de 2015, revista trimestral – dizendo ser plenamente regular a exigência das
qualificações técnicos-operacionais. Trouxe, como exemplo, o ocorrido com a ciclovia Tim Maia que desabou no Rio de Janeiro – ato
notório – onde em laudo emitido pelo CREA identificou que um dos
possíveis indícios de irregularidade a ausência de exigência da comprovação de experiência pelas empresas licitantes na ocasião.
Por fim, requereu que a decisão proferida nestes autos, caso entenda pela restrição da exigência de capacidade técnico-operacional
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que seja dada a visão prospectiva, determinando à Autarquia que
se abstenha de exigir futuras licitações.
Pois bem, analisando os argumentos passo a manifestar acerca da
possibilidade ou não da exigência de atestado de capacidade técnico-operacional, onde ouso afirmar que o posicionamento da área
técnica com relação à ilegalidade da referida exigência é minoritário, existindo incontáveis precedentes pela possibilidade de exigência dos referidos atestados de capacidade operacional na jurisprudência pátria, a exemplo do próprio Tribunal de Contas da União,
tão mencionado e combatido nestes autos, que tem o assunto sumulado, conforme se extrai do enunciado da Súmula 263:
SUMULA 263
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e
a complexidade do objeto a ser executado. (grifei)
Sobre a possibilidade da exigência de atestados técnico-operacionais, já decidiu o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART.
30, II § 1º, DA LEI Nº 8.666/93.
1 – Não se comete violação ao art. 30, II da Lei nº 8.666/93, quando, em procedimento licitatório, exige-se comprovação, em nome
da empresa proponente, de atestados técnicos emitidos por operadores de telefonia no Brasil de execução, no País, em qualquer
tempo, de serviço de implantação de cabos telefônicos classe “L”
e “C” em período consecutivo de 24 meses, no volume mínimo de
60.000 HXh, devidamente certificados pela entidade profissional
competente.
2 – “O exame do disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal
em sua parte final, referente a “exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações” revela que o propósito aí objetivado é oferecer iguais indiscriminadamente, mas sim, apenas a quem possa evidenciar que
definitivamente dispõe de condições para executar aquilo a que se
propõe” (Adilson Dallari).
3 – Mandado de segurança denegado em primeiro e segundo graus.
4 – Recurso especial improvido.
ADMINISTRATIVO – LICITAÇAO PÚBLICA – SERVIÇOS DE
LEITURA DE HIDRÔMETROS E ENTREGA DE CONTAS – EDITAL – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR – CAPACITAÇAO TÉCNICA – ARTIGO 30, 1º, I, E 5º
DA LEI N. 8.666/93 - RECURSO ESPECIAL NAO CONHECIDO.
É certo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer
exigências que frustrem o caráter competitivo do certame, mas sim
garantir ampla participação na disputa licitatória, possibilitando o
maior número possível de concorrentes, desde que tenham qualificação técnica e econômica para garantir o cumprimento das obrigações. Dessarte, inexiste violação ao princípio da igualdade entre
as partes se os requisitos do edital, quanto à capacidade técnica,
são compatíveis com o objeto da concorrência. In casu, a exigência,
prevista no edital, de apresentação de atestados que comprovem
a experiência anterior dos participantes na prestação dos serviços
objeto de licitação não é abusiva ou ilegal, pois é uma forma de demonstrar sua capacidade técnico-operacional segundo os critérios
discricionariamente estabelecidos pela Administração para a execução a contento dos serviços.
“A ausência de explícita referência, no art. 30, a requisitos
de capacitação técnico operacional não significa vedação à
sua previsão. A cláusula de fechamento contida no 5º não se
aplica à capacitação técnico-operacional, mas a outras exigências” (Marçal Justen Filho, in “Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos” , 8ª ed., Ed. Dialética, São Paulo, 2000,
p. 335).
Recurso especial não conhecido.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO “TÉCNICO-OPERACIONAL” DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA
PÚBLICA.
A exigência não é ilegal, se necessária e não excessiva, tendo em
vista a natureza da obra a ser contratada, prevalecendo, no caso,
o princípio da supremacia do interesse público. Art. 30, da Lei das
Licitações. - A capacitação técnica operacional consiste na exigência de organização empresarial apta ao desempenho de um empreendimento, situação diversa da capacitação técnica pessoal. - Por
conseguinte, também não se reconhece ilegalidade na proposição
quando a exigência está devidamente relacionada com o objeto
licitado, inexistindo qualquer alegação de excessividade , ou seja,
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de exigência de experiência anterior superior, mais intensa ou mais
completa do que o objeto licitado. - Exegese do dispositivo infraconstitucional consoante à Constituição, às peculiaridades do certame e suma exigência da supremacia do interesse público, haja
vista que o recapeamento de um trecho do asfalto de uma cidade,
como a de São Paulo, deve ser executado imune de qualquer vício
de sorte a não fazer incidir serviços contínuos de reparação.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCSP adota entendimento favorável à exigência da qualificação operacional da empresa licitante na Súmula nº 24:
SÚMULA Nº 24 – Em procedimento licitatório, é possível a exigência
de comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso
II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde
que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60%
da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e
tecnicamente justificado.
Desta forma, a referida súmula, além de permitir a exigência de
capacidade técnico operacional das licitantes, disciplina como deve
ser a interpretação dos itens de maior relevância, permitindo, inclusive, a exigência de comprovação de execução de quantitativos
mínimos atinentes ao objeto licitado.
Por todo o exposto, e sob qualquer aspecto, ponto de vista ou
perspectiva que se olhe não há como extrair qualquer ilegalidade
na exigência de atestados que demonstrem a capacidade técnico
operacional das licitantes, visto tratar-se de tema já amplamente
debatido e sedimentado pela doutrina e tribunais pátrios, inclusive,
superiores.
Cumpre-me ainda manifestar acerca do objeto dos editais objurgados que tratam de prestação de serviços de terraplanagem, drenagem e obras de arte corrente, reabilitação/pavimentação, obras
complementares e sinalização da rodovia.
Entende a unidade técnica que os serviços constantes do objeto
licitatório não são considerados complexos, conforme o seguinte
entendimento:
Manifestação Técnica Preliminar nº 133/2014 –fls.122/123
e fls.121/122 TC 968/2014
A obra em questão não possui qualquer complexidade, tratando-se
de construção de quadra coberta, com arquibancada, que pode ser
executada por qualquer engenheiro legalmente habilitado para tal.
A exigência de atestado de capacidade técnico profissional (aquele
que aponta a experiência prévia do responsável técnico) já supre
eventual necessidade de comprovação de experiência prévia.
A elaboração de projetos adequados e principalmente uma fiscalização eficiente são fatores muito mais importantes para a qualidade de uma obra pública.
Em relação ao vulto da obra, vejamos o que diz a lei de licitações
e contratos:
V - Obras, serviços e compras de grande vulto - aquelas cujo valor
estimado seja superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea “c” do inciso I do art. 23 desta Lei;
(...)
c) concorrência - acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
Da operação acima resulta o valor de R$ 37.500.000,00 (trinta e
sete milhões e quinhentos mil reais), muito superior ao valor da
Concorrência 1/2013, que soma R$ 13.407.057,44 (treze milhões
quatrocentos e sete mil cinquenta e sete reais quarenta e quatro
centavos).
A obra em questão não é considerada de grande porte ou vulto,
tampouco possui características de grande complexidade técnica.
Em que pese a descrição do objeto sugerir haver alguma complexidade nos serviços por contratar, no item 7.3.1 b do edital o DER
estabelece os seguintes serviços como parcelas de maior relevância (TC 967/2014):
Descrição dos Serviços
Quantidades
Escavação de material de 1ª e/ou 2ª e/
36.900,00 m3
ou 3ª categorias
2
Base ou sub-base de brita graduada ou
4.000,00 m3
estabilizada granulometricamente com
ou sem mistura
3
Pavimentação com blocos de concreto
6.100,00 m2
e/ou paralelepípedos
4
BSCC e/ou BDCC e/ou BTCC
34,00 m
5
BSTC e/ou BDTC e/ou BTTC
620,00 m
Em que pese a descrição do objeto sugerir haver alguma complexidade nos serviços por contratar, no item 7.3.1 b do edital o DER
1
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estabelece os seguintes serviços como parcelas de maior relevância (TC 968/2014):
Descrição dos Serviços
Quantidades
Compactação de aterros
28.400,00 m3
Base ou sub-base de brita graduada
3.600,00 m3
ou estabilizada granulometricamente
com ou sem mistura
3
Pavimentação com blocos de concreto
5.400,00 m2
e/ou paralelepípedos
4
Pavimentação em CBUQ
650,00 t
Observa-se que os serviços para os quais são exigidas as comprovações de execução anterior de quantidades mínimas não possuem
qualquer “relevância técnica”, tratando-se de serviços de nenhuma
complexidade para empresas que atuam na execução de obras rodoviárias.
Portanto, dispensável a análise quanto ao cumprimento do segundo requisito necessário a exigência de quantitativos mínimos, qual
seja, valor significativo frente ao valor total orçado.
Instrução de Engenharia Conclusiva nº 21/2014 – fl.571 e
22/2014 – fl.587 – TC 968/2014.
Além disso, concordamos com o entendimento dos técnicos deste
Tribunal de Contas de que os serviços a serem desenvolvidos na
obra não envolvem complexidade técnica num nível que justifique a
exigência capacidade técnico-operacional, por serem de baixa complexidade, contudo, apresentam relativa relevância que justificam
a exigência de comprovação da capacidade técnico-profissional de
integrante do quadro permanente da empresa a ser contratada.
Pois bem, entende a unidade técnica que, em situações excepcionais, para ser exigível o atestado de capacidade técnica somente
quando a obra for considerada como de grande vulto nos termos da
Lei 8.666/93 e exigir complexidade técnica.
Como já expus acima, acolho o entendimento majoritário no sentido de ser possível a exigência dos atestados de capacidade técnica
nas parcelas de maior relevância, partindo-se de duas premissas:
(i) valor econômico expressivo e (ii) complexidade técnica do objeto.
Quanto ao valor econômico expressivo, importante salientar que
o valor de obras de grande vulto não se discute, contudo, penso
que não se limita a obras de grande vulto e sim quando o valor do
objeto a ser contratado – relativo às parcelas de maior relevância
– possui valor expressivo deve ser levado em consideração pela
Administração em razão do princípio da aversão ao risco, sob pena
de, não sendo realizado o objeto a contento ocasionar danos à Administração.
Explico ainda que, se limitarmos o atestado, quanto ao seu aspecto
econômico, nos termos da lei de licitação, fatalmente estaríamos
utilizando de uma desproporcionalidade levando em consideração
a situação econômica de cada município que pode realizar obras de
grande valor econômico, necessariamente não o mesmo estipulado
como de grande vulto.
Não obstante, também importante sinalizar que o valor de algumas
obras podem se aproximar ao de grande vulto, o que, por si só, já
demonstra um valor econômico muito expressivo.
Nesse aspecto, penso deva ser analisado o caso concreto para que
a Administração, dentro do critério de proporcionalidade e razoabilidade possa identificar – devidamente justificada – se o valor
da obra pretendida enquadra-se no conceito de “valor econômico
expressivo” de modo a possibilitar um dos requisitos da exigência
de atestado técnico-operacional.
Quanto ao outro requisito, referente à complexidade da obra decorrente de a prestação de serviços de terraplanagem, drenagem
e obras de arte corrente, reabilitação/pavimentação, obras complementares e sinalização da rodovia, deve ser levado em consideração que a construção rodoviária não é tão simples como um
mero fornecimento de materiais. Ela é composta de vários tipos de
serviços, onde a Administração elenca alguns tipos (considerados
de maior relevância) e exige que as licitantes sejam capazes de
executá-los, isto é, que tenham feito obra que contemplem aqueles
serviços.
Também deve ser levado em consideração o desafio de fazer uma
boa gestão na construção/manutenção/recuperação de uma rodovia enfocando no controle dos custos e dos prazos, respeitando a
qualidade dos serviços e dos processos. Para isso, as construtoras
devem se utilizar de tecnologia e a mobilidade para o gerenciamento dos processos produtivos e principalmente a de manutenção da
estrutura que ela dispõe.
A princípio, o processo de construção de rodovias possui diversas
fases apenas para se chegar ao momento de aplicação do selante
asfáltico, como nos ensina vários artigos postados por engenheiros
retirados da internet de engenheiros retirados da internet. Entre as
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etapas mais importantes estão:
Desmatamento com trator de esteira
Fundação da estrutura
Estaqueamento
Terraplanagem de bueiro
Escavação e carga
Escavação e corte
Compactação do solo
Essas etapas são as básicas para a construção de qualquer estrada
ou rodovia, no entanto, algumas alterações podem demorar mais
ou menos, levando-se em consideração o tipo de solo por onde a
estrada vai passar.
Nesse momento, cada construção/manutenção/reparo de rodovia
ou estrada se diferencia, tornando a obra com maior complexidade
e, dependendo do caso concreto, levando a Administração a exigir
das licitantes um grau de capacidade que venha a atender a demanda, para tanto, deve se valer da razoabilidade e devidamente
justificada estabelecer a comprovação por meio de atestados, como
já bem explanada neste voto.
Em defesa oral, o DER fez acostar atualização de manual de pavimentação que direciona as obras a serem realizadas no DNIT, consoante se verifica às fls. 748/1000 do presente autos, cujo o DER
está sujeito a adotar os procedimentos ali estabelecidos de acordo
com o item 2.0 – Introdução do Termo de Referência (fl.636), onde
se demonstra a natureza complexa dos serviços pretendidos.
É oportuno ainda alertar que a exigência é exatamente para salvaguardar o interesse público devendo a entidade licitante salvaguardar-se de que o futuro contratado detém aptidão suficiente para
bem desempenhar o objeto colimado.
Invocando a Corte Superior de Justiça, cito o seguinte julgado que
corrobora o alegado:
“Administrativo. Procedimento Licitatório. Atestado Técnico. Comprovação. Autoria. Empresa. Legalidade.
Quando, em procedimento licitatório, exige-se comprovação, em
nome da empresa, não está sendo violado o art. 30, §1º, II, caput,
da Lei nº 8.66/93. É de vital importância, no trato da coisa pública,
a permanente perseguição ao binômio qualidade e eficiência, objetivando não só a garantir a segurança jurídica do contrato, mas
também a consideração de certos fatores que integram a finalidade
das licitações, máxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboração de dispositivos, sempre em atenção à pedra
de toque do ato administrativo –a lei – mas com dispositivos que
busquem resguardar a Administração de aventureiros ou de licitantes de competência estrutural, administrativa e organizacional
duvidosa.
Recurso provido (Resp. nº 44.750-SP, rel. Ministro Francisco Falcão, 1ª T., unânime, DJ de 25.9.00)” (sem grifo no original).
Assim sendo, não se pode, deixar de prever requisitos que sejam
pertinentes e relevantes ao atendimento do objeto perseguido, à
luz do interesse público.
O Tribunal de Contas da União ciente da importância de fiscalizar obras e serviços de engenharia, editou exemplar com o Título:
“Obras Públicas - Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas”, onde na 3ª edição, pág.
33/34, quanto a possível restrição a caráter competitivo referente
à exigência de qualificação das licitantes, em seu item 5, assim
recomenda:
5.5.6 Restrição ao caráter competitivo da licitação:
A Administração, ao realizar o processo licitatório, tem o dever de
exigir documentos que comprovem que a qualificação dos concorrentes está compatível com a obra que pretende contratar. É
importante, porém, não confundir o cuidado que é necessário na
busca de resultados eficazes, com cláusulas desnecessárias e restritivas ao caráter competitivo. Em todos os casos, as exigências
de qualificação devem permanecer no patamar da razoabilidade,
guardando relação com a dimensão e a dificuldade da obra a ser
realizada, para não infringir o disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº
8.666/1993.
Diversas deliberações do TCU apontam exigências consideradas
restritivas ao caráter competitivo da licitação, por violarem o princípio da isonomia, excluindo do certame empresas que estariam
aptas a bem executar o objeto das licitações:
•• restrição do número máximo de atestados a serem apresentados
para comprovação de capacidade técnico-operacional;
•• comprovação da execução de quantitativos mínimos excessivos;
•• comprovação de experiência anterior relativa a parcelas de valor
não significativo em face do objeto da licitação;
•• comprovação de capacidade técnica além dos níveis mínimos
necessários para garantirem a qualificação técnica das empresas
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para a execução do empreendimento;
•• utilização de critérios de avaliação não previstos no edital.
Recentemente, o TCU decidiu nos termos do voto do Ministro Benjamim Zymler, proferido no Acórdão 592/2016- Plenário, que os
serviços de terraplenagem não são considerados comuns motivo
pelo qual não se admite a modalidade pregão visando a contratação
dos serviços, conforme se extrai do Informativo nº 278, vejamos:
A terraplenagem constitui uma etapa da obra, não cabendo sua
classificação como serviço comum de engenharia, razão pela qual
é irregular sua contratação mediante utilização da modalidade
pregão eletrônico, expressamente vedada pelo art. 6º do Decreto
5.450/2005.
Ainda na Representação que questionara possível restrição à competitividade em pregão eletrônico promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), cujo objeto envolve a contratação da terraplenagem das obras do Novo Centro de Processamento Final de Vacinas de Bio-Manguinhos, no Município do Rio de Janeiro/RJ, fora
constatado indício de irregularidade concernente ao uso do pregão
para licitar obra pública, prática vedada pelo art. 6º do Decreto
5.450/2005. Analisando o ponto, após as oitivas regimentais, anotou o relator que “o objeto licitado (terraplanagem do terreno em
que se edificará a sede do NCPFI) é claramente uma etapa da obra,
não cabendo sua classificação como um serviço comum de engenharia, o que demonstra infringência ao disposto no art. 6º do Decreto 5.450/2005”. Por outro lado, enfatizou, “a utilização do Pregão, no seu formato eletrônico, não trouxe nenhum prejuízo à competitividade do certame e não impediu a obtenção da contratação
mais vantajosa para a Administração”, razão pela qual entendeu
“ser escusável a interpretação conferida pelos gestores da Fiocruz,
pois reconheço que existem zonas cinzentas entre os conceitos de
‘obra’ e ‘serviço de engenharia’, o que torna prescindível a apuração
do aspecto subjetivo da irregularidade em exame”. Nesses termos,
e considerando outras irregularidades apuradas nos autos, julgou
o Plenário parcialmente procedente a Representação, expedindo ciência à Fiocruz sobre a irregularidade concernente à “utilização da
modalidade pregão eletrônico para contratação de obra de engenharia, o que é expressamente vedado pelo art. art. 6º, do Decreto
5.450/2005”. Acórdão 592/2016 Plenário, Representação, Relator
Ministro Benjamin Zymler
Ainda, enfrentando o tema, o TCU vem se posicionando da legalidade da exigência de atestados de capacidade técnica operacional,
admitindo a limitação de número de atestado, quando a obra assim
exigir, vejamos:
GRUPO II– CLASSE VII – Plenário.
TC- 008.642/2008-5
Natureza: Representação.
Órgão: Secretaria de Transportes do Estado de Pernambuco - Setra
Interessada: Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da
União – Secob
Advogado constituído nos autos: não há
Sumário: REPRESENTAÇÃO. CONCORRÊNCIA PARA OBRAS NA BR104/PE. ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. OITIVA DOS RESPONSÁVEIS. INADEQUAÇÃO DO CONVÊNIO AOS TERMOS DA IN/MT
001/2007. DOCUMENTAÇÃO EM FASE DE REANÁLISE PELO DNIT.
QUESTÃO PREJUDICIAL AO EXAME DE MÉRITO DE PARTE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS. REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO. MONITORAMENTO. CIÊNCIA
...
42. Para construção de uma rodovia, existe uma série de procedimentos e serviços que, comumente, não diferem muito entre si.
A terraplenagem, de uma obra para outra, normalmente se modifica apenas nas distâncias de transporte e volume de escavações
e compactações. As diferenças são basicamente nas quantidades
e cotas. O mesmo vale para drenagem, obras de arte corrente e
obras complementares. Para a pavimentação, podem ser utilizados
diferentes tipos de pavimento e camadas de rolamento mas, no
cerne, as operações de escavação, carga, transporte e compactação não são tão distintas. Os tipos de equipamento também não
costumam variar muito. São escavadeiras, pás carregadeiras, motoniveladoras, caminhões basculantes, rolos compactadores, etc.
43. No caso concreto, contudo, existem numerosas pontes e viadutos, além de um túnel, que aí sim, tornariam o objeto incomum. De
fato, uma empresa habilitada para executar a rodovia poderia não
sê-lo para executar o túnel ou toda a seqüência de OAEs do trecho.
Logo, as condições de habilitação devem ser proporcionais a
tais peculiaridades, resguardando que a empresa a ser contratada tenha executado obra de quantidades, características e prazos semelhantes. Neste sentido, ao limitar o número
de atestados, demanda-se que as experiências se aproximem, o
máximo possível, com a da obra em questão (em características,
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quantidades e prazos) e não existiria qualquer ilegalidade nesta limitação.
Nessa linha de intelecção, a Administração ao estabelecer normas
sobre as exigências que devem constar dos editais de licitação, admitindo a exigência de quantidades mínimas visando comprovação
da capacidade técnico-operacional deve evidenciar a necessidade
da empresa licitante demonstrar, previamente, que dispõe de meios
para a realização de obras consideradas complexas.
Não obstante, estudando sobre a matéria, diante dos posicionamentos acima exarados os serviços pretendidos pela Administração
- terraplanagem, drenagem e obras de arte corrente, reabilitação/
pavimentação, obras complementares e sinalização da rodovia –
embora considerados a princípio como procedimentos comuns, que
não se diferem muito, exige complexidade nos serviços. Lado outro,
nas hipóteses em que não se contempla objeto incomum a ponto
de limitar o número de atestado, o Tribunal de Contas da União traz
reflexão sobre a possibilidade de somatório de atestados visando
a perfeita execução dos serviços, como, por exemplo no Processo
nº 009.979/2011-1 do TCU que ao realizar auditoria no DNIT, por
intermédio do Acórdão 3260/2011 entendeu restritiva a cláusula
que vedava o somatório de atestados e determinou ao Dnit que
deixasse de incluir a vedação nos futuros editais, a saber:
“Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria
no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit,
com o objetivo de avaliar a conformidade de projetos, editais, atos
e contratos concernentes ao programa de restauração, manutenção e conservação de rodovias CREMA (Programa de Contratação,
Restauração, e Manutenção por Resultados de Rodovia Federais Pavimentadas) 2ª etapa.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos
em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 251, caput, do Regimento Interno do Tribunal, em:
9.1. determinar ao Dnit que:
9.1.1. se abstenha de incluir nos editais das licitações para obras de
manutenção rodoviária objeto do programa CREMA 2ª etapa, sob
pena da nulidade do certame licitatório:
(...)
c) cláusulas que vedem o somatório de atestados para qualificação
técnica dos licitantes, em razão do que prescreve o art. 30, § 5º,
da Lei nº 8.666/93 e o disposto nos itens 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão
2.150/2008-P;”
O fundamento da decisão se baseou na instrução do Corpo Técnico
daquele Tribunal, que ora me perito transcrever parte:
“Sobre a vedação do somatório de atestados para a comprovação
de capacidade técnico-operacional em lotes tão grandes, veja-se o
entendimento do Tribunal no Acórdão 2150/2008-P, determinando
à unidade jurisdicionada que nas licitações com recursos federais
destinadas a obras rodoviárias limitasse as exigências de habilitação dos licitantes aos termos preconizados nas normas federais
pertinentes ao assunto, observando, em específico, o seguinte:
“9.7.1. para obras de construção, manutenção, conservação
ou restauração de rodovias, atente para os ditames da Portaria
108/2008-DNIT, especialmente quanto a classificação, número máximo e percentual de exigência dos serviços mais relevantes do
contrato quanto a experiência técnica profissional ou operacional;
9.7.2. somente limite o somatório de quantidades de atestados
para a comprovação de capacidade técnico-operacional dos editais
nos casos em que o aumento de quantitativos do serviço acarretarem, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do
objeto ou uma desproporção entre as quantidades e prazos para
a sua execução, capazes de ensejar maior capacidade operativa e
gerencial da licitante e de potencial comprometimento acerca da
qualidade ou da finalidade almejada na contratação da obra ou serviços;”
Isso porque o TCU tem admitido a limitação do número de atestados, a título de qualificação técnica nas licitações, nos casos em que
seja necessária, para garantir a execução do contrato, a segurança
e perfeição da obra ou do serviço, a regularidade do fornecimento
de bens ou serviços ou o atendimento de qualquer outro interesse
público, devendo tal restrição ser justificada no processo administrativo relativo à licitação (Acórdão 1636/2007-P). O problema é
como, objetivamente, comprovar a necessidade da limitação.
Para a construção de uma rodovia, existe uma série de procedimentos e serviços que, comumente, não diferem muito entre si.
A terraplenagem, de uma obra para outra, normalmente se modifica apenas nas distâncias de transporte e volume de escavações
e compactações. As diferenças são basicamente nas quantidades
e cotas. O mesmo vale para drenagem, obras de arte corrente e
obras complementares. Para a pavimentação, podem ser utilizados
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diferentes tipos de pavimento e camadas de rolamento, mas, no
cerne, as operações de escavação, carga, transporte e compactação não são tão distintas. Os tipos de equipamentos também não
costumam variar muito. São escavadeiras, pás carregadeiras, motoniveladoras, caminhões basculantes, rolos compactadores, recicladoras etc. Idênticas observações podem ser empreendidas para
os serviços de restauração e manutenção rodoviária.
Vejam-se outros exemplos: se um licitante executa certa quantidade de meio-fio a cada hora, poderá executar mil vezes essa
quantidade em mil horas. Quem consegue escavar 400 m³ de terra
por hora (duas patrulhas) poderá escavar 1.000.000 m³ em 2.500
horas. Quem faz uma ponte de 50 m em um mês, em tese, pode
executar três pontes de 50 m em três meses. Em todos os casos, a
quantidade de mão de obra, equipamentos e capacidade gerencial,
em razão da proporcionalidade entre as quantidades e prazos, não
traz qualquer complicação operacional aos licitantes.
Na realidade, nestes últimos exemplos, é perfeitamente admissível
a comprovação de experiência pelo somatório de atestados, afinal,
como o aumento de quantidade a ser executada foi proporcional ao
prazo de execução, a quantidade de mão de obra e equipamentos
para a execução dos serviços foi a mesma, assim como a capacidade para gerenciá-los. Portanto, capacidade técnica-operacional
muito semelhante seria exigida. Não haveria o porquê da limitação
do somatório.
Retorne-se ao exemplo anterior: o licitante que execute 1.000.000
m³ de escavação em 2.500 horas pode não conseguir o mesmo
feito em 1.000 horas. Assim como três pontes em três meses é
um caso distinto de três pontes em um mês e meio. A capacidade
operacional, fora de qualquer dúvida, foi alterada. Houve uma desproporção entre as quantidades, prazos e a capacidade gerencial
necessária para a perfeita execução dos serviços.
Como definição, a capacidade técnico-operacional diz respeito à capacidade operativa do licitante. Envolve a comprovação de que a
empresa, como unidade jurídica e econômica, participara anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratação almejada pela Administração pública. É a capacidade que a
licitante pessoa jurídica tem de reunir mão de obra, equipamentos
e materiais, devidamente coordenados, para a perfeita execução do
objeto, na quantidade, qualidade e prazos exigidos.
Logo, para os itens onde se exigiu a apresentação de atestados
para comprovação de experiência técnico-operacional, uma das
condições possíveis para a limitação do número de atestados é a
comprovação, devidamente fundamentada, de que o aumento de
quantitativos do serviço acarreta, necessariamente e desproporcionalmente, uma dificuldade no cumprimento do prazo do contrato ou
no gerenciamento do empreendimento, capazes de comprometer a
qualidade ou a finalidade almejada na contratação.
Deve ser incontestável que a execução de quantidades superiores,
para cada item da exigência, demande maior capacidade operativa
dos concorrentes, seja em função do aumento da complexidade
técnica do objeto em face ao acréscimo de quantidades, seja pela
desproporção entre este incremento de quantitativos e o respectivo
prazo para concluí-lo, bem como a capacidade gerencial para administrá-lo.
Como conclusão, da ilegalidade da vedação do somatório de atestados, consoante art. 30, § 5º, da Lei nº 8.666/93, novamente, deve-se, nos termos do art. 43, I da Lei nº 8.443/1992, determinar ao
Dnit que, no que concerne as cláusulas do edital padrão do CREMA
2ª etapa relativas à qualificação técnica dos licitantes, observe o
disposto nos itens 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão 2.150/2008-P.”
O caso versado nos autos se assemelha ao examinado pelo TCU,
pois trata de construção/reabilitação de rodovia onde visualizo no
Termo de Referência no item referente à Qualificação Técnica – fls.
640 (TC 967/2014) e 653 (TC 968/2014), a admissão de somatório
de atestados para comparação de experiência anterior da licitante
na execução de todos os serviços discriminados, seja para o atendimento do quantitativo mínimo especificado para cada um deles.
Nesse contexto, no caso concreto, havendo a previsão de aceitabilidade de somatório de atestados para comprovação da capacidade
técnica, não há restrição ao caráter competitivo, sendo, ao meu
sentir, legal a exigência ora combatida.
Feita estas ponderações, verifico que o DER restringiu a exigência
de atestado as parcelas do objeto de maior relevância e valor significativo, como também não houve fixação de quantitativo superior
a 30% respeitando o limite de 50% já admitido pela jurisprudências
dos diversos tribunais, com previsão de aceitação de somatório de
atestados, assim, divergindo do entendimento técnico e ministerial,
não visualizo nestes casos concretos que a exigência de capacidade
técnico operacional restringe o caráter competitivo dos certames.
II.2.2 – Da exigência de comprovação de disponibilidade de
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usina de asfalto:
A Unidade técnica analisando o item 7.3.3 e Anexo II dos Editais
objurgados, que exige na data da assinatura do contrato a declaração da licitante que disponibilizará a Usina de Asfalto (CBUQ) com
capacidade de produção de 60 ton/hora, com licença de operação
expedida pelo ente competente, devendo, obrigatoriamente, estar
situada a uma distância que garanta o fornecimento do material
nas temperaturas mínimas exigidas tecnicamente, conforme razões
de ordem técnica previstas no termo de referência, entende haver
restrição à competitividade e contrariar o artigo 30, §6º da Lei de
licitação.
Argumentam as responsáveis que em primeiro plano não se está
exigindo a usina de asfalto e sim, uma declaração formal de sua
disponibilidade, amparado no art.30, §6º da lei de licitação e, também que não houve nenhuma limitação quanto à distância máxima
para localização da Usina, sendo somente exigível que mantenha
distância compatível tecnicamente para a execução satisfatória dos
serviços, por fim, a capacidade mínima exigida de 60t/hora é extremamente razoável, estando abaixo do que usualmente é oferecido
no mercado.
Analisando os argumentos trazidos, a equipe técnica entendeu que
a declaração formal da disponibilidade de usina de asfalto é perfeitamente legal e que a exigência da licença de operação decorre
da lei.
Lado outro, entende que a exigência de que a usina tenha capacidade mínima de produção somente se justificaria se estiver registrado
nos autos ser essa a capacidade adequada e considerada como essencial para o cumprimento do objeto da licitação.
Quanto à exigência da usina, estar situada a uma distância que
garanta o fornecimento do material nas temperaturas mínimas exigidas tecnicamente, a unidade técnica afirma que se a distância
não pode ser previamente estabelecida em edital de que vale esta
observação, assim, o que realmente importa é a efetiva fiscalização
por parte do órgão contratante de forma a exigir que a massa asfáltica atendam as normas técnicas.
Pois bem, quanto à estipulação da capacidade da usina de asfalto
de 60 t/hora, de fato, não há justificativa nos autos da necessidade
desta exigência, levando ainda em consideração que não foi apresentado estudo baseado no Manual de Pavimentação que o DER
está sujeito, conforme se verifica às fls. 205/221 destes autos.
Quanto à exigência da usina estar situada em distância que garanta
o fornecimento do material nas condições adequadas, penso que
não há qualquer gravame que venha a ocasionar prejuízo ao caráter
competitivo do certame, pois não há exigência de distância máxima
no momento da habilitação.
Examinando o assunto, esta Corte de Contas por unanimidade nos
autos do TC 767/2014, acolheu o voto do relator ao entender que,
a exigência de distância máxima da usina no momento da assinatura do contrato, não traz prejuízos à competitividade, que ora me
permito a transcrever:
Concorrência Pública. Qualificação Técnica. Comprovação de disponibilidade de usina de asfalto no momento da assinatura do contrato. Ausência de restrição à competitividade]
ACÓRDÃO TC-413/2016 – PLENÁRIO
Cuidam os presentes autos de Representação com pedido de concessão de medida cautelar, formulada pela empresa (...), relatando
possíveis irregularidades contidas
no Edital de Concorrência Pública nº 005/2013 da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, cujo objeto visa à contratação
de empresa especializada para realização de obra de drenagem e
pavimentação de diversas ruas de Cachoeiro de Itapemirim.
(...) 2.2) EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
DE USINA DE ASFALTO (item 2.1.2 da IEC nº 88/2015 e ITC nº
5835/2015).
(...) Compulsando a documentação trazida à lume, verifico que o
Edital de Concorrência Pública nº 005/2013 exigiu como condição
para qualificação técnica a comprovação por parte da empresa vencedora do certame de disponibilidade de usina de asfalto com capacidade de produção de 60 ton./hora, com licença de operação
emitida pelo órgão ambiental competente, em vigor na data da entrega das propostas, a qual deverá estar situada em uma distância
de no máximo 60 km (sessenta quilômetros) do centro geométrico
das obras a serem realizadas.
Inicialmente, a exigência de comprovação de disponibilidade de
usina de asfalto constava como condição para habilitação dos licitantes interessados, sendo alterado posteriormente passando tal
exigência a ser feita apenas na data da assinatura do contrato.
É certo que a exigência, em fase de habilitação licitatória, de disponibilidade de usina de asfalto localizada em uma distância de no
máximo 60 km (sessenta quilômetros) do centro geométrico da
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obra é manifestamente ilegal, pois configura restrição ao caráter
competitivo do certame, restringindo a competição apenas às empresas situadas nas mediações da obra e infringindo o disposto no
artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal (...).
(...) Em consonância com o dispositivo constitucional supra, o artigo 3º, caput, e § 1º, inciso I, e artigo 30, § 6º, da Lei nº 8.666/93
(...).
(...) Contudo, ciente da irregularidade após impugnação de tal cláusula editalícia, os responsáveis promoveram alteração do edital de
licitação, passando tal exigência a ser realizada apenas no momento da assinatura do contrato.
Em que pese tal alteração, a posição tanto da área técnica quanto
do Ministério Público de Contas foi pela manutenção da presente
irregularidade em razão da exigência realizada.
Entendo, entretanto, que assiste razão os responsáveis e que a
presente irregularidade foi devidamente sanada, pelos seguintes
motivos:
A uma, não há que se falar em restrição à competitividade, por tal
exigência, no momento da assinatura do contrato, vez que nessa
etapa do procedimento licitatório a competição já foi devidamente
encerrada, tendo a empresa que ofertou a melhor proposta, sido
declarada vencedora do certame, portanto, não houve prejuízo ao
caráter competitivo do certame.
A duas, a restrição legal a tal exigência, imposta pelo já citado artigo 30, § 6º, da Lei nº 8.666/93, encontra-se localizada justamente
na seção referente à habilitação, sendo que uma interpretação extensiva para alcançar todas as etapas posteriores ao procedimento
licitatório restringiria as possíveis garantias da administração pública de que o licitante vencedor possui as condições necessárias para
a correta execução do contrato.
Cumpre destacar que tal entendimento é o adotado pelo Tribunal
de Contas da União, conforme se observa de trechos do julgamento
do Processo TC 022.785/2010-8, quando foi analisada representação em face da Prefeitura Municipal de Cariacica/ES, referente
à Edital Tomada de Preço nº 025/2010, em que constava idêntica
cláusula editalícia (...).
(...) Desse modo, entendo que não há que se falar em restrição a
competitividade quando tal exigência é feita no momento da assinatura do contrato, desde que a exigência tenha correlação lógica
com o objeto de execução do contrato.
Assim sendo, divergindo do entendimento da área técnica e do
douto Parquet de Contas, afasto a presente irregularidade por
considerar que a retificação ao edital de licitação realizada pelos
responsáveis atende aos ditames legais ora evidenciados.
Diante do exposto, a exigência de capacidade da usina sem constar
justificativa mediante parecer técnico, contraria o artigo 3, caput e
§ 1º, inciso I da Lei de Licitações.
III- CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acolhendo parcialmente o entendimento técnico e
ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte
proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 ADMITIR o DER como Terceiro Interessado, decorrente de interesse jurídico demonstrado;
1.2 ACOLHER as razões de justificativas das responsáveis referente ao item II.2.1- Exigência de Atestado de Capacidade Técnico
Operacional e parcialmente referente ao item II.2.2 – Da exigência
de comprovação de disponibilidade de usina de asfalto;
1.3 REJEITAR parcialmente referente ao item II.2.2, as razões
de justificativas apresentadas pelas responsáveis quanto exigência
ilegal da capacidade da usina de asfalto;
1.4 JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a Representação, para que, com base no artigo 1º, XVI da Lei Complementar
621/2012, no prazo de 30 dias, caso ainda permaneça o interesse
de prosseguir com os Editais de Concorrência nº 066/2013 e nº
059/2013, abstenha de exigir declaração de capacidade de usina de
asfalto, sob pena de multa constante do artigo 135, §1º do mesmo
diploma legal;
1.5 TORNAR DEFINITIVA a cautelar proferida nas Decisões TC
1913/2014 (fls. 197/198 – TC 967/2014) e TC 1914/2014 (fls.
195/196 – TC 968/2014), caso haja interesse no prosseguimento
dos editais;
1.6 DEIXAR DE APLICAR MULTA em razão de que os editais de
Concorrência Pública nº 066/2013 e nº 059/2013, encontram-se
suspenso por decisão desta Corte de Contas aguardando manifes-
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tação de mérito e, ainda, por considerar, na presente situação, a
ausência de conduta lesiva para a Administração Pública ou para a
satisfação do interesse público.
DAR ciência aos interessados;
1.8 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2017 - 39ª Sessão Plenária.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (Relator), Sebastião Carlos
Ranna de Macedo e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: João Luiz Cotta Lovatti e
Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1387/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6418/2016
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXERCÍCIO DE 2015 – JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO
DA CULTURA – SECULT – REGULARES COM RESSALVA – AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
da Secretaria de Estado da Cultura - SECULT, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. JOÃO GUALBERTO
MOREIRA VASCONCELLOS protocolizada neste Tribunal de Contas em 30/03/2016 por meio do Ofício OF/GABINETE/SECULT n°
147/2016, portanto dentro do prazo regimental.
Da análise realizada nos documentos que integram o referido ofício
resultou o Relatório Técnico Contábil (RTC) nº. 00305/2017
no qual se fez constar irregularidade consistente na “ausência do
parecer conclusivo no relatório da unidade de controle interno”,
tendo sido a mesma posteriormente reproduzida quando da elaboração da Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 00543/2017.
Devidamente citado para apresentação de defesa e/ou justificativa por meio da Decisão Monocrática Preliminar (DECM) nº.
00704/2017, o responsável apresentou suas alegações às fls.
37/42, tendo sido as mesmas consideradas quando da elaboração
da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 03670/2017 cuja proposta de encaminhamento restou assim lavrada:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA (SECULT), exercício de 2015, sob
a responsabilidade do SR. JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS, mantida a seguinte irregularidade:
AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE
CONTROLE INTERNO
Base legal: Art. 82 da Lei Complementar 621/2012
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
julgue REGULAR COM RESSALVA as contas do SR. JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS, no exercício de funções de
ordenador de despesas da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA (SECULT), no exercício de 2015, na forma do artigo 84, I da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, determinar à Secretaria de Estado da Cultura
(SECULT), na pessoa de seu atual gestor, que:
Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da
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Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da
Lei Complementar nº 856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º
do Decreto Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo
acerca das contas anuais (PCA) da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT), em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar
621/2012.
Submetidos estes autos ao Ministério Público Especial de Contas,
este anuiu à proposta elaborada pela área técnica.
Assim, retornou o feito ao gabinete do Conselheiro Relator para
elaboração de voto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Como sobredito, trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da
Secretaria de Estado da Cultura - SECULT, referente ao exercício
de 2015, sob a responsabilidade do Sr. JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS.
Bem analisadas as questões, verifica-se merecer acolhida a manifestação do corpo técnico desta Corte de Contas, especialmente
quando asseverou que:
As alegações apresentadas, indicando a possibilidade de o Controle Interno se abster de emitir opinião acerca das contas, com
fundamento nas disposições da Resolução CFC 820/1997 (Norma
de Auditoria das Demonstrações Contábeis NBC T 11) não merecem prosperar, visto que tal norma foi revogada pela Resolução
CFC 1203/2009, e, atualmente, após convergência para as normas
internacionais, a Resolução CFC Nº. 1.232/09, que aprovou a NBC
TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente, vigente
em 2016, em seu item 25 estabeleceu que,
‘25. Quando o auditor se abstém de expressar uma opinião devido
à impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, ele deve especificar no parágrafo da opinião que:
(a) devido à relevância do(s) assunto(s) descrito(s) no parágrafo
sobre a base para abstenção de opinião, o auditor não conseguiu
obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião de auditoria; e, consequentemente,
(b) o auditor não expressa opinião sobre as demonstrações contábeis. (g.n.)’
Pode-se verificar que as normas de auditoria independente, trazidas pelo defendente, exigem uma manifestação expressa do auditor quanto à abstenção de opinião, o que não se vê na conclusão
do parecer de controle interno apresentado para os fins desta PCA.
Por outro lado, observa-se que o estado do Espírito Santo, por meio
da Lei Complementar nº 856/2017 (artigos 3º, IX e 6º, XVII), regulamentada pelo Decreto Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017,
(reorganiza a estrutura da SECONT – Órgão Central do Sistema de
Controle Interno) indicando a necessidade de implantação das Unidades Executoras de Controle Interno em cada Órgão estadual com
o objetivo de atender o disposto no artigo 82 da Lei Complementar
nº 621/2012. É o que se extrai do artigo 1º do referido decreto,
transcrito a seguir:
‘Art. 1°. Os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, exceto Empresas
Públicas e Sociedades de Economia Mista, deverão instituir a Unidade Executora de Controle Interno - UECI, definida no inciso IX do
art. 3º da Lei Complementar nº 856/2017, no prazo de 60 dias a
contar da data de publicação deste Decreto. (g.n)’
Verifica-se, também, que o exercício de 2015 foi o primeiro em
que se exigiu (regulamentou), na PCA, a apresentação do parecer
conclusivo do controle interno, embora o dispositivo legal que fundamenta tal exigência fosse mais antigo.
Assim, acolho os fundamentos trazidos pela área técnica e os adoto
como razão de decidir para o presente caso, mantendo a irregularidade consistente na “ausência de parecer conclusivo no relatório
de controle interno”, e cuja violação refere-se ao art. 82, da Lei
Complementar nº. 621/2012.
Ante todo o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do exercício de 2015 do senhor João Gualberto Moreira Vasconcellos,
Secretário de Estado da Cultura, na forma do art. 84, inciso II, da
Lei Complementar 621/2012, em razão da manutenção da irregularidade a seguir dispostas:
1.1.1 “Ausência de parecer conclusivo no relatório de controle inter-
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no”, (art. 82, da Lei Complementar nº. 621/2012).
1.2 Em vista da manutenção da irregularidade acima descrita recomendam:
1.2.1 Sejam adotas as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no
art. 3º., IIX, da Lei Complementar nº. 856/2017, no prazo estipulado no art. 1º., do Decreto nº. 45.131/2017;
1.2.2 Sejam encaminhadas, nas futuras Prestações de Contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais da Secretaria de Estado
da Cultura – SECULT, em atendimento ao art. 82, da Lei Complementar nº. 621/2012.
1.3 Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remeter os autos ao ilustre membro do Ministério Público de
Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.4 Arquivar os autos após o trânsito em julgado autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2017 - 39ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (Relator), Sebastião Carlos
Ranna de Macedo e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros-substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1392/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO TC:

8135/2017

JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
LINDENBERG
ASSUNTO:
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTES:
DOUGLAS MORELLO
GENIVALDO PIONA
JONECI INACIO DE OLIVEIRA
INTERESSADOS:
WESLEY CORREA CARVALHO
JORIELSEN ALENCASTRO MORELLO
MARIA CLEIDES VIÇOZA CORADINI GRASSI
LUIZ MARCOS PERINI FIOROT
PAULO ROBERTO LUBIANA
RAFAEL JOÃO PEREIRA CHAVES
MARIA CRISTINA PINA OLIVEIRA FIORIN
LEOCIR FEHLBERG
SANDRA PAULO PASSAMAI
PROCURADORES:
ALLAN ANTONIO SARNAGLIA
ALTHAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB/ES 15.786)
GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA (OAB/ES
16.046)
FERNANDO JOSÉ DA SILVA (OAB/ES 103A)
FERNANDO JOSÉ DA SILVA FILHO (OAB/ES
21.450)
REYNALDO STRUTZ LEAL MATIELLO (OAB/
ES 16.016)
RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO – INTERPOSIÇÃO EM FACE
DE DECISÃO IRRECORRÍVEL – RECURSO MANIFESTAMENTE
IMPRÓPRIO – NÃO CONHECIMENTO
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Recursos de Reconsideração interpostos por Dou-
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glas Morello, Genivaldo Piona e Joneci Inácio de Oliveira,
em face da Decisão TC 03212/2017-1, proferida nos autos do
Processo TC 3354/2013. Na suscitada decisão, com base no artigo
157, §3º, do RITCEES, foram rejeitadas as alegações de defesa dos
ora recorrentes, tendo sido concedido o prazo de 30 (trinta) dias
para que os mesmos recolhessem os valores imputados a título
de ressarcimento. Restou, ainda, destacado que, caso o fizessem,
considerar-se-iam saneadas as irregularidades indicadas na decisão
e as contas dos mesmos seriam julgadas regulares com ressalvas,
conforme artigo 157, §4º, RITCEES.
Suscitaram, em síntese, não serem mais funcionários públicos de
nenhuma esfera de governo, além de destacarem que não restou
comprovada a má-fé ou a apropriação de bem do erário para si ou
para outrem, requisito essencial para a aplicação da pena de ressarcimento.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Analisados os requisitos de admissibilidade, concluo, de plano, pelo
não conhecimento dos recursos.
Conforme prevê, expressamente, o artigo 397, II, do RITCEES, nos
casos em que o recurso for manifestamente impróprio, o mesmo
deverá ser liminarmente não conhecido pelo Relator. Vejamos:
Art. 397. O recurso, liminarmente, não será conhecido pelo Relator,
ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a competência,
quando:
II – for manifestamente impróprio ou inepto;
No caso dos autos, os presentes Recursos de Reconsideração foram
interpostos contra decisão preliminar irrecorrível, o que configura
a impropriedade descrita na supracitada norma. É o que dispõe o
artigo 398, III, do Regimento Interno da Corte, in verbis:
Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:
III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.
Destaco que a informação acerca da irrecorribilidade da decisão se
encontrava estampada na Decisão TC 03212/2017-1, o que ratifica a impropriedade dos recursos manejados. Vejamos:
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 03354/20139, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sua 28ª sessão ordinária, realizada no dia dezesseis de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos
do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
Manter as seguintes irregularidades descritas nos itens 3.2.3 da
Instrução Técnica Conclusiva 4500/2016:
3.1.3. Ausência de comprovação documental que motivou a concessão do valor de diárias constante na prestação de contas da
câmara municipal (item 2.1 da ITI 414/2016);
3.1.2. Concessão de diárias para viagens a reuniões políticas e outros motivos não pertinentes às funções e atividades legislativas
constitucionalmente definidas, contrariando o interesse público
(item 2.2 da ITI 414/2016)
Total pendente de ressarcimento, considerando-se os valores já
restituídos pelos agentes responsáveis:
Item da ITI
431/2015
3.1

Agentes Responsáveis

Ressarcimento
(em VRTE)
1.204,1259
451,5472
301,0315
376,2893

Genivaldo Piona
Joneci Inácio de Oliveira
e Genivaldo Piona (solidários)
Jorielsen Alencastro Morello e Genivaldo Piona (solidários)
Douglas Morello e Genivaldo Piona (solidários)
3.2
Genivaldo Piona e Genival752,5787
do Piona (solidários)
451,5472
Joneci Inácio de Oliveir e
75,2579
Genivaldo Pionaa (solidá75,2579
rios)
Jorielsen Alencastro Morello e Genivaldo Piona (solidários)
Douglas Morello e Genivaldo Piona (solidários)
De acordo com o artigo 157, § 3º, do Regimento Interno deste
Tribunal de Contas, rejeitar das alegações de defesa no tocante
aos itens acima, dando-se ciência aos senhores Genivaldo Piona,
Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen Alencastro Morello e Douglas
Morello para que, em novo e improrrogável prazo de 30 (trinta)
dias, recolham as importâncias detalhadas na tabela acima;
Ficam os responsáveis cientes de que:
a) a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente,
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saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas
regulares com ressalva e lhes dará quitação, nos termos do artigo
157, §4º, do RITCEES;
b) não ocorrendo o recolhimento tempestivo da importância devida,
o Tribunal julgará o mérito das contas, nos termos dos artigos 87
a 89 da Lei Complementar nº 621/2012, aplicando-lhe as sanções
cabíveis;
c) não cabe recurso da decisão preliminar que converte o
processo em tomada de contas especial e rejeita as alegações de defesa, nos termos do artigo 398 do Regimento Interno deste Tribunal.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 2017.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
Não houve, no presente caso, deliberação final acerca do mérito
discutido nos autos do Processo TC 3354/2013, deixando claro aos
ora recorrentes que, quando prolatado o acórdão definitivo naqueles autos, será devidamente oportunizado o manejo recursal, nos
termos do artigo 405 do RITCEES.
Por fim, justifico que os autos não foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para prévia análise e manifestação em razão
da conclusão pelo não conhecimento dos recursos, observando-se,
por conseguinte, o disposto no artigo 404, I, do Regimento Interno
da Corte.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 19 de outubro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Plenária, ante as razões expostas pela relatora, em:
1.1. Não conhecer os Recursos de Reconsideração, uma vez que
interpostos contra decisão manifestamente irrecorrível, nos termos
do artigo 398, III, do RITCEES;
1.2. Após o trânsito em julgado, sejam os autos apensados ao Processo TC 3354/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2017 - 39ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros-substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1409/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO TC 9789/2013
CLASSIFICAÇÃO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (CONVERTIDA
DE REPRESENTAÇÃO)
EXERCÍCIO: 2006-2013
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
RESPONSÁVEIS: EDSON HENRIQUE PEREIRA - PREFEITO MUNICIPAL - EXERCÍCIO 2006
LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA - PREFEITO MUNICIPAL EXERCÍCIO 2013
MILTON MENDONÇA FILHO - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
ROBERTO PEREIRA RADAELLI - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
ANTÔNIO SURDINE - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
RONALDO CARLOS DA SILVA - PERMUTANTE
ANA CÉLIA CAMPOS - PERMUTANTE
TERCEIRO INTERESSADO: EMPRESA FORTUNA GRANITOS DO
BRASIL LTDA., ATUAL PROPRIETÁRIA DO LOTE Nº 02 DA QUADRA
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45 DO LOTEAMENTO COMPLEMENTAR VILA LUCIENE
ADVOGADO: LUIZ ANTÔNIO TARDIN RODRIGUES OAB/ES 7935
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – COMPETÊNCIA
DO PLENÁRIO – ART. 97 CF/88 C/C ART. 176, PARÁGRAFO
ÚNICO LC 621/2012 E ARTS. 333 E 334 DA RESOLUÇÃO TC
261/2013 – LEI MUNICIPAL Nº 006/2006 – PERMUTA DE
BEM IMÓVEL PÚBLICO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação convertida em Tomada de Contas Especial (Decisão Preliminar TC 69/2015 - fls. 244-245) encaminhada a esta Corte pelo senhor Carlos Rubens da Silva, então
Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, em face
dos senhores Edson Henrique Pereira, ex-Prefeito Municipal de Barra de São Francisco (gestão 2004/2006), e Agenário Gomes Filho,
Procurador Municipal de Barra de São Francisco, noticiando possíveis irregularidades na permuta irregular de um bem imóvel público
pertencente ao Município de Barra de São Francisco, ocorrida no
ano de 2006, mediante a qual imóvel público adquirido pelo Município teria passado diretamente para o domínio do senhor Agenário
Gomes Filho.
Mediante o Voto 1833/2014 (fls. 45-50) e Decisão TC-5271/2014
(fls. 51), foi determinado à área técnica que apurasse os indícios de
irregularidades apontados na presente Representação por ocasião
da próxima Fiscalização Ordinária a ser realizada no Município de
Barra de São Francisco.
Em cumprimento ao Plano de Fiscalização nº 55/2015 (fls. 54-56),
a 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório de Auditoria de Denúncia RA-D 5/2015 (fls. 57/83, com documentação
de suporte às fls. 84-225), apontando indícios de irregularidades
ensejadores de dano ao erário, os quais foram reunidos na Instrução Técnica Inicial 499/2015 (fls. 227-230), sugerindo a citação
dos responsáveis para apresentação de esclarecimentos e trazendo
propostas subsidiárias de encaminhamento.
Devidamente citados, os senhores Luciano Henrique Pereira, Milton
Mendonça Filho, Roberto Pereira Radaelli e Antônio Surdine apresentaram justificativas conforme explicitado no Despacho de fls.
418-419 da Secretaria Geral das Sessões. Tendo em vista que a
Secretaria Geral das Sessões informou a impossibilidade de se citar
os senhores Edson Henrique Pereira e Ronaldo Carlos da Silva, foi
determinada sua citação por edital, de acordo com a Decisão Monocrática Preliminar DECM 62/2016 (fls. 292-293 - Edital de
Citação 007/2016 - fls. 294-295).
Conforme informação prestada pelo Núcleo de Controle de Documentos (fls. 417) e pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho
de fls. 418/419, o prazo para apresentação de justificativas venceu
em 28/03/2016, sem que os senhores Ana Célia Campos - Termo
de Citação 2103/2015; Edson Henrique Pereira - Edital de Citação
007/2016 e Ronaldo Carlos da Silva - Edital de Citação 007/2016;
juntassem aos autos qualquer justificativa.
Verificado o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa, que não compareceram aos autos no
prazo legal demonstrando inércia processual, decidi pela REVELIA
da senhora Ana Célia Campos e dos senhores Edson Henrique
Pereira e Ronaldo Carlos da Silva, com fulcro no art. 65, da Lei
Complementar nº. 621/2012 c/c o art. 361 da Resolução TC nº
261/2013, na Decisão Monocrática 612/2016.
Em seguida, a área técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 556/2017, onde conclui pela irregularidade das contas dos
responsáveis.
Segue Parecer 950/2017 do Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, no
mesmo sentido.
Há que se ressaltar que há pedido de sustentação oral nos autos.
Feito pregão em 07 de novembro de 2017. Processo mantido em
pauta na forma regimental.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Desta forma, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 1386/2017 abaixo transcrita, e na Manifestação do Ministério
Público de Contas:
“[...]
2.1 PERMUTA IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO
- Infringência aos princípios da impessoalidade, moralidade, fi-
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nalidade, interesse público e motivação, insculpidos no artigo 32,
caput, da Constituição Estadual; artigo 17, inciso I, da Lei 8.666/93;
e artigos 52, 90 e 91 da Lei Orgânica do Município de Barra de São
Francisco; e Norma Técnica NBR 14.653 e suas partes correlatas,
editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Responsáveis:
Edson Henrique Pereira (Prefeito Municipal)
Conduta: Encaminhar projeto de lei à Câmara Legislativa Municipal
solicitando autorização para permuta de imóvel com base em interesse público inexistente e baseada em laudo de avaliação que não
preencheu os requisitos mínimos de validade segundo as normas
correlatas.
Milton Mendonça Filho (Agente de Fiscalização)
Conduta: Emitir laudo de avaliação em desacordo com o regramento estabelecido pela Norma Técnica NBR 14.653 e suas partes
correlatas, editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT, sem exposição de qualquer metodologia utilizada para aferição dos valores atribuídos aos imóveis e sem levar em considerações características dos imóveis que seriam capazes de influenciar
no resultado na avaliação, causando prejuízo ao Município em virtude da permuta realizada.
Roberto Pereira Radaelli (Agente de Fiscalização)
Conduta: Emitir laudo de avaliação em desacordo com o regramento estabelecido pela Norma Técnica NBR 14.653 e suas partes
correlatas, editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT, sem exposição de qualquer metodologia utilizada para aferição dos valores atribuídos aos imóveis e sem levar em considerações características dos imóveis que seriam capazes de influenciar
no resultado na avaliação, causando prejuízo ao Município em virtude da permuta realizada.
Antonio Surdine (Agente de Fiscalização)
Conduta: Emitir laudo de avaliação em desacordo com o regramento estabelecido pela Norma Técnica NBR 14.653 e suas partes
correlatas, editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT, sem exposição de qualquer metodologia utilizada para aferição dos valores atribuídos aos imóveis e sem levar em considerações características dos imóveis que seriam capazes de influenciar
no resultado na avaliação, causando prejuízo ao Município em virtude da permuta realizada.
Ronaldo Carlos da Silva (particular/permutante)
Conduta: Celebrar permuta de imóvel com o Município de Barra de
São Francisco com base em lei municipal eivada de inconstitucionalidade e ilegalidade, interesse público inexistente e laudo de avaliação que não preencheu os requisitos mínimos de validade segundo
as normas correlatas.
Luciano Henrique Sordine Pereira (Prefeito Municipal)
Conduta: Celebrar permuta de imóvel municipal através da aplicação de lei manifestamente inconstitucional e ilegal, desprovida de
interesse público e baseada em laudo de avaliação que não preencheu os requisitos mínimos de validade.
Descrição da irregularidade, conforme RAD 5/2015:
1 - Consta dos documentos anexos ao Projeto de Lei 02/2006 (Anexo 02), a Mensagem nº 02/2006, emitida no dia 30/01/2006
pelo então Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Sr. Edson
Henrique Pereira, dirigida à Câmara Municipal, em que solicita
autorização legislativa para permuta de imóvel pertencente ao
Município.
Segundo o artigo 1º do normativo proposto, o Poder Executivo Municipal ficaria autorizado a permutar o lote nº 03, da quadra 5101, medindo 20,00 x 75,00 metros, perfazendo 1.500,00 m2,
da Planta Complementar do Loteamento Vila Luciene, Município
de BSF, registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis sob o
nº 01, matrícula 6023, livro 2-S, fls. 209, em uma área de terras
agrícolas, medindo 20.578,05 m2, situada em Vargem Alegre,
Município de BSF, de propriedade do senhor Ronaldo Carlos da
Silva, adquirida conforme escritura pública de compra e venda lavrada no livro nº 8, fls. 51/52 do Cartório de Registro e Tabelionato
de BSF.
Na referida mensagem, o então Prefeito Municipal encaminhou,
anexo ao projeto de lei solicitado, Laudo de Avaliação dos imóveis, emitido em 24/01/2006 por Agentes de Fiscalização da Prefeitura designados pela Portaria nº 01/2006, Srs. Milton Mendonça
Filho, Roberto Pereira Radaelli e Antonio Surdine.
Este laudo atribuiu o valor de R$ 15.000,00 ao lote do Município
(localizado no bairro Vila Luciene, com área de 1.500,00 m2) e
de R$ 75.000,00 à área de terras agrícolas de propriedade do
Sr. Ronaldo (localizada no Distrito de Vargem Alegre, com área de
20.578 m2).
Em razão da diferença de valores entre os imóveis, o projeto de lei
proposto pelo então Prefeito Municipal previa autorização ao Muni-
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cípio para que pagasse ao Sr. Ronaldo Carlos da Silva o montante
de R$ 60.000,00 a título de indenização.
Segundo a mensagem encaminhada, bem como o artigo 2º do projeto de lei, o imóvel pretendido pelo Município, situado no Distrito
de Vargem Alegre, seria destinado à construção de um abrigo
para tratamento de pessoas viciadas em drogas, bem como à
construção de um hortão comunitário.
O projeto de lei foi aprovado nos termos propostos pelo Executivo
Municipal e converteu-se na Lei 006, de 14 de março de 2006,
que autorizou a permuta dos imóveis pelo Município e o consequente pagamento da indenização ao Sr. Ronaldo Carlos da Silva.
O representante, Sr. Carlos Rubens da Silva, vereador da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, anexou à representação
a escritura pública que teria formalizado a permuta de bens imóveis entre o Município de BSF e Ronaldo Carlos da Silva, datada de
18/05/2006, em que consta o Sr. Agenário Gomes Filho como
destinatário do imóvel cedido pela Prefeitura, situada no Loteamento Vila Luciene.
Esta equipe de auditoria verificou, contudo, que esta escritura não
chegou a ser registrada uma vez que, até então, o lote cedido pelo
Município, situado no lote 03, quadra 51-01, da Planta Complementar de Vila Luciene, ainda não possuía matrícula junto ao registro de imóveis, pois ainda não havia loteamento aprovado no local.
10 - A matrícula só foi gerada em 22/05/2013, nº 9911, mediante o protocolo 38864-09/05/2013, como decorrência da edição do
Decreto Municipal 31, de 29 de abril de 2013, pelo atual Prefeito Municipal, Luciano Henrique Pereira, que aprovou a segunda
etapa do loteamento Luciene Matos Ferreira
(...)
Diante disso, através de nova escritura pública de permuta,
de 09/12/2013, e escritura de retificação e ratificação, de
25/08/2014, ambas lavradas no Cartório do Registro Civil e Tabelionato do distrito de Vila Santo Antônio, comarca de BSF-ES,
o Município de Barra de São Francisco, representado pelo Prefeito
Municipal, Luciano Henrique Sordine Pereira, transferiu a Ronaldo Carlos da Silva e sua esposa, Ana Celia Campos, o lote nº
02, da quadra 45, medindo 30,00 x 50,00 metros, equivalentes a
1.500,00 m2, situado no Loteamento Luciene Matos Ferreira, Município de BSF.
Em contrapartida, Ronaldo Carlos da Silva e Ana Célia Campos Silva transferiam ao Município a fracção de 50,1903% de uma área
de terras agrícolas com 41.000 m2 de extensão, equivalentes a
20.578,05 m2, situada no Distrito de Vargem Alegre, Município de
Barra de São Francisco.
Estas escrituras foram devidamente registradas no Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Barra de São Francisco no
dia 14/10/2014, conforme demonstram certidões obtidas por
esta equipe de auditoria.
Verifica-se, assim, que o Sr. Agenário Gomes Filho não constou
como favorecido na transferência dos imóveis.
Antes de se adentrar à análise da transação realizada, buscando
aferir sua legalidade e legitimidade, é forçoso examinar os dispositivos legais que tratam da matéria em nosso ordenamento jurídico.
A Lei 8.666/93 prevê 04 (quatro) requisitos básicos para que
Administração proceda à alienação de bens públicos imóveis, quais
sejam: 1) a existência de interesse público devidamente justificado; 2) avaliação prévia do bem; 3) autorização legislativa; e
4) licitação na modalidade de concorrência.
No caso de permuta de imóveis a lei prevê a dispensa de licitação desde que o imóvel pretendido pela Administração seja destinado ao atendimento de suas finalidades precípuas e as necessidades de instalação e localização condicionem sua escolha,
reforçando que o preço deve ser compatível com o valor de
mercado. Senão vejamos.
Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado,
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:
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes
do inciso X do art. 24 desta Lei;
Art. 24.  É dispensável a licitação:
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento
das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado,
segundo avaliação prévia;
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Vale dizer que o regramento disposto na alínea “c” do inciso, artigo 17, da Lei 8.666/93, teve a aplicação suspensa em relação a
Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de decisão liminar
proferida pelo STF no julgamento da ADIn nº 927-3.
A Suprema Corte entendeu que este dispositivo não veicula normas gerais de licitações e contratos, sendo, portanto, de aplicação
obrigatória apenas no âmbito da União, em respeito ao Princípio
Federativo e ao disposto no artigo 22, inciso XXVII, da Constituição
Federal.
O regramento para alienação de bens imóveis pela Administração
disposto na Lei 8.666/93 foi praticamente reproduzido na Lei Orgânica do Município de Barra de São Francisco, embora esta não
tenha estabelecido nenhum requisito adicional para dispensa da licitação na realização da permuta como fez a lei federal – em consonância com o que dispõe a decisão liminar proferida na ADIn nº
927-3, dispondo da seguinte forma:
Art. 90. A alienação de bens municipais, subordinada à existência
de interesse público, devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
...
b) permuta;
Art. 91 A Aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa.
Ainda assim, resta inequívoco que, ao realizar permuta de imóvel
público, a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco deveria
atender aos seguintes requisitos: 1) a existência de interesse público devidamente justificado; 2) avaliação prévia dos bens envolvidos e; 3) autorização legislativa.
Embora a permuta tenha sido realizada com base em autorização
legislativa por meio da Lei Municipal 006/2006, verifica-se que há
flagrantes inconsistências relativas à legitimidade do interesse
público alegado para justificar proposição da lei e a consequente
transação.
Segundo a mensagem encaminhada ao Legislativo Municipal pelo
então Prefeito, Sr. Edson Henrique Pereira, a finalidade da permuta seria a aquisição de imóvel destinado à construção de um
abrigo para tratamento de pessoas viciadas em drogas, bem
como de um hortão comunitário – tendo este intuito sido expressado no artigo 2º da Lei 006/2006.
Verifica-se, contudo, que o Sr. Edson Henrique não encaminhou
juntamente com a proposta de lei qualquer documento que evidenciasse a real intenção do Município em concretizar estes projetos e
os justificasse devidamente, tais como, documentos e estudos que
demonstrassem a necessidade da criação deste abrigo a partir de
dados coletados na região a respeito de dependentes químicos e
principalmente projetos de engenharia relativos às obras que seriam realizadas no local.
25 No dia 10/03/2015 esta equipe de auditoria dirigiu-se até o terreno adquirido pelo Município, no Distrito de Vargem Alegre, situado
à aproximadamente 10 km (quilômetros) do centro da cidade, para
verificar se o imóvel havia sido destinado ao fim proposto pela lei.
No local foi possível constatar que até aquele momento a Prefeitura não havia realizado qualquer obra no local e que nele
havia dois imóveis residenciais de particulares construídos à
margem do terreno, os quais não constavam no cadastro imobiliário fornecido pela Secretária Municipal da Fazenda por se tratar de
invasão de propriedade.
Estas constatações evidenciam que a Lei 0006/2006 não foi proposta para se atingir a finalidade pública então alegada pelo
Prefeito Municipal, qual seja, de adquirir imóvel para construção
de obras sociais, e ainda demonstram que o gestor do Município
deixou de tomar as medidas necessárias para proteger e conservar
a propriedade sobre a totalidade da área adquirida.
Ademais, o Município de Barra de São Francisco possuía outros imóveis que poderiam ter sido utilizados caso a intenção do Administrador Público fosse realmente concretizar os projetos citados, o
que tornava desnecessária e antieconômica a aquisição do imóvel
permutado, uma vez que não foi mencionada nenhuma justificativa para escolha daquela região e imóvel específicos para aquele
intento.
Vale dizer que nem seria razoável condicionar a realização das
obras sociais à aquisição daquele imóvel em particular uma vez que
inexistiam motivos para tanto. Diga-se, não se tratava de imóvel
que reunisse características peculiares de localização, dimensão,
edificação e destinação, suficientes a torna-lo único e singular para
realização das atividades propostas e que, em decorrência disso,
deixasse a Administração sem outra opção de escolha para concretização daquele intento.
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No que tange à avaliação prévia dos bens envolvidos, que possui
função primordial na prevenção da ocorrência de prejuízo a qualquer das partes na transação, sendo requisito básico para elaboração da lei e a consequente realização da permuta, verifica-se que o
laudo emitido por agentes da Prefeitura não atendeu aos preceitos
e normas estabelecidas pelo regramento pertinente, sendo flagrantemente insubsistente e desprovido de validade jurídica para
estabelecer os valores envolvidos na permuta, conforme os fundamentos abaixo expostos.
A atividade de avaliação de bens patrimoniais, na qualidade de
ciência reconhecida por entidades oficiais, deve ser lastreada em
princípios científicos consignados em normas técnicas.
Caracterizada como um ramo específico da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, conforme o sistema CONFEA/CREA, possui o seu
emprego disciplinado pela Norma Técnica NBR 14.653 e suas
partes correlatas, editadas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT.
Portanto, observa-se que a avaliação científica deve seguir metodologias técnicas definidas e com limites disciplinados em normas técnicas, com métodos e cálculos cientificamente demonstráveis, comprováveis, auditáveis e tecnicamente consistentes.
(...)
O laudo de avaliação emitido por agentes de fiscalização da Prefeitura Municipal, anexado ao projeto de lei que autorizou a permuta, apenas identifica os imóveis envolvidos e os atribui certo valor
diante de justificativas pouco elaboradas, sem fazer exposição da
base metodológica que deu origem aos cálculos obtidos (Anexo
02). Senão vejamos:
Um lote sob o nº 03, da quadra 51-01, medindo 20.00 x 75,00
metros, perfazendo 1.500,00 m2, da Planta Complementar do Loteamento Vila Luciene, nesta Cidade, registrado no Cartório do Registro Geral de Imóveis desta Cidade sob nº 1, matrícula 6023, livro
2-S, fls. 209, avaliado por R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
JUSTIFICATIVA. Esse imóvel está nivelado com a margem do Rio
São Francisco. O desnível em relação ao asfalto para o qual faz parte é de cerca de 1.50 (um metro e meio). Para qualquer construção
deverá ser feito aterro em toda a extensão do terreno para nivelar
com o asfalto, o que envolverá alto custo.
Uma área de terras agrícolas, medindo 20.578,05 m2, situada em
Vargem Alegre, neste Município, de propriedade do senhor Ronaldo
Carlos da Silva, adquirida conforme escritura pública de compra e
venda lavrada no livro nº 8, fls. 51/52 do Cartório de Registro Civil
e Tabelionato desta Cidade, avaliada por R$ 75.000,00 (setenta
e cinco mil reais).
JUSTIFICATIVA. O imóvel situa-se no perímetro urbano de Vila de
Vargem Alegre, sendo área apropriada para loteamento. Contém as
seguintes benfeitorias: dois mil pés de café, setenta pés de coco e
área para plantio de cereais e hortaliças.
Além disso, os agentes da fiscalização não mencionam nestas justificativas certas características dos imóveis que certamente teriam influência nos valores avaliados, tais como:
Imóvel do Município, localizado no bairro Vila Luciene, Município
de BSF:
Proximidade do centro de Barra de São Francisco – aproximadamente a 3,5 km (APÊNDICE D).
Localização privilegiada: situado à beira da Rodovia ES 320, que já
era asfaltada à época, e liga o Município de Barra de São Francisco
aos Municípios de Agua Doce do Norte, Ecoporanga, Nova Venécia,
sendo rota de diversas serralherias e pedreiras, que compõem a
principal atividade econômica da região.
Imóvel do Sr. Ronaldo Carlos da Silva, localizado no Distrito de
Vargem Alegre, Município de BSF:
Localizado aproximadamente a 13 km do centro de Barra de São
Francisco, em um pequeno distrito cercado de terras agrícolas
(APÊNDICE E).
A região em que o terreno se encontra não é asfaltada e só pode
ser acessada por meio de estrada de terra até os dias atuais (março/2015).
(...)
Em cumprimento à finalidade do Plano nº 55/2015, esta auditoria
foi realizada objetivando verificar a conformidade da permuta de
imóveis entre o Município de Barra de São Francisco, lote de terras
urbano localizado no Loteamento Vila Luciene, e o Sr. Ronaldo Carlos da Silva, área de terras agrícolas localizada em Vargem Alegre,
ambos no Município de Barra de São Francisco.
Para atingir ao objetivo proposto, a Equipe de Auditoria realizou
visita técnica aos locais, detalhada em registros fotográficos, e foi
acompanhada pelo Agente de Fiscalização Municipal Marcelo Paulino do Nascimento, da Secretaria Municipal da Fazenda, bem como
levantamento de informações ao Cartório do 3º Oficio de Notas,
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Cartório do Primeiro Ofício de Barra de São Francisco e Cartório
Vargas Fortes, resultando na análise dos documentos do Anexo
06.
A equipe, ainda, visitou dois corretores imobiliários no Município, o
Sr. Maurício Ferreira (CRECI‑6628-F) e Sr. Marcos Peres (CRECI-ES
4599F).
Em razão do tempo decorrido entre esta auditoria e o momento da
permuta dos imóveis, não foi possível a constatação dos valores
que eram negociados à época para as localidades em análise. Portanto, a equipe recorreu à documentação constante nos cartórios,
que irá substanciar a aferição da diferença de valores entre os imóveis permutados.
AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS
(...)
PESQUISA DE VALORES E TRATAMENTO DOS DADOS
Período de pesquisa:
Vargem Alegre: de maio de 2005 a abril de 2007;
Vila Luciene: de setembro de 2005 a janeiro de 2008.
Tratamento dos Dados:
Modelo Estatístico – Venda:
Vargem Alegre: para se obter o valor do lote por regressão linear e
inferência estatística, foi desenvolvido modelo matemático/estatístico, contando com 10 (dez) elementos coletados, sendo 09 (nove)
efetivamente utilizados, atendendo os preceitos da NBR 14.653-2,
sendo considerada uma variável dependente, valor unitário (R$), e
duas variáveis independentes: valor total e área total.
Vila Luciene: para se obter o valor do lote por regressão linear e inferência estatística, foi desenvolvido modelo matemático/estatístico, contando com 12 (doze) elementos coletados, sendo 09 (nove)
efetivamente utilizados, atendendo os preceitos da NBR 14.653-2,
sendo considerada uma variável dependente, valor unitário (R$), e
três variáveis independentes: valor total, esquina e área total.
Os dados, anteriormente de serem inseridos no cálculo inferencial
estatístico, sofreram homogeneização temporal.
RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA
Valores apurados: venda (alienação):
Haja em vista que a época da permuta o imóvel de Vargem Alegre
foi avaliado por R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e o de
Vila Vicente no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com os
valores retirados dos documentos cartoriais se observa uma inversão da situação, sendo o de Vila Vicente mais valorizado que o de
Vargem Alta.
Ressalta-se que, o cálculo inferencial estatístico, utilizando o programa de regressão linear múltipla e de redes neurais artificiais –
“SisDEA Home”, para avaliação dos imóveis retorna um valor máximo, um valor médio e um valor mínimo para cada imóvel avaliado.
Com isso, a equipe, analisando a situação e os resultados obtidos,
prezando pela situação mais favorável ao gestor jurisdicionado,
adotou para o imóvel de Vargem Alegre o resultado com maior valor admissível na avalição. E para o de Vila Vicente, o resultado do
menor valor admissível.
Vila Luciene:
Valor mais favorável ao gestor jurisdicionado = R$ 29,69/m² X
1.500,00 m² = R$ 44.535,00 (quarente e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais);
Vargem Alegre:
Valor mais favorável ao gestor jurisdicionado = R$ 0,75/m² X
20.578,05 m² = R$ 15.433,54 (quinze mil, quatrocentos e
trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos).
Frente aos acontecimentos descritos e os valores obtidos na avaliação, conclui-se pelo pagamento indevido no valor de R$
89.101,46 (oitenta e nove mil, cento e um reais e quarenta e seis
centavos), correspondentes a 52.666,66 VRTE, tendo em vista a diferença de valores apurada nesta avaliação (R$ 29.101,46)
mais o valor pago pelo Município à época (R$ 60.000,00), que são
passíveis de ressarcimento ao erário em razão de infringência aos
requisitos mínimos legais previstos no artigo 17, caput c/c inciso
I, alínea “c”, da Lei 8.666/1993 e artigo 90 e 91, da Lei Orgânica
Municipal.
Não bastassem todas as irregularidades expostas, verifica-se ainda
que, embora a Lei Municipal nº006/2006, ao autorizar a permuta
dos imóveis, tenha feito referência a lote do Município situado no
loteamento Vila Luciene com 20,00 x 75,00 metros de extensão,
tendo a avaliação da Prefeitura se baseado nesta demarcação, a
permuta foi escriturada e registrada em relação a lote com 30,00 x
50,00 metros de extensão, em decorrência da edição do Decreto
Municipal 031/2013.
Embora se trate do mesmo imóvel, cuja área total não foi alterada,
perfazendo os mesmos 1.500,00 m2, não há dúvidas que a nova
demarcação foi benéfica ao Sr. Ronaldo, aumentando o valor do
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imóvel a ele destinado, uma vez que a área frontal aumentou em
50% (cinquenta porcento), e foi suprimida área dos fundos do
lote, de menor valor, que necessitaria de aterramento para regularização por possuir característica de declive.
Verifica-se assim que a permuta realizada foi concretizada em desacordo com a lei que a autorizou, beneficiando particular em prejuízo do Município.
Todos os fundamentos expostos demonstram de forma inequívoca
que a propositura da Lei 006/2006 não visou o interesse público em nenhum momento, mas apenas serviu para satisfazer
interesses particulares em prejuízo do Município.
Afere-se, pois, que a Lei 006/2006 é eivada de vício desde a origem, sobretudo em razão da finalidade para a qual foi proposta,
que não cuida da tutela de interesses públicos, sendo inconstitucional por ofensa aos princípios da impessoalidade, moralidade,
finalidade, interesse público, e motivação, insculpidos no artigo 32, caput, da Constituição Estadual, e ilegal por ser contrária
ao artigo 17, inciso I, da Lei de Licitações e Contrato, e artigos 90,
inciso I, alínea “b”, e 91, ambos da Lei Orgânica Municipal, uma
vez que não foram atendidos adequadamente os requisitos de avaliação prévia dos bens imóveis envolvidos e interesse público
devidamente justificado.
Verifica-se, pois, que o então gestor municipal, Sr. Edson Henrique
Pereira, ao solicitar autorização legislativa para permuta de imóvel
no Município, que culminou na aprovação da Lei 006/2006, infringiu os princípios da impessoalidade, moralidade, finalidade,
interesse público, e motivação, insculpidos no artigo 32, caput,
da Constituição Estadual, bem como o artigo 17, caput e inciso I, da
Lei 8.666/93, e artigos 90 e 91, ambos da Lei Orgânica Municipal,
que exigem interesse público devidamente justificado e avaliação prévia para que haja permuta de imóvel público.
O atual Prefeito Municipal, Luciano Henrique Sordine Pereira,
ao concretizar a permuta dos imóveis, aplicando lei municipal manifestamente inconstitucional e ilegal, infringiu o disposto no artigo
52 da Lei Orgânica do Município, segundo o qual o prefeito, ao
tomar posse, firma compromisso de manter, defender e cumprir a
Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica, observadas as leis e promover o bem geral do Município.
Portanto, com base no artigo 333, §2º, do Regimento Interno deste
Tribunal, propõe-se a arguição de incidente de constitucionalidade da Lei Municipal 006/2006 em face da Constituição Estadual
por infração aos princípios da impessoalidade, moralidade, finalidade, interesse público, e motivação, insculpidos no artigo
32, caput - com objetivo de que a aplicação deste normativo municipal seja afastada no caso concreto pelo Plenário desta Corte
de Contas e, por conseguinte, seja determinado ao Município que,
com base na Poder-Dever de Autotutela, declare nulo para todos os efeitos a permuta realizada com base neste regramento,
desconstituindo-a desde a origem com o consequente retorno de
ambos os imóveis aos proprietários originais e devolução ao
Município do montante de R$ 60.000,00 pagos aos Sr. Ronaldo,
equivalentes a 35.465,185 VRTE.
Ainda que não seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei
006/2006 frente aos regramentos constitucionais mencionados,
deve ser reconhecida a nulidade da permuta, com o desfazimento dos efeitos gerados, diante do não cumprimento dos requisitos
legais elencados anteriormente, quais sejam, interesse público
devidamente justificado e avaliação prévia dos imóveis realizada
pelo Município.
Inobstante, caso não seja viável a reversão dos efeitos da permuta
com o retorno dos imóveis aos proprietários originais diante do lapso temporal transcorrido desde a transação, já tendo o Sr. Ronaldo
alienado o imóvel adquirido da Prefeitura a terceiro – Fortuna Granitos do Brasil Ltda. – EPP (Anexo 5), sugere-se, subsidiariamente, que os responsáveis respondam solidariamente pelo prejuízo causado ao erário, no montante de R$ 89.101,46, equivalentes
a 52.666,66 VRTE.
Justificativa apresentada por Luciano Henrique Pereira: (fls.
284/290)
Nosso ordenamento jurídico admite a competência do auditor fiscal
para proceder à avaliação de imóveis, sendo uma prática reiterada
em todas as esferas governamentais.
Portanto, os Auditores Fiscais da Fazenda Pública Municipal avalia
os imóveis para recolhimento de ITBI pelo valor venal do imóvel,
como demonstrado nas guias de transmissão no mesmo ano e período em foi feito realizado a permuta através da 006/2006, em que
a comissão: ROBERTO PEREIRA RADAELLI, MILTON MENDONÇA FILHO e ANTONIO SURDINE, por designação do Prefeito Municipal no
ano de 2006, fez a avaliação das referidas terras objeto da permuta, sendo:
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1 - LOTEAMENTO VILA LUCIENE
Guia nº 6542/2006, datada de 01/12/2006, lote 03, da quadra 36,
do Loteamento Vila Luciene, com área de 135,00m2, avaliado pelo
valor de R$ 3.500,00;
Guia nº 2263/2006, datada de 25/04/2006, lote 18, da quadra 11,
do Loteamento Vila Luciene, com área de 150,00m2, avaliado pelo
valor de R$ 5.000,00;
Guia nº 4563/2007, datada de 19/04/2007, o lote 13, da quadra
38, do Loteamento Vila Luciene, com área de 150,00m2, avaliado
pelo valor de R$ 3.800,00;
Guia nº 2753/2006, datado de 17 /05/2006, lote de terras urbanas
de nº 03 da quadra 51-01, medindo 20,00 metros de frente e fundos, por 75,00metros de laterais, totalizando 1.500,00m2 (hum mil
e quinhentos metros quadrados), avaliado na data do protocolo no
valor de R$ 15.000,00.
De acordo com as guias de transmissão de letras’ ‘a’’, ‘’b’’ e ‘’c’’, a
média de preço tem uma variação no valor venal do imóvel entre R$
25,00 a R$ 33,00 o metro quadrado, que era o valor do imóvel no
ano de 2006 para fins de recolhimento de ITBI- Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.
Portanto o imóvel descrito na letra ‘’d’’, foi avaliado no ano de 2006
no valor de R$ 15.000,00, com a seguinte justificativa: foi aferido o
valor venal do imóvel considerando a frente de 20,00metros e com
30,00metros de profundidade, totalizando uma área edificável de
600,00m2, para avaliação do valor venal aferindo o mesmo valor
do metro quadrado das guias mencionadas nas letras ‘’a”, “b” e “c”,
e o restante da área, sendo os 900,00m2, foi considerado pela Comissão de uma área não edifícável (APP), motivo pelo qual, o valor
avaliado ficou em R$ 25,00 o metro quadrado. Ademais, trata-se
de uma área alagadiça que todos os anos fica submersa por vários
dias, o que reduz o seu valor sensivelmente.
(...)
Com a alteração das dimensões do lote, passando a frente do lote
de 20,00m para 30,00m, e as laterais de 75,00m para 50,00m,
diminuiu a profundidade do imóvel, saindo parte da área do lote da
área de preservação ambiental avançando o terreno do Município.
Portanto, os motivos supracitados levaram à Comissão avaliar o
lote de terras urbanas de nº 03 da quadra 51-01, medindo 20,00
metros de frente e fundos, por 75,00 metros de laterais, totalizando
1.500,00m2 (hum mil e quinhentos metros quadrados), no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
(...)
Em que pese estar o Município ciente de que realizou uma transação obedecendo as normas legais, estando evidente o interesse
público e o valor real aferido pelas avaliações, CASO ENTENDA POR
BEM ESSE EGREGIO TRIBUINAL O MUNICÍPIO PROPORÁ O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO, HAJA VISTA QUE NENHUMA
DAS ÁREAS FOI UTILIZADA, ISTO PORQUE O PAGAMENTO DEU-SE
SOMENTE RECENTEMENTE.
Justificativas apresentada por Antônio Surdine, Milton Mendonça Filho e Roberto Pereira Radaelli: (fls. 299/334)
(...)
No ano de 2006, o Departamento de Fiscalização recebeu uma designação do então prefeito municipal EDSON HENRIQUE PEREIRA,
que tinha por objetivo avaliar duas áreas de terra para o Município
realizar uma permuta, com a seguinte Comissão: ROBERTO PEREIRA RADAELLI, MILTON MENDONÇA FILHO e ANTÔNIO SURDINE:
que posteriormente seria enviado à Câmara Municipal projeto de lei
para aprovação da permuta das áreas de terra.
Na data de 14 de março do ano de 2006 (14/03/2006), foi aprovada a Lei nº 06/2006, que autorizou o Poder Executivo Municipal
a permutar com o Senhor RONALDO CARLOS DA SILVA, o Lote nº
03, da quadra 51-01, da planta complementar do Loteamento Vila
Luciene, nesta Cidade, em uma área de terras agrícolas, medindo
20.578,05m2, situado em Vargem Alegre, neste Município.
Na referida Lei ficou autorizado a pagar o Senhor RONALDO CARLOS DA SILVA a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em
03 (três) parcelas mensais e iguais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada; e, ainda, a escritura de transmissão da propriedade seria
assinada em favor de RONALDO CARLOS DA SILVA ou em favor de
quem esta indicar, por escrito.
Para efetivar o autorizado na Lei Municipal nº 06/2006, foi protocolado as seguintes guias de transmissão para avaliação dos imóveis
e recolhimento do ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis,
sendo:
Protocolo nº 2753/2006, datado de 17/05/2006, em que AGENÁRIO GOMES FILHO, adquire do MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO - ES, um lote de terras urbanas de nº 03 da quadra
51-01, medindo 20,00 metros de frente e fundos, por 75,00 metros
de laterais, totalizando 1.500,00m2 (mil e quinhentos metros qua-
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drados), avaliado na data do protocolo no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), que foi concedido a isenção do imposto nos termos da Lei Municipal nº 06/2006, e;
Protocolo nº 2754/2006, datado de 17/05/2006, em que o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES, adquire de RONALDO
CARLOS DA SILVA e sua esposa ANA CÉLIA CAMPOS, uma área
de terras agrícolas medindo 20.578,05m2 (vinte mil, quinhentos
e setenta e oito metros e cinco centímetros quadrados), localizado
no Distrito de Vargem Alegre, neste Município, avaliado na data do
protocolo no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), que
ficou com a imunidade tributária nos termos da alínea “a”, inciso I,
do art. 172 do Código Tributário Municipal.
Foi efetivado o negócio jurídico com a lavratura da escritura pública
de transmissão do lote de terras urbanas de nº 03 da quadra 5101, medindo 20,00 metros de frente e fundos, por 75,00 metros
de laterais, totalizando 1.500,00m2 (hum mil e quinhentos metros
quadrados), em favor de AGENÁRIO GOMES FILHO, conforme indicado pelo Senhor RONALDO CARLOS DA SILVA e sua esposa ANA
CÉLIA CAMPOS, conforme translado lavrado no livro de escritura
especial de nº 53-E, às fls. 184/186, na data de 18/05/2006.
A área de terras agrícolas medindo 20.578,05m2 (vinte mil, quinhentos e setenta e oito metros e cinco centímetros quadrados),
localizado no Distrito de Vargem Alegre, neste Município, foi lavrada
a escritura transferindo o imóvel para o Município, não sendo registrado, entretanto, perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis.
Na época, as escrituras foram lavradas e assinadas pelas respectivas partes interessadas no negócio jurídico, no entanto nem o Município e nem mesmo o senhor AGENÁRIO GOMES FILHO tomaram
posse e muito menos edificaram nos imóveis, tendo em vista que:
a) O Município só veio a concluir o pagamento ao Senhor RONALDO
CARLOS DA SILVA e sua esposa ANA CÉLIA CAMPOS no final do ano
de 2013 (já na gestão do atual prefeito municipal de Barra de São
Francisco/ES, Sr. LUCIANO HENRIQUE PEREIRA - filho do Sr. Edson
Henrique Pereira), e
b) O Senhor AGENÁRIO GOMES FILHO não registrou a escritura pública, porque a segunda etapa do Loteamento da Vila Luciene, sede
do Município, só veio a ser regularizado e registrado no Cartório
de Registro de Imóveis no ano de 2013, embora de fato o imóvel
sempre ter pertencido a ele.
Com a documentação toda lavrada em cartório e assinada no ano
de 2006, pelas partes interessadas no negócio, ficou concretizado
que:
O lote de terras urbanas de nº 03 da quadra 51-01, medindo 20,00
metros de frente e fundos, por 75,00 metros de laterais, totalizando
1.500,00m2 (hum mil e quinhentos metros quadrados), o proprietário passou a AGENÁRIO GOMES FILHO, e
A área de terras agrícolas medindo 20.578,05m2 (vinte mil, quinhentos e setenta e oito metros e cinco centímetros quadrados),
localizado no Distrito de Vargem Alegre, neste Município, o proprietário passou a ser o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.
Como no ano de 2006 não foi concluído o registro dos imóveis, no
ano de 2013 foram protocoladas novas guias de transmissão objetivando lavrar novas escrituras, desconsiderando tudo o que já havia
assinado pelas partes (fatos acima mencionado).
E já no ano de 2013, através do Decreto de nº 31, de 29 de abril de
2013, aprovou-se a segunda etapa do Loteamento Luciene Matos
Ferreiro, a qual foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis,
tornando assim possível o registro do lote objeto da permuta, passando a denominar o Lote de nº 02 da Quadra 45, com as seguintes
características:
Lote de nº 02 da Quadra 45 – medindo 30,00 metros de frente,
30,00 metros de fundos, 50,00 metros pela lateral direita e 50,00
metros pela lateral esquerda, totalizando a área de 1.500,00m2(um
mil e quinhentos metros quadrados);
Com o registro da segunda etapa do loteamento da Vila Luciene,
foi possível efetivar a permuta autorizada pela Lei Municipal Lei nº
06/2006 e foram protocoladas as seguintes guias de transmissão:
Guia protocolado sob o nº 11.526/2013, transmitindo o Lote de
nº 02 da Quadra 45 - medindo 30,00 metros de frente, 30,00 metros de fundos, 50,00 metros pela lateral direita e 50,00 metros
pela lateral esquerda, totalizando a área de 1.500,00m2 (um mil
e quinhentos metros quadrados), avaliado em 05 de dezembro de
2013, pelo valor de 15.000,00 (quinze mil reais), transferindo do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, para o Senhor RONALDO CARLOS DA SILVA e sua esposa ANA CÉLIA CAMPOS, com
recolhimento do ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis;
Guia protocolado sob o nº 11.527/2013, transmitindo 53% de
uma área total de 41.000,00m2 descrito na matrícula/registro
nº RI 8288, avaliado em 05 de dezembro de 2013, pelo valor de
75.000,00 (setenta e cinco mil reais), transferindo do Senhor RO-
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NALDO CARLOS DA SILVA e sua esposa ANA CÉLIA CAMPOS, para o
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, para, com imunidade do ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis;
O Lote de nº 2 da Quadra 45, da segunda etapa do Loteamento
Vila Luciene, foi transmitido e registrado em nome de RONALDO
CARLOS DA SILVA e sua esposa ANA CÉLIA CAMPOS, no Cartório
de Registro de Imóveis, conforme registro nº AV-2 - 9911, livro 2,
folha 01, na data 22 de setembro de 2014.
E ainda, o imóvel de Vargem Alegre foi transmitido 53% de uma
área total de 41.000,00m2 descrito na matrícula/registro e Rl-8288,
livro 02, folha 01, na data de 05 de dezembro de 2013 transferindo
do Senhor RONALDO CARLOS DA SALVA e sua esposa ANA CÉLIA
CAMPOS, para o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES.
Na data de 28/10/2014, foi protocolada uma nova guia de transmissão de nº 11.582/2014, em que transmite o Lote de nº 02 da
Quadra 45, da segunda etapa do Loteamento Vila Luciene, de RONALDO CARLOS DA SILVA e sua esposa ANA CÉLIA CAMPOS para
a empresa FORTUNA GRANITOS DO BRASIL LTDA, que foi avaliado
para recolhimento de ITBI no valor de R$ 225.000,00, cujo valor de
avaliação à época foi impugnado pela empresa.
Na data de 05/11/2014, através da Portaria de nº 002/2014, foi
nomeada uma Comissão para avaliar o Lote de nº 02 da Quadra 45,
da segunda etapa do Loteamento Vila Luciene, tendo em vista que
foi impugnado do valor avaliado pelos Auditores Fiscais.
A Comissão foi composta pelos Auditores Fiscais MARCELO PAULINO
DO NASCIMENTO e ANTÓNIO SURDINE, que avaliaram o Lote de nº
02 da Quadra 45, pelo valor de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e
seis mil reais), que foi transmitido o imóvel através da guia protocolada sob o nº 12.230/2014, datada de 13/11/2014, sendo recolhidos os impostos, no valor avaliado e foi definitivamente registrado
sob a matrícula nº R-3 – 9911, protocolo 41826-30/12/2014 em
nome da empresa FORTUNA GRANITOS DO BRASIL LTDA.
Em relação à avaliação dos imóveis, os responsáveis apresentaram
as seguintes alegações:
1 – LOTEAMENTO VILA LUCIENE
a) Guia nº 6542/2006, datada de 01/12/2006, o lote 03, da quadra
36, do Loteamento Vila Luciene, com área de 135,00m2, avaliado
pelo valor de R$ 3.500.00;
b) Guia nº 2263/2006, datada de 25/04/2006 o, lote 18, da quadra
11, do Loteamento Vila Luciene, com área de 150,00m2, avaliado
pelo valor de R$ 5.000,00;
c) Guia nº 4563/2007, datada de 19/04/2007, o lote 13, da quadra
38, do Loteamento Vila Luciene, com área de 150,00m2, avaliado
pelo valor de R$ 3.800,00;
d) Guia nº 2753/2006, datado de 17/05/2006, o lote de terras urbanas de nº 03 da quadra 51-01, medindo 20,00 metros de frente
e fundos, por 75,00metros de laterais, totalizando 1.500,00m2 (um
mil e quinhentos metros quadrados), avaliado na data do protocolo
no valor de R$ 15.000,00.
De acordo com as guias de transmissão de letras “a”, “b” e “c”, a
média de preço tem uma variação no valor venal do imóvel entre
R$25,00 a R$ 33,00 o metro quadrado, que era o valor do imóvel
no ano de 2006 para fins de recolhimento de ITBI - Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis.
Portanto o imóvel descrito na letra “d” foi avaliado no ano de 2006
pelo valor de R$ 15.000,00, com a seguinte justificativa: foi aferido
o valor venal do imóvel considerando a frente de 20,00 metros e
com 30,00metros de profundidade, totalizando uma área edificável
de 600,00m2 para avaliação do valor venal, aferindo o mesmo valor
do metro quadrado das guias mencionadas nas letras “a”, “b” e “c”,
e o restante da área, sendo os 900,00m2, foi considerado pela Comissão de uma área não edificável (APP), motivo pelo qual, o valor
avaliado ficou em R$ 25,00 o metro quadrado.
Ficou ainda, provado pela comissão no ano de 2014, depois de 08
anos, no laudo datado de 13 de novembro de 2014, pelos Auditores
Fiscais MARCELO PAULINO DO NASCIMENTO e ANTONIO SURDINE,
que transcreve parte do imóvel: “o valor comercial da frente do terreno é diferente da parte intermediária, e os fundos do lote, sendo
que nos fundos existe uma área de APP”.
Após a aprovação da segunda etapa do Loteamento da Vila Luciene, alteraram as dimensões e o número do lote objeto da permuta,
passando a ser: lote de nº 02 da Quadra 45 – medindo 30,00 metros de frente, 30.00 metros de fundos, 50,00 metros pela lateral
direita e 50,00 metros pela lateral esquerda, totalizando a área de
1.500,00m2.
Com a alteração das dimensões do lote, passando a frente do lote
de 20,00m para 30,00m, e as laterais de 75,00m para 50,00m,
diminuiu a profundidade do imóvel, saindo parte da área do lote da
área de preservação ambiental e avançando o terreno do Município.
Portanto, os motivos supracitados levaram à Comissão avaliar o
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lote de terras urbanas de nº 03 da quadra 51-01, medindo 20,00
metros de frente e fundos, por 75,00metros de laterais, totalizando
1.500,00m2 (mil e quinhentos metros quadrados), no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais).
2 - ÁREA DE TERRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE VARGEM ALEGRE
a) Guia nº 4693/2006, datada de 11/08/2006, uma área de terra
medindo 48.400,00m2, localizada na Fazenda Virgem Alegre, avaliado pelo valor de R$ 50.000,00;
b) Guia nº 6497/2006. datada de 29/11/2006, uma área de terra
medindo 66.664,91m2, localizada no Córrego Branco, Distrito de
Vargem Alegre, avaliado pelo valor de R$ 40.000,00;
c) Protocolo nº 2754/2006, datado de 17/05/2006, uma área de
terras agrícolas medindo 20.578,05m2, localizado no Distrito de
Virgem Alegre, neste Município, avaliado na data do protocolo no
valor de R$ 75.000,00.
De acordo com as guias de transmissão de letras “a” e b”, os imóveis são propriedade rurais e foi apurado o valor venal por alqueire,
sendo que o valor da letra “c”, o imóvel foi apurado o valor venal
como área urbana, tendo em vista que o imóvel não é utilizado em
exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou abro-industrial,
e ainda, de acordo com a Lei nº 006/2006, este foi adquirido com
a finalidade de construir um abrigo para tratamento de viciados em
drogas.
A área de terras medindo 20.578,05m2 está localizada dentro do
perímetro urbano do Distrito de Vargem Alegre, neste Município,
hoje já servido de calçamento, rede de energia elétrica, água e
esgoto, escola, posto de saúde e telefone, coleta de lixo e limpeza
pública, este foi o motivo da avaliação do terreno em R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais).
Da alegação de prescrição da pretensão punitiva:
Segundo o artigo 71 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
e o artigo 373 da Resolução nº 261/2013, prescreve em 05 (cinco)
anos a pretensão punitiva desse Tribunal nos feitos a seu cargo.
Conforme consta dos autos, a suposta irregularidade praticada pelos DEFENDENTES ocorreu no ano de 2006.
Destarte, considerando que lá estamos no ano de 2016, tendo passado, assim, mais de 05 (cinco) anos da suposta irregularidade
cometida, verifica-se que houve a PRESCRIÇÃO, cujo reconhecimento requer desde já por parte dessa Corte para o afastamento
de qualquer penalidade / sanção, não obstante a inocência dos DEFENDENTES, os quais em momento algum cometeram qualquer ato
irregular com dolo, fraude, má-fé, etc.
Manifestação apresentada por Fortuna Granitos do Brasil
Ltda.: (fls. 336/413)
(...) pugnam os manifestantes, em caso de reconhecimento das
irregularidades apuradas, que seja o erário ressarcido pelos causadores do prejuízo, mantendo-se a permuta realizada para preservar
os direitos e patrimônio dos respondentes, na condição e qualidade
de terceiros de boa-fé, que nada contribuíram para qualquer irregularidade que seja apurada neste processo, visto que, caso presente,
as alegadas irregularidades não têm o condão de cancelar o registro
imobiliário decorrente de escritura pública definitiva, máxime quando terceiros de boa-fé tenham readquirido o imóvel, com base na
adequação da cadeia registral.
[...]
Análise do indício de irregularidade:
Primeiramente, antes de adentrarmos na análise da irregularidade,
insta relatar que a presente Representação foi protocolada junto
a este Tribunal de Contas pelo Vereador do Município de Barra de
São Francisco, Sr. Carlos Rubens da Silva, em razão de indícios de
irregularidade na permuta de bens imóveis entre o município de
Barra de São Francisco e o Sr. Ronaldo Carlos da Silva, sendo que
a propriedade do imóvel pertencente ao município passaria para o
Sr. Agenário Gomes Filho, Procurador Municipal de Barra de São
Francisco, e o Sr. Ronaldo Carlos da Silva receberia R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), referentes à diferença de valor entre os dois
imóveis.
A cópia da Escritura Pública de Permuta de Bens Imóveis, na qual
consta o nome do Sr. Agenário Gomes Filho como beneficiários, foi
juntada aos autos pelo representante às fls. 29/31.
Entretanto, conforme verificou a equipe de auditoria, a referida escritura pública foi retificada em 2014, tendo sido alterada as especificações do imóvel situado na Vila Luciene de lote nº 03, da quadra
51-01, medindo 20.00 x 75,00 metros, perfazendo 1.500,00 m2,
alterado para lote nº 02, da Quadra 45, medindo 30,00 x 50,00
metros, totalizando a área de 1.500,00m2, em razão de alterações
no projeto de aprovação do loteamento, e ainda, foi retirado do texto da escritura pública o nome do Sr. Agenário Gomes Filho como
beneficiário do imóvel. Após as alterações, a escritura pública foi
registrada no Cartório de Imóveis.
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Como base para a permuta dos imóveis, o município de Barra de
São Francisco editou a Lei nº 06/2006, abaixo transcrita parcialmente:
Lei nº 06, de 14 de março de 2006.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO,
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar o
lote de propriedade do Município, sob o nº 03, da quadra 51-01,
medindo 20.00 x 75.00 metros, perfazendo 1.500.00 m2, da Planta
Complementa do Loteamento Vila Luciene, nesta Cidade, registado no Cartório do Registro Geral de Imóveis sob o nº 1, matrícula
6023, livro 2-S, fls. 209, em uma área de terras agrícola, medindo
20.578.05 m2, situada em Variem Alegre, neste Município, de propriedade do senhor Ronaldo Carlos da Silva, adquirida conforme
escritura pública de compra e venda lavrada no livro nº 8, fls. 51/52
do Cartório do Registro Civil e Tabelionato desta Cidade.
§ 1º. O Município pagará ao senhor Ronaldo Carlos da Silva a quantia de RS 60.000,00 (sessenta mil reais), em três parcelas mensais
e iguais de RS 20.000,00 (vinte mil reais) cada, vencíveis nos dias
10 de fevereiro, 10 de março e 10 de abril de 2006, respectivamente.
§ 2º. A escritura de transmissão da propriedade será assinada em
favor de Ronaldo Cartas da Silva ou em favor de quem este indicar,
por escrito.
Art. 2º. O imóvel a ser adquirido pelo Município, através da permuta, será destinado à construção de uma casa para abrigar pessoas
viciadas em drogas, bem como um hortão comunitário.
Art. 3º. As despesas com a escritura de transferência de domínio
será custeada pelo Município.
Art. 4º. Para fazer face às despesas autorizadas nesta Lei, fica
o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial
em favor da Secretaria Municipal de Ação Social, no valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais), com a seguinte aplicação:
(...)
Entretanto, de acordo com o Relatório de Auditoria de Denúncia
05/2015, a referida lei é inconstitucional frente à Constituição
Estadual por infração aos princípios da impessoalidade, moralidade,
finalidade, interesse público e motivação, insculpidos no artigo 32,
caput, e ilegal por ser contrária ao artigo 17, inciso I, da Lei de
Licitações e Contrato, e artigos 90, inciso I, alínea “b”, e 91, ambos
da Lei Orgânica Municipal, uma vez que não foram atendidos adequadamente os requisitos de avaliação prévia dos bens imóveis
envolvidos e interesse público devidamente justificado.
Quanto à constitucionalidade da Lei nº 06/2006 do Município de Barra de São Francisco:
Segundo o RAD 5/2015, a Lei nº 06/2006, que autorizou a permuta
de imóveis entre o município de Barra de São Francisco e o Sr. Ronaldo Carlos da Silva, é inconstitucional por não ter observado os
princípios da impessoalidade, moralidade, finalidade, interesse público e motivação, constantes do artigo 32, caput, da Constituição
do Estado do Espírito Santo, em razão dos seguintes fatos:
De acordo com a Mensagem 02/2006, que encaminhou o Projeto
de Lei 02/2006 (fls. 142/144 dos autos) para aprovação, o imóvel
a ser adquirido pelo município será destinado à construção de um
abrigo para tratamento de pessoas viciadas em drogas, bem como
à construção de um hortão comunitário.
Entretanto, conforme evidenciou a equipe de auditoria, o projeto de
lei foi encaminhado para aprovação sem quaisquer documentos que
justificassem a viabilidade e a necessidade da criação dos projetos
sociais na região, bem como que justificassem a escolha do imóvel
específico, tendo em visa que o Município de Barra de São Francisco
já possuía outros imóveis que poderiam ter sido utilizados para a
instalação do abrigo para dependentes químicos e da horta comunitária, fatos que tornaram antieconômica a aquisição do imóvel
permutado.
Além disso, o RAD 5/2015 salienta que não seria razoável condicionar a realização das obras sociais à aquisição daquele imóvel
em particular, uma vez que não se tratava de imóvel que reunisse características peculiares de localização, dimensão, edificação e
destinação, suficientes a torna-lo único e singular para realização
das atividades propostas.
Segundo a equipe de auditoria, estas constatações evidenciam que
a Lei nº 06/2006 não foi proposta para se atingir a finalidade pública alegada pelo Prefeito Municipal.
Em relação à apresentação de projeto de lei sem justificativas para
a implantação dos projetos no município e sem justificativas para
a escolha do imóvel específico, não foram apresentadas alegações
pela defesa.
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Analisando os termos do Projeto de Lei nº 02/2006, apresentado
pelo Prefeito Municipal de Barra de São Francisco à Câmara Municipal, para aprovação de permuta de imóveis, verifica-se que possui
um objeto que, a princípio, seria de interesse público (abrigo para
dependentes químicos e hortão comunitário), mas que em razão da
ausência de justificativas, não atendeu ao princípio da motivação.
Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o princípio da motivação
exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato
e de direito de suas decisões e ressalta que a sua obrigatoriedade
de justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade
necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos. (Direito Administrativo, 2010, pg. 81)
Além disso, em razão da ausência da implantação dos projetos,
conforme verificado pela equipe de auditoria, a Lei nº 06/2006 não
atingiu sua finalidade, restando demonstrado que a permuta apenas atendeu ao interesse do particular, que alienou seu imóvel pelo
valor de R$ 75.000,00, e a infringência aos princípios da impessoalidade, da moralidade e do interesse público pelo município de Barra
de São Francisco.
Assim, a Lei Municipal nº 06/2006 é inconstitucional em razão da
inobservância aos princípios da impessoalidade, moralidade e motivação e pelo não atingimento do interesse público, conforme o
artigo 32, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Desta forma, sugere-se ao Plenário negar aplicação da Lei Municipal nº 02/2006 por afronta ao artigo 32, caput, da Constituição do
Estado do Espírito Santo.
Contudo, tendo em vista o princípio da segurança jurídica, sugere-se que o Plenário desta Corte de Contas module os efeitos da
declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 06/2006,
mantendo hígido o negócio jurídico firmado pela empresa Fortuna
Granitos do Brasil Ltda, que adquiriu de boa-fé o imóvel situado na
Vila Luciene.
Quanto à legalidade da Lei nº 06/2006 do Município de Barra de São Francisco:
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Barra de São Francisco, Capítulo IV–Dos bens municipais, a alienação de bens municipais subordina-se à existência de interesse público, devidamente
justificado, e em se tratando de bem imóvel, a alienação dependerá ainda de autorização legislativa, sendo que tanto as alienações
como as aquisições de bens imóveis devem ser precedidas de avaliação, conforme abaixo se verifica:
Art. 90. A alienação de bens municipais, subordinada à existência
de interesse público, devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
(...)
b) permuta;
(...)
Art. 91 A Aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa.
Quanto à demonstração do interesse público, conforme se verificou
da análise da constitucionalidade da Lei nº 06/2006, a Mensagem
nº 02/2006, que encaminhou o Projeto de Lei 02/2006, não comprovou a necessidade de criação de abrigo para dependentes químicos no município, como também não demonstrou a viabilidade
da criação de uma horta comunitária na região, não cumprindo o
requisito do artigo 90, caput, da Lei Orgânica do Município de Barra
de São Francisco.
Em relação à avaliação realizada pelo município de Barra de São
Francisco, segundo verificou a equipe de auditoria, o laudo emitido
pelos agentes de fiscalização da Prefeitura Municipal, anexado ao
projeto de lei que autorizou a permuta, apenas identifica os imóveis
envolvidos e os atribui certo valor diante de justificativas pouco
elaboradas, sem fazer exposição da base metodológica que deu
origem aos cálculos obtidos. A avaliação dos imóveis consistiu nos
seguintes termos:
LAUDO DE AVALIAÇÃO
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e seis,
nós Milton Mendonça Filho, Roberto Pereira Radaelli e Antônio Surdine, membros da Comissão constituída pela Portaria nº 01, de 23
de janeiro de 2006, após vistoria, avaliamos os seguintes imóveis:
Um lote sob o nº 03, da quadra 51-01, medindo 20.00 x 75,00
metros, perfazendo 1.500,00 m2, da Planta Complementar do Loteamento Vila Luciene, nesta Cidade, registrado no Cartório do Registro Geral de Imóveis desta Cidade sob nº 1, matrícula 6023, livro
2-S, fls. 209, avaliado por R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
JUSTIFICATIVA. Esse imóvel está nivelado com a margem do Rio
São Francisco. O desnível em relação ao asfalto para o qual faz parte é de cerca de 1.50 (um metro e meio). Para qualquer construção
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deverá ser feito aterro em toda a extensão do terreno para nivelar
com o asfalto, o que envolverá alto custo.
Uma área de terras agrícolas, medindo 20.578,05 m2, situada em
Vargem Alegre, neste Município, de propriedade do senhor Ronaldo
Carlos da Silva, adquirida conforme escritura pública de compra e
venda lavrada no livro nº 8, fls. 51/52 do Cartório de Registro Civil
e Tabelionato desta Cidade, avaliada por R$ 75.000,00 (setenta
e cinco mil reais).
JUSTIFICATIVA. O imóvel situa-se no perímetro urbano de Vila de
Vargem Alegre, sendo área apropriada para loteamento. Contém as
seguintes benfeitorias: dois mil pés de café, setenta pés de coco e
área para plantio de cereais e hortaliças.
Por outro lado, a equipe de auditoria salientou que a avaliação deixou de mencionar as seguintes características dos imóveis:
Imóvel do Município, localizado no bairro Vila Luciene, Município
de BSF:
Proximidade do centro de Barra de São Francisco – aproximadamente a 3,5 km (APÊNDICE D).
Localização privilegiada: situado à beira da Rodovia ES 320, que já
era asfaltada à época, e liga o Município de Barra de São Francisco
aos Municípios de Agua Doce do Norte, Ecoporanga, Nova Venécia,
sendo rota de diversas serralherias e pedreiras, que compõem a
principal atividade econômica da região.
Imóvel do Sr. Ronaldo Carlos da Silva, localizado no Distrito de
Vargem Alegre, Município de BSF:
Localizado aproximadamente a 13 km do centro de Barra de São
Francisco, em um pequeno distrito cercado de terras agrícolas
(APÊNDICE E).
A região em que o terreno se encontra não é asfaltada e só pode
ser acessada por meio de estrada de terra até os dias atuais (março/2015).
Assim, a equipe de auditoria, observando a Norma Técnica NBR
14.653 para avaliação de bens, avaliou os bens permutados, chegando à seguinte conclusão quanto aos valores:
Terreno pertencente ao município de Barra de São Francisco, situado na Vila Luciene:
Valor mais favorável ao gestor jurisdicionado = R$ 29,69/m² X
1.500,00 m² = R$ 44.535,00 (quarente e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais);
Terreno pertencente ao Sr. Ronaldo Carlos da Silva, situado em Vargem Alegre:
Valor mais favorável ao gestor jurisdicionado = R$ 0,75/m² X
20.578,05 m² = R$ 15.433,54 (quinze mil, quatrocentos e
trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos).
Assim, utilizando a Norma Técnica NBR 14.653, a equipe de auditoria avaliou o terreno de propriedade do Sr. Ronaldo Carlos da Silva
em R$ 15.433,54 (quinze mil, quatrocentos e trinta e três reais e
cinquenta e quatro centavos), enquanto que a avaliação realizada
pelos Agentes de Fiscalização do município havia atribuído ao terreno o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
Em relação ao terreno permutado de propriedade do município, a
equipe de auditoria também encontrou discrepante diferença entre
o valor efetivo do imóvel e o valor atribuído pelos Agentes de Fiscalização do município, sendo que a avaliação do Tribunal de Contas
chegou ao valor de R$ 44.535,00, enquanto que a Comissão dos
Agentes havia atribuído ao terreno o valor de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais).
Em relação aos valores apurados pelos Agentes de Fiscalização, a
defesa apresentou os seguintes argumentos:
Quanto ao imóvel situado na Vila Luciene:
foi aferido o valor venal do imóvel considerando a frente de 20,00
metros e com 30,00metros de profundidade, totalizando uma área
edificável de 600,00m2 para avaliação do valor venal,
o restante da área, sendo os 900,00m2, foi considerado pela Comissão de uma área não edificável (APP),
o valor avaliado ficou em R$ 25,00 o metro quadrado
Entretanto, ainda que o valor do metro quadrado esteja condizente
com a avaliação realizada pela equipe de auditoria deste Tribunal,
não restou comprovado nos autos que o imóvel possuía 900m2 (novecentos metros quadrados) de área de preservação permanente.
Além disso, os Agentes de Fiscalização responsáveis pela avaliação
do imóvel não apresentaram a legislação ou norma que atribui valor
zero para a metragem de APP.
Quanto ao imóvel situado em Vargem Alegre:
foi apurado o valor venal como área urbana, tendo em vista que
o imóvel não é utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola,
pecuária ou abro-industrial,
de acordo com a Lei nº 006/2006, este foi adquirido com a finalidade de construir um abrigo para tratamento de viciados em drogas.
A área de terras medindo 20.578,05m2 está localizada dentro do
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perímetro urbano do Distrito de Vargem Alegre, neste Município,
hoje já servido de calçamento, rede de energia elétrica, água e
esgoto, escola, posto de saúde e telefone, coleta de lixo e limpeza
pública, este foi o motivo da avaliação do terreno em R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais).
Entretanto, as razões apresentadas pela defesa para a avaliação do
imóvel em R$ 75.000,00, por situar-se no perímetro urbano de Vargem Alegre, não podem ser acolhidas, tendo em vista que, de acordo com a Escritura Pública de Permuta, registrada em 14/10/2014,
o bem está descrito como imóvel rural, não sendo possível realizar
apuração do valor venal como área urbana. Ademais, o laudo apresentado pelos Agentes de Fiscalização (fl. 145) descreve o terreno
com as seguintes benfeitorias: dois mil pés de café, setenta pés de
coco e área para plantio de cereais e hortaliças.
Assim, verifica-se que a avaliação dos Agentes de Fiscalização, Srs.
Antônio Surdine, Milton Mendonça Filho e Roberto Pereira Radaelli, realizada sem embasamento técnico, prejudicou o município de
Barra de São Francisco, tendo em vista o prejuízo ao erário no valor
de R$ 92.101,46 (noventa e dois mil, cento e um reais e quarenta
e seis centavos), equivalente a 52.666,66 VRTE, relativos à soma
da diferença entre os valores efetivos dos imóveis (R$ 44.535,00
– R$ 15.433,54= R$ 29.101,46) e do valor de R$ 60.000,00,
pagos indevidamente ao Sr. Ronaldo Carlos da Silva.
Nesses temos, tendo em vista que as avaliações realizadas pelo
município de Barra de São Francisco não apresentam valores condizentes com o mercado, verifica-se que a Lei nº 06/2006 foi editada irregularmente, sem a observância do pré-requisito constante
dos artigos 90 e 91 da Lei Orgânica do Município de Barra de São
Francisco, pois a avaliação prévia do imóvel adquirido/alienado é
pré-requisito para a realização de permuta de bens públicos.
Assim, conforme apontado pela equipe de auditoria, a Lei nº
06/2006 é ilegal por não apresentar interesse público devidamente
justificado e avaliação prévia válida dos imóveis.
Quanto ao restabelecimento do status quo ante sugerido
pelo RAD 5/2015:
O Relatório de Auditoria de Denúncia 05/2015 sugeriu, caso fosse
reconhecida a inconstitucionalidade e a ilegalidade da Lei Municipal
nº 06/2006, o desfazimento do negócio jurídico com o retorno dos
imóveis aos seus proprietários originais e a devolução ao município
do valor pago, no total de R$ 60.000,00.
Entretanto, de acordo com os autos, em 19/12/2014, o imóvel
localizado na Vila Luciene foi vendido pelo Sr. Ronaldo Carlos da
Silva para a empresa Fortuna Granitos do Brasil Ltda., pelo valor
de R$146.000,00, razão pela qual esta figura nos presentes autos
como Terceiro Interessado.
Citada para o conhecimento dos fatos, a empresa Fortuna Granitos
do Brasil Ltda., alegou que em caso de reconhecimento das irregularidades apuradas, que seja o erário ressarcido pelos causadores
do prejuízo, mantendo-se a permuta realizada para preservar os
direitos e patrimônio dos respondentes, na condição e qualidade de
terceiros de boa-fé.
A defesa da empresa Fortuna Granitos do Brasil Ltda. ainda juntou decisão do STJ acerca da impossibilidade do desfazimento do
negócio jurídico de compra e venda quando há terceiro de boa-fé
envolvido.
De acordo com a decisão referida (REsp nº 687.087 – SP, Min. Relator Luis Felipe Salomão) não sendo declarado nulo ou anulado o
título translativo por vício de consentimento ou fraude, o registro
imobiliário dele decorrente permanece hígido.
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela prevalência do direito do terceiro de boa-fé, ainda que o negócio jurídico anterior tenha sido considerado extinto, conforme abaixo pode
se verificar:
RECURSO ESPECIAL N° 101.571 - MG (1996/0045372-1)
RELATOR: MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR
RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR PILEGGI E CÔNJUGE
ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO REBELO ROMANELLI
RECORRIDO: AMIN BOAINAIN - ESPÓLIO E OUTROS
ADVOGADO: APARECIDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA E OUTROS
EMENTA
RESOLUÇÃO. Alienação de imóvel a terceiro de boa-fé. Resolvido o
negócio de compra e venda de imóvel, o terceiro adquirente de boa-fé, que confiou no registro e hoje é titular do domínio, não é atingido pelos efeitos da extinção da primitiva relação de direito obrigacional que existia entre o primeiro proprietário e o que vendeu
o terreno aos réus. Art. 859 do CC. Recurso conhecido e provido.
(...)
VOTO
O MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR (Relator):
O negócio celebrado entre Amin Boainain e Amadeu Mamud, tendo
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por objeto uma gleba de terras própria para o parcelamento, com
cláusula resolutiva, não foi cumprido pelo promissório comprador.
Daí a ação de resolução daquele contrato, já julgada procedente.
A questão ora submetida a julgamento está em saber se o desfazimento do contrato atinge os terceiros adquirentes de boa-fé, que
confiaram no registro - em que não constava a averbação do pacto
comissório, nem a propositura de ação resolutiva - e celebraram
contratos de compra e venda com Amadeu Mamud e sua mulher.
Tenho que a resposta é negativa. Isto é, o desfazimento da relação negocial só produz efeitos no plano pessoal, sem atingir
a relação de direito real constituída em favor de terceiro de
boa-fé. Nos termos do art. 859 do CC, “presume-se pertencer o
direito real à pessoa, em cujo nome se inscreveu ou transcreveu”.
(grifamos)
A necessidade de serem restituídas as partes à situação anterior
obriga o vendedor a restituir o preço, e o comprador a devolver a
coisa. Porém, se esta foi regularmente alienada a terceiro de
boa-fé, este não é atingido pela extinção do contrato originário, ficando com o vendedor o direito de ser indenizado
pelo seu comprador, no valor equivalente. (grifamos)
Por isso, conheço do recurso e lhe dou provimento por ofensa ao
art. 859 do CC, implicitamente prequestionado, e julgo improcedente a ação, condenados os autores nas custas e nos honorários
dos patronos dos recorrentes, que arbitro em 15% sobre o valor
da causa.
Ficam prejudicadas as demais questões.
É o voto.
Assim, considerando a boa-fé da empresa Fortuna Granitos do Brasil Ltda. na aquisição do imóvel situado na Vila Luciene (lote nº
03, da quadra 51-01, medindo 20.00 x 75,00 metros, perfazendo
1.500,00 m2, alterado para lote nº 02, da Quadra 45, medindo
30,00 x 50,00 metros, totalizando a área de 1.500,00m2), Barra de
São Francisco, opina-se pela imputação do dano causado ao erário
aos responsáveis.
Assim, conforme responsabilidade atribuída pelo RAD 05/2015,
os senhores Edson Henrique Pereira - Prefeito Municipal (exercício 2006), Luciano Henrique Pereira - Prefeito Municipal (exercício
2013), Milton Mendonça Filho – Agente de Fiscalização, Roberto
Pereira Radaelli – Agente de Fiscalização, Antônio Surdine - Agente
de Fiscalização, Ronaldo Carlos da Silva – permutante e Ana Celia
Campos – permutante – são responsáveis solidários pelo prejuízo
causado ao erário do município de Barra de São Francisco, no valor
de 52.666,66 VRTE.
3 - CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Considerando as análises procedidas e as motivações adotadas nestes autos, opina-se pela PROCEDÊNCIA da Representação,
com base no art. 95, inc. II, c/c. art. 101, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, tendo em vista a seguinte irregularidade:
3.1.1 PERMUTA IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO
- Infringência aos princípios da impessoalidade, moralidade, finalidade, interesse público e motivação, insculpidos no artigo 32,
caput, da Constituição Estadual; artigo 17, inciso I, da Lei 8.666/93;
e artigos 52, 90 e 91 da Lei Orgânica do Município de Barra de São
Francisco; e Norma Técnica NBR 14.653 e suas partes correlatas,
editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Responsáveis: Edson Henrique Pereira - Prefeito Municipal no
exercício de 2006, Luciano Henrique Sordine Pereira Prefeito
Municipal no exercício de 2014, Ronaldo Carlos da Silva - permutante, Ana Celia Campos - permutante, Antônio Surdine - Agente de Fiscalização, Milton Mendonça Filho - Agente de Fiscalização e Roberto Pereira Radaelli - Agente de Fiscalização.
Ressarcimento: 52.666,66 VRTE
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319 da Res. TC
261/2013, conclui-se opinando por:
3.2.1 – Promover o incidente de inconstitucionalidade, conforme §2º do art. 333 da Res. TC 261/2013 (Regimento Interno do
TCEES), com fulcro na Súmula n. 347 do STF e no art. 1º, XXXV,
da LC 621/2012, com o fito de negar exequibilidade à Lei Municipal n° 06/2006, por ofensa ao artigo 32, caput, da CE, ressaltando a necessidade de se modular os efeitos da decisão quanto à
higidez do negócio jurídico firmado pela empresa Fortuna Granitos
do Brasil Ltda., que adquiriu de boa-fé o imóvel situado na Vila
Luciene;
3.2.2 – Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em
relação ao indício de irregularidade descrito na presente instrução
técnica conclusiva, nos termos do artigo 71, § 2º, inciso II, da LC
621/2012.
3.2.2 - Julgar irregulares as contas do senhor Edson Henrique
Pereira em razão do cometimento de infração que causou dano
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ao erário, conforme item 3.1 desta Instrução Técnica Conclusiva,
condenando-o ao ressarcimento de 52.666,66 (cinquenta e dois
mil, seiscentos e sessenta e seis vírgula sessenta e seis) VRTE ao
erário municipal, em solidariedade com os senhores Luciano Henrique Sordine Pereira, Ronaldo Carlos da Silva, Ana Celia Campos,
Antônio Surdine, Milton Mendonça Filho e Roberto Pereira Radaelli.
3.2.3 - Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as
contas do senhor Luciano Henrique Sordine Pereira em razão
do cometimento de infração que causou dano ao erário, conforme item 3.1 desta Instrução Técnica Conclusiva condenando-o
ao ressarcimento de 52.666,66 (cinquenta e dois mil, seiscentos e
sessenta e seis vírgula sessenta e seis) VRTE ao erário municipal,
em solidariedade com os senhores Edson Henrique Pereira, Ronaldo
Carlos da Silva, Ana Celia Campos, Antônio Surdine, Milton Mendonça Filho e Roberto Pereira Radaelli.
3.2.4 – Condenar o Sr. Ronaldo Carlos da Silva e a Sra. Ana
Celia Campos em razão do cometimento de infração que causou
dano ao erário, conforme item 3.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, em solidariedade com os senhores Edson Henrique Pereira,
Luciano Henrique Sordine Pereira, Antônio Surdine, Milton Mendonça Filho e Roberto Pereira Radaelli, ao ressarcimento de 52.666,66
(cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis vírgula sessenta
e seis) VRTE ao erário municipal.
3.2.5 - Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas do senhor Antônio Surdine em razão do cometimento
de infração que causou dano ao erário, conforme item 3.1 desta
Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento
de 52.666,66 (cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis
vírgula sessenta e seis) VRTE ao erário municipal, em solidariedade
com os senhores Edson Henrique Pereira, Luciano Henrique Sordine
Pereira, Ronaldo Carlos da Silva, Ana Celia Campos, Milton Mendonça Filho e Roberto Pereira Radaelli.
3.2.6 - Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as
contas do senhor Milton Mendonça Filho em razão do cometimento de infração que causou dano ao erário, conforme item 3.1
desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento de 52.666,66 (cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta
e seis vírgula sessenta e seis) VRTE ao erário municipal, em solidariedade com os senhores Edson Henrique Pereira, Luciano Henrique Sordine Pereira, Ronaldo Carlos da Silva, Ana Celia Campos,
Antônio Surdine e Roberto Pereira Radaelli.
3.2.7 - Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as
contas do senhor Roberto Pereira Radaelli em razão do cometimento de infração que causou dano ao erário, conforme item 3.1
desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento de 52.666,66 (cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta
e seis vírgula sessenta e seis) VRTE ao erário municipal, em solidariedade com os senhores Edson Henrique Pereira, Luciano Henrique Sordine Pereira, Ronaldo Carlos da Silva, Ana Celia Campos,
Antônio Surdine e Milton Mendonça Filho.
3.3. Por fim, seja dada ciência ao Representante do teor da Decisão final a ser proferida por este Egrégio TCEES, conforme preconiza o art. 307, § 7º, da Res. TC 261/2013.
Em 15 de fevereiro de 2017.
[...]”
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas o Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira emitiu o Parecer
950/2017 anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos delineados
na Manifestação Técnica Conclusiva de lavra do Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas.
Verifico, contudo, a necessidade de se decidir acerca da preliminar de incidente de inconstitucionalidade referente à Lei Municipal
006/2006, cuja apreciação é de competência do Plenário desta Corte, com amparo no artigo 333 do RITCEES.
Após, serão os autos remetidos à apreciação da Primeira Câmara
para análise de mérito.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. NEGAR EXEQUIBILIDADE à Lei Municipal 006/2006 nos
termos do art. 176, parágrafo único da LC 621/2012 e arts. 333 e
334 do RITCEES, por ofensa ao artigo 32, caput da Constituição Estadual, por infração aos princípios da impessoalidade, moralidade,
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finalidade, interesse público, e motivação, com objetivo de que a
aplicação deste normativo municipal seja afastada no caso concreto, ressaltando a necessidade de se modular os efeitos da decisão
quanto à higidez do negócio jurídico firmado pela empresa Fortuna
Granitos do Brasil Ltda., que adquiriu de boa-fé o imóvel situado na
Vila Luciene;
1.2. Por retirar o processo da pauta com retorno ao gabinete
deste Relator para posterior prosseguimento do feito, no tocante
ao mérito das irregularidades apontadas no âmbito da 1ª Câmara
desta Corte de Contas, competente para julgamento do presente
processo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/11/2017 - 40ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Relator),
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros-substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas e
João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1435/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO:
TC-4594/2017-3
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Mateus
CLASSIFICAÇÃO:
Recurso de Reconsideração
RECORRENTE:
Amadeu Boroto
ADVOGADOS:
Felipe Kohls – OAB/ES 18.667
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
291/2017-PLENÁRIO – PROCESSO TC 6157/2012 – REJEITAR A PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto
pelo Sr. Amadeu Boroto, Prefeito do Município de São Mateus, nos
exercícios de 2009 à 2016, em face do Acordão TC – 291/2017-Plenário constante do Processo TC n° 6157/2012.
Por meio do Acórdão guerreado, o Plenário desta Corte de Contas
decidiu à unanimidade, nos termos do voto do Relator Conselheiro
José Antônio de Almeida Pimentel:
Converter os autos em Tomada de Contas Especial, nos termos
do art. 207, VI, do Regimento Interno;
Deixar de acolher a preliminar de sobrestamento dos autos, levantada pelo senhor Judson Barbosa da Rocha;
Deixar de acolher as razões de justificativas dos responsáveis,
senhores Amadeu Boroto e Judson Barbosa da Rocha, julgando
irregulares as contas analisadas, nos termos do artigo 163, III
e IV, do Regimento Interno;
Imputar ressarcimento aos senhores Amadeu Boroto e Judson
Barbosa da Rocha, em solidariedade, de 341.589.23 VRTE ao erário municipal, aplicando-lhes multa pecuniária no valor de 7.000
VRTE para cada um, nos termos do artigo 96, II e III da Lei Complementar 32/9, aplicável à época dos fatos apurador;
Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Os autos foram encaminhados para Secex-Recursos, a qual por
meio da Instrução Técnica de Recurso – ITR 187/2017-1, opinou
pelo não conhecimento do presente recurso em razão da intempestividade.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer Ministerial de
fls. 24, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
anuiu o entendimento da Secex-Recursos na ITR 187/2017-1.
O Sr. Amadeu Boroto, por intermédio de seu patrono Sr. Felipe
Kohls, realizou sustentação oral na 40ª Sessão Plenária, que ocorreu no dia 14/11/2017, aduzindo em sede preliminar que o referido
processo é tempestivo tendo vista a aplicação subsidiaria do Código
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de Processo Civil nesta Corte de Contas e por esta razão segundo o
recorrente, conforme gradação do artigo 229 do CPC, o prazo deveria ter sido contado em dobro, posteriormente enfrentou o mérito
do acórdão guerreado.
É relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente verifico que o presente recurso tem previsão nos artigos 164 e 165 da Lei Complementar n° 621/2012, as formalidades
elencadas nos incisos dos artigos 405, do Regimento Interno deste
Tribunal, encontram-se satisfeitas.
Entretanto, conforme Despacho 36638/217-3 da Secretaria Geral
das Sessões (fl. 14), a notificação do acórdão guerreado foi publicada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 15 de maio
de 2017, considerando-se publicada no dia 16/05/2017, nos termos
dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica desse Tribunal) c/c art. 5º do Regimento
Interno.
A publicação da decisão ocorreu no dia 16/05/2017 e segundo o
recorrente o prazo para apresentação do recurso por aplicação subsidiária ao Código de Processo Civil, deveria ser contado em dobro,
ou seja, o prazo venceria 60 (sessenta dias) da publicação da decisão guerreada.
Pois bem.
Inicialmente cumpre registrar que a Lei Complementar Estadual,
nº. 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal de Contas), preconiza
em seu artigo 70, que aplicam-se aos processos no âmbito do Tribunal de Contas, subsidiariamente, as disposições do Código de
Processo Civil.
Nota-se que o legislador determinou que a aplicação do Código de
Processo Civil seria subsidiária as legislações internas desta Corte
de Contas. Assim não podemos dizer que o Código de Processo
Civil, deverá regular de forma ampla e irrestrita os processos que
tramitam neste Tribunal.
Aplicação subsidiária ocorrerá quando existir uma lacuna legislativa em determina norma. Todavia, não se pode confundir omissão
legislativa, com lacuna legislativa, tendo em vista que a primeira
à luz “Teoria do Silêncio Eloquente” decorre da intenção do legislador de não mencionar determinado assunto em sua norma, já
a lacuna legislativa trata-se de ausência de regulamentação sobre
determinado tema.
Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União já se posicionou por
meio do ACÓRDÃO Nº 5164/2011 – TCU – 2ª Câmara, 1. Processo
nº TC 026.390/2007-6, vejamos:
[...]
Ademais, cabe esclarecer ao embargante que, apesar da disposição do art. 298 do RI/TCU, não se aplica à processualística deste
Tribunal a disciplina do art. 191 do CPC. Indevida, portanto, a
pretensão no sentido de que seja concedido prazo em dobro
para recorrer e, de um modo geral, falar nos autos. Por se
amoldar à situação dos autos, transcrevo excerto da instrução que lastreou o Acórdão 4565/2009 – 2ª Câmara, o qual
examinou questão semelhante:
“29. Ainda em sede de preliminar, calha ressaltar ser indevida a aplicação analógica pretendida pelo recorrente, resultante do cotejo da S. 103/TCU com o art. 191 do CPC, no
sentido de lhe ser concedido prazo em dobro para recorrer e,
de um modo geral, falar nos autos. Esclareça-se que aqui a
omissão legislativa da LO/TCU e/ou RI/TCU não se confunde com “lacuna da lei”, posto ser caso evidente de aplicação
da “Teoria do Silêncio Eloquente”.
30. Vê-se, pois, que se o TCU não disciplinou tal assunto foi
porque não o quis ou, por outras palavras, porque deliberadamente desejou que não fosse concedido prazo em dobro aos recorrentes/interessados possuidores de causídicos
diferentes. Dessarte, se as normas que regulam o prazo não o
prevêem em dobro em caso de mais de um interessado/recorrente
com advogados diversos, não se pode aplicar por analogia o art.
191 do CPC e não se pode concluir que houve lacuna legislativa,
mas silêncio eloquente do legislador. Infere-se, portanto, que aqui
o silêncio da lei tem o sentido eloquente, um propósito estratégico, com significado ativo (Vide a respeito: STF. RE nº 130552SP. DJ 28/06/91; STF. RE nº 135637-DF. DJ 16/08/1991; STJ.
REsp nº 987943-SC. DJ 28/02/2008; STJ. REsp nº 751634-MG. DJ
26/06/2007).
31. Ademais disso, fulcrado no que diz a Orientação da SDI-1 nº
330, nem no âmbito do próprio judiciário, mais especificamente da
Justiça do Trabalho, inobstante a omissão da CLT, há a aplicação
analógica do art. 191 do CPC, a despeito da determinação (art. 769,
CLT) no sentido de se aplicar subsidiariamente o direito processual
comum nos casos omissos. In verbis:
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310. LITISCONSORTES. PROCURADORES DISTINTOS. PRAZO EM
DOBRO. ART. 191 DO CPC. INAPLICÁVEL AO PROCESSO DO TRABALHO (DJ 11.08.2003)
A regra contida no art. 191 do CPC é inaplicável ao processo do
trabalho, em face da sua incompatibilidade com o princípio da celeridade inerente ao processo trabalhista.”
[...]
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Sidônio Trindade Gonçalves, ex-Prefeito
do Município de Alvarães/AM, em face do Acórdão 3279/2011 – 2ª
Câmara (Relação 13/2011), que não conheceu de recurso outrora
interposto pelo embargante contra o Acórdão 7178/2010 – 2ª Câmara, proferido em sede de tomada de contas especial, por meio
do qual suas contas foram julgadas irregulares, condenado ao pagamento de débito e de multa.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos
em Sessão da 2ª Câmara, e diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento no art. 34 da Lei n.º 8.443, de 1992 , conhecer dos Embargos de Declaração, para, no mérito, negar-lhes
provimento;
9.2. dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto
que o fundamentam, ao embargante.
10. Ata n° 25/2011 – 2ª Câmara.
11. Data da Sessão: 19/7/2011 – Extraordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5164-25/11-2.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Augusto Nardes (Presidente), Raimundo
Carreiro e José Jorge (Relator).
Outro ponto que merece destaque é que os prazos recursais trazidos pelo Código de Processual são, via de regra, de 15 (quinze)
dias, já nesta Corte de Contas os prazos recursais, exceto embargos e agravo, são de 30 (trinta) dias.
Nota-se que o prazo recursal desta Corte de Contas corresponde ao
dobro do prazo processual civil, e que caso fosse possível a aplicação do artigo 229 do Código de Processo Civil seria no mínimo desproporcional um prazo recursal em dobro, a um processo que via
de regra tem em sua natureza uma pluralidade de responsáveis, ou
seja, no caso dessa Corte de Contas a regra seria o prazo em dobro
e não a exceção como trata o Código de Processo Civil.
Ademais, importante destacar que na esfera judicial tal medida se
justifica devido ao fato dos advogados fazerem carga dos processos, o que não ocorre nesse Tribunal de Contas, conforme dispõe
o parágrafo único do artigo 267 do Regimento Interno dessa Corte, o processo não poderá ser retirado das dependências do
Tribunal, exceto para a extração de cópias, hipótese em que os
requerentes deverão ser acompanhados por servidor.
Registro ainda, que nos processos que tramitam nas Cortes de Contas, sejam de fiscalização ou de contas, a regra é a pluralidade de
responsáveis, e diferente do que acontece nos processos cíveis, a
“sentença” aqui é individualizada, podendo cada responsável responder de forma diferente pela mesma irregularidade, de acordo
com o nexo casual e seu grau de culpabilidade.
Assim, entendo que não restam dúvidas que o disposto no artigo
229 do Código de Processo Civil, não se aplica a esta Corte de Contas, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguída.
Dessa forma, o prazo recursal venceu em 19 de junho de 2017,
conforme disposto no art. 405, §2º do Regimento Interno e o presente recurso foi interposto em 13 de julho de 2017 e, portanto é
INTEMPESTIVO, razão pelo entendo que não deve ser conhecido,
com fulcro no artigo 162, §2º da Lei Orgânica deste Tribunal c/c
artigo 397, IV do Regimento Interno desta Corte.
Por fim, importante esclarecer que em virtude da condenação no
acórdão guerreado ter condenado o recorrente ao ressarcimento
de forma solidária com o Sr. Judson Barbosa da Rocha, entendo
que os efeitos do Acórdão TC 1375/2017-4, atingem o recorrente
Sr. Amadeu Boroto, ou seja, a reforma do Acórdão TC 291/2017,
que reduziu ressarcimento imputado ao Sr. Judson Barbosa da Rocha e o condenou ao ressarcimento ao erário municipal no valor
de R$ 566.415,97 correspondente a 269.910,51 VRTE, em virtude do recebimento indevido dos vencimentos pagos pela Prefeitura
Municipal de São Mateus é aplicável ao recorrente em virtude da
solidariedade.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento técnico e Ministerial, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto
à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
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1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 Rejeitar a preliminar de aplicação subsidiária do artigo 229 do
CPC;
1.2 Não conhecer o presente recurso de reconsideração, com fulcro no artigo 162, § 2º, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo
397, IV, do Regimento Interno desta Corte;
1.3 Dar ciência aos interessados;
1.4 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos na forma do
art. 330, III, do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/11/2017 - 41ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Domingos Augusto Taufner (Relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros-substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1582/2017 – PLENÁRIO
Processo TC: 4634/2017-4 (Apensos: TC- 3377/2017-2, TC –
6056/2016-1)
Jurisdicionado: Câmara Municipal da Serra
Assunto: Pedido de Reexame
Recorrente: Câmara Municipal da Serra
Advogado: Fernando Carlos Dilen da Silva – OAB/ ES 10.585
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC 1248/2016
PRIMEIRA CÂMARA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pela Câmara Municipal
da Serra, em face do Acórdão TC-1248/2016 Primeira Câmara.
O Recorrente se insurge contra o seguinte item da decisão em tela:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6056/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e um de dezembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun:
1. Notificar o atual responsável por cada unidade gestora fiscalizada, nos termos do artigo 358, III, do Regimento Interno desta
Corte, para:
1.1 Determinar, nos termos do artigo 207, IV, do Regimento Interno c/c o artigo 57, III, da Lei Complementar 621/2012, para no
prazo de 90 dias, a adoção de medidas para atender aos requisitos
de transparência identificados na Tabela 1 do respectivo relatório
individualizado (Apêndice A), que se refere a itens obrigatórios, exigidos pela legislação, sob pena de sanções em fiscalizações futuras;
1.2 Recomendar, nos termos do artigo 207, V, do RITCE/ES, para
no prazo de 90 dias, a adoção de medidas para atender aos requisitos de transparência identificados na Tabela 2 do respectivo
relatório individualizado (Apêndice A), que se referem a boas práticas, sugeridas para melhoria da transparência pública pelos entes
fiscalizados;
No entanto, conforme explicitei no Despacho 56316/2017
(fl. 41), apenso aos presentes autos, encontra-se o Processo TC
3377/2017, que cuida de Embargos de Declaração interpostos pelo
Ministério Público de Contas em face do Acórdão TC-1248/2016 Primeira Câmara. Conforme se verifica do Processo TC 3377/2017,
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por meio do Acórdão TC 1037/2017 (fls. 34/44), a decisão ora
atacada foi anulada, sendo decidida ainda a reabertura da instrução
processual dos autos do Processo TC 6056/2016. Nesse sentido,
verifiquei restar prejudicado o prosseguimento do presente processo, por falta de interesse recursal, haja vista a inexistência de uma
decisão que cause prejuízo à parte.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de
Contas 5003/2017 - fl. 43).
É o relatório.
2 Fundamentação
Conforme explicitado no Despacho 56316/2017, diante da anulação do Acórdão TC-1248/2016 Primeira Câmara, não mais existe a
decisão objeto do presente Recurso, razão pela qual é imperativo
concluir restar prejudicado seu prosseguimento, por falta de interesse processual.
O Novo Código de Processo Civil 2015 manteve o interesse como
condição da ação ou pressuposto processual, o que não alterou
conceitualmente o instituto. Caso não haja interesse, o juiz deverá
extinguir o processo sem resolver o mérito, como previsto no artigo
485, VI. O interesse processual é requisito para propositura da ação
ou seu prosseguimento.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
subscrevendo em todos os seus termos, o entendimento técnico
e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em extinguir o processo sem julgamento do mérito, e o consequente
arquivamento, dada a perda do objeto, e, portanto, ausência do
pressuposto processual atinente ao interesse de agir, nos termos
do art. 485, inc. VI do Código de Processo Civil c/c art. 70 da Lei
Complementar 621/2012.
2. À unanimidade.
3. Data da Sessão: 05/12/2017 - 43ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Relator), Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros-substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Pautas das Sessões - 1ª Câmara]
PAUTA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2018 ÀS 14:00
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pela Primeira Câmara deste Tribunal, em Sessão Ordiwww.tce.es.gov.br
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nária, nos termos dos artigos 60, 61, 93, 101, 102, 327 e 328 do
Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto,
nessa sessão ou em sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou constantes de pautas já publicada
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 02522/2010-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: PREFEITURA ALFREDO CHAVES
Responsável: ANDREA VOLPONI ZANETTI, CARMEN ESCANDIAN DE NADAI, FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE, JOSE
CLAUDIO DAS NEVES PINTO, ORLANDO BERGAMINI JUNIOR, ROSA DENILCI PERUZZO, WANUSA COSTA DASSIE
Processo: 11946/2015-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: LUCIA HELENA LORENCINI, ROGERIO FEITANI, RUBERCI CASAGRANDE, SANDRO NUNES
Processo: 12372/2015-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Classificação: Representação
Interessado: MARCELO GOMES TRINDADE
Responsável: EDIVALDO ROCHA SANTANA, SERGIO MURILO
MOREIRA COELHO
Processo: 01521/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR, PAULO LEMOS BARBOSA
Processo: 09296/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: ANGELO GUARCONI JUNIOR, FLAVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE
Processo: 02594/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: ARNOBIO PINHEIRO SILVA
Processo: 03268/2017-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ELIZABETE BATISTA PEREIRA SILVA, IVAN
DOMINGOS SILVESTRE
Processo: 05066/2017-1
Unidade gestora: Faculdade de Música do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI
Processo: 05191/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: DALTON PERIM
Processo: 05205/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito
Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: MARCELO FREITAS LADEIA, ORLANDO BOLSANELO CALIMAN, PAULO RENATO RODRIGUES
Processo: 05389/2017-9
Unidade gestora: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA
Processo: 05566/2017-3
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: RENATA CINTIA LOPES BARBOSA
Processo: 05783/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
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Responsável: JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR
Processo: 05876/2017-5
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Iconha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: VALMIR CAVALINI
Processo: 06190/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2016
Responsável: ARNOBIO PINHEIRO SILVA
Processo: 06205/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: BRUNO TEOFILO ARAUJO
Processo: 08048/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Responsável: CRISTINA CELI REZENDE DE OLIVEIRA,
DANYEL FERREIRA SUETH, EMERSON GOMES ALVES, JOSE
GUILHERME GONCALVES AGUILAR, ULYSSES DE CAMPOS
Total: 17 processos
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 04150/2013-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: PEDRO COSTA FILHO
Processo: 03736/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 02398/2015-6, 03131/2015-9
Responsável: MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO
Processo: 04282/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
Responsável: DIEGO PEREIRA HUGUINIM, ELIAS CANDIDO
DA SILVEIRA, JOSE ALCURE DE OLIVEIRA, LUCIANO MIRANDA SALGADO, PATRICIA PARAISO DEMUNER
Processo: 09667/2016-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: MARCELO PEREIRA DE JESUS CAMPOS
Processo: 06043/2017-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de São Gabriel da Palha
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04014/2013-8
Interessado: MURILO CABRAL DE LACERDA
Recorrente: ROSA MARIA CASER VENTURIM
Processo: 06996/2017-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pancas
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 01516/2012-7
Recorrente: MARCOS ALEXANDRE MATAVELI DE MORAIS
[DAIANE MARIA LOPES DA SILVA, JOSEDY SIMOES NUNES, MARCELO SOUZA NUNES, RODRIGO FARDIN]
Total: 6 processos
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 02941/2015-2
Unidade gestora: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrrana CIM Pedra Azul
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Responsável: PEDRO COSTA FILHO
Processo: 05782/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Responsável: MAURICIO ALVES DOS SANTOS
Processo: 05763/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SABINO FELICIO DA SILVA
Processo: 05880/2016-3

www.tce.es.gov.br

Página 50

Segunda-feira, 22 de janeiro de 2018
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA LUCIA MOREIRA DE LACERDA
Total: 4 processos
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 00389/2012-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ALMIR DE SOUZA
Processo: 08246/2014-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ALFREDO BASILIO DE ALMEIDA
Processo: 04625/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO GAMA
Processo: 04684/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARCO ANTONIO BARCELOS LIMA
Processo: 04693/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LEIZITA STANGE HOFFMANN
Processo: 05432/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ERCILIA DE CARVALHO OLIVEIRA
Processo: 05433/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS TOME
Processo: 05475/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DERCIO FRIKS ALVES
Processo: 05864/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 02539/2008-1
Interessado: THEREZA MAROTTO ENDRINGER
Processo: 05886/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: RITA DE CASSIA JULIAO VIEIRA
Processo: 05904/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARCOS VENIZ PEREIRA
Processo: 05914/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: OLGA HELOIZA CHUNQ PINA
Processo: 05915/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROGERIA OLIVEIRA ARAUJO RODRIGUES
Processo: 06006/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: KATIA MARIA GUSMAN
Processo: 06045/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: ELZA TEOFILO APRIGIO
Processo: 06144/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROBERTO CARLOS ESTEVES QUINTANILHA
Processo: 06168/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA LUCIA OLIVEIRA SANTOS
Processo: 06172/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: RITA ELIZABETH CHECON DE FREITAS SILVA
Processo: 01737/2017-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JULIA PAULA DE QUEIROZ REZENDE
Total: 19 processos
Total geral: 46 processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA: Dia 7 de fevereiro de 2018 - Quarta-Feira.

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-1261/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO TC:

13196/2015
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
INTERESSADO:
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
JURISDICIONADO:
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
PRODEST
ASSUNTO:
REPRESENTAÇÃO
RENZO
OLIVEIRA
SANTOS
RESPONSÁVEL:
COLNAGO
FÁBIO MODENESE LIMA
VICTOR MURAD FILHO
TERCEIRO INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
AMUNES
JOÃO
VICTOR
DE
FREITAS
PROCURADORES:
ESPINDULA (OAB/ES 13.592)
TATIANA DOS SANTOS MIRANDA
(OAB/ES 13.589)
REPRESENTAÇÃO – CONCESSÃO DE REGISTRO DE DOMÍNIO
“ES.GOV.BR” À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
– SANEAMENTO DE IRREGULARIDADE DENUNCIADA NO
FEITO – PERDA DO OBJETO PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARQUIVAMENTO
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Representação apresentada pelo Ministério Público
de Contas do Estado do Espírito Santo, de lavra do Procurador
de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em face de supostas irregularidades cometidas pelo atual e antigo gestores do
Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado
do Espírito Santo – PRODEST, bem como do subgerente de internet do Instituto, por terem concedido domínio “es.gov.br” à pessoa
jurídica de direito privado alheia à Administração Pública direta ou
indireta do Estado do Espírito Santo.
Narra o representante que, no dia 25 de abril de 2014, a Associação
dos Municípios do Espírito Santo – AMUNES – criou, por meio da
Resolução n.º 001/2014, o “Diário Oficial dos Municípios do Espírito
Santo”, para funcionar como meio eletrônico de publicações (imprensa oficial) de atos administrativos municipais.
Aduz que esta Corte de Contas havia decidido, nos autos do Processo
TC 10142/2013 – consulta apresentada pelo Prefeito do Município
de Venda Nova do Imigrante e atual Presidente da AMUNES –, por
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meio do Parecer Consulta TC 004/2014, que não haveria qualquer
irregularidade na instituição, pelo Município, mediante lei, de seu
Diário Oficial, como único meio oficial de publicação de seus atos
administrativos.
Alega, no entanto, que seria requisito para que o Diário Oficial do
Município fosse válido, que o mesmo fosse gerido pela própria administração pública municipal.
Sustenta que alguns municípios têm publicado atos administrativos
referentes a procedimentos licitatórios em sítio eletrônico “estranho
a órgão público oficial estadual ou municipal, qual seja, o site www.
diariomunicipal.es.gov.br”.
Observado tal fato, informa que encaminhou ofício – Ofício n.º
421/MPC/GAB/LHAS-2015 – ao Diretor-Presidente do Instituto
de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo
(PRODEST), solicitando:
(i) Que fosse informado qual é o órgão público oficial ou pessoa
jurídica de direito público que está vinculado ao site www.diariomunicipal.es.gov.br;
(ii) Que fosse encaminhada cópia integral do processo administrativo que deu origem ao registro do domínio.
Em resposta encaminhada pelo PRODEST, por meio do Ofício
PRODEST n.º 265/2015 – DIPRE, o Instituto teria encaminhado
apenas o Ofício AMUNES n.º 1422.2502014, por meio do qual foi
solicitado o registro do domínio www.diariomunicipal.es.gov.br,
tendo sido o mesmo criado após despacho do ex-Diretor-Presidente, Sr. Victor Murad Filho, e do Subgerente de Internet, Sr. Fabio
Modenesi Lima.
Estabelecidas tais premissas fáticas, concluiu o representante pela
existência das seguintes irregularidades:
(i) A concessão à AMUNES, pessoa jurídica de direito privado,
do domínio “es.gov.br”, destinado, exclusivamente, aos órgãos
da esfera estadual, conforme determinado no art. 14, I, “e”, da
Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, do Comitê Gestor da Internet
no Brasil (CGI.br);
(ii) Violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da
Constituição da República, uma vez que não há norma legal que
autorize a concessão do domínio “es.gov.br” à uma pessoa jurídica
de direito privado;
(iii) Violação ao art. 21, incisos I e II, da Lei n.º 8.666/93, uma
vez que os atos administrativos referentes a licitações que estão
sendo publicados no “Diário Oficial dos Municípios”, que não se encontra vinculado a qualquer município ou ao Estado, não possuem
validade;
(iv) A existência de potencial restrições aos procedimentos licitatórios cujos atos administrativos estejam sendo publicados no
“Diário Oficial dos Municípios”, uma vez que pretensos licitantes
poderiam não ter ciência acerca do mesmo.
Ao final, consubstanciado nas citadas razões, requereu a concessão
de medida cautelar para promover o bloqueio do sítio eletrônico www.diariomunicipal.es.gov.br, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o deferimento do pedido cautelar, fazendo constar,
no próprio site, por meio de banner ou outro instrumento, que o
mesmo se encontra “bloqueado por determinação do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo”, além de requerer a apuração
das irregularidades indicadas e eventual aplicação de sanções aos
responsáveis.
O processo foi inicialmente submetido, por esta Relatora, à 1ª
Câmara para que, mediante aprovação da mesma, fosse encaminhado à apreciação do Plenário desta Corte, conforme previsão do
artigo 16, §3º, do RITCEES, haja vista a existência de outras demandas com temática correlata e a relevância da matéria tratada
nestes autos.
Na 42ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, realizada no dia 09/12/2015,
por meio da Decisão TC 6522/2015, decidiu-se, à unanimidade,
submeter o Processo TC 13196/2015 à apreciação do Plenário da
Corte.
Ato contínuo, o Plenário desta Corte de Contas, por meio da
Decisão TC 6676/2015-Plenário (fls. 47/48), deliberou pelo
(i) conhecimento do feito, (ii) admissão da AMUNES na condição
de terceiro interessado, (iii) determinação de que o tema debatido
nestes autos fosse tratado nos autos do Incidente de Prejulgado TC
10187/2015 e pelo (iv) sobrestamento do feito até o julgamento
do Prejulgado.
Sobreveio, então, a informação de que a irregularidade originariamente identificada na representação não mais subsistia, uma vez
que o registro do domínio que havia sido concedido à AMUNES foi
repassado à Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.
Manifestou-se a SecexDenúncias, na Instrução Técnica
Conclusiva n.º 04233/2017-3 (fls. 87/92), pela perda do objeto
da demanda, opinando, por consequência, pela extinção do feito
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sem resolução de mérito.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
04584/2017-4 (fl. 96), de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, ratificou o opinamento técnico, pela extinção do
feito sem resolução de mérito.
É o relatório.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público
de Contas acerca da regularidade com ressalvas na Prestação de
Contas Anual. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º
04233/2017-3, abaixo transcritos:
“2. ANÁLISE TÉCNICA
Compulsando os autos, verificamos que após iniciado o processo
e comunicado os responsáveis, esses tomaram as providencias
necessárias para sanar as irregularidades apontadas pelo MPC.
Instado a se manifestar acerca do prosseguimento do feito ou
adotar novas diligências que entendesse pertinentes, o Exmo.
Procurador de Contas manifestou pela extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, c/c
artigo 70 da LC 621/2012.
Nessa esteira, cabe destacar que na doutrina processualista civil
interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação. Há na doutrina quem defenda o binômio da utilidade-adequação. Nos dizeres de Daniel Amorim:
Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da
vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em
regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda
que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar
seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. Na jurisdição
voluntária há lide presumida, conforme analisado no Capítulo 1,
item 1.7.2.3, decorrendo a necessidade da própria previsão legal
que obriga as partes à intervenção jurisdicional.
Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor
deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na
petição inicial. Sendo a lide consubstanciada numa resistência à
pretensão de obtenção de um bem da vida, cabe ao autor requerer
uma prestação jurisdicional que seja apta a afastar essa resistência, com isso liberando seu caminho para a obtenção do bem da
vida pretendido.
Em sentido semelhante tem-se o ensinamento de Marcus Correia:
O interesse de agir deve ser vislumbrado sob duas óticas. Somente
tem interesse de agir aquele que ajuíza demanda útil ou necessária
e aquele que o faz utilizando-se do meio adequado. Assim, “essa
condição da ação assenta-se na premissa de que, tendo embora o
Estado o interesse no exercício da jurisdição (função indispensável
para manter a paz e ordem na sociedade), não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa
extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma,
que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada
seja necessária e adequada”.
Transportando os institutos do interesse de agir, adequação e necessidade, para os processos perante o Tribunal de Contas pode-se
traduzir que: adequação refere-se ao rito ou instrumento adequado
para o interesse, a título de exemplo, seria inadequado um processo de consulta para analisar um desvio de recursos públicos. Já
a necessidade ou utilidade referem-se ao fundamento pelo qual o
Tribunal de Contas será movimentado, assim, a título de exemplo,
há necessidade de instauração de tomada de contas especial, quando verificada a omissão na prestação de contas.
Conforme apontado, a irregularidade já foi sanada, tendo sido
transferido o domínio para uma pessoa jurídica de direito público.
Assim, afirma-se que não há interesse processual em se protrair o procedimento de controle externo.
Fredie Didier Jr., ao tratar da falta de interesse processual, afirma
que sem interesse fala-se em perda do objeto da causa. Segue
transcrição:
É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado
almejado – fala-se em “perda do objeto” da causa. É o que acontece, p. ex., quando o cumprimento da obrigação se deu antes da
citação do réu – se o adimplemento se deu após a citação, o caso
não é de perda do objeto (falta de interesse), mas de reconhecimento da procedência do pedido (art. 269, II, CPC-73).
Em que pese as diferenças entre o Direito Processual Civil e os processos que tramitam nesta Corte de Contas, aos quais se aplicam
o Código de Processo Civil de forma subsidiária, conforme artigo
70 da Lei Complementar n° 621/2012, entende-se que a perda do objeto resta configurada na transferência do domínio
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de uma pessoa jurídica de direito privado para uma pessoa
jurídica de direito público.
O artigo 330, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal afirma
que o processo será arquivado no caso de decisão terminativa por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
3.1 – Nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil,
Lei Federal n. 13.105/2015, aplicado subsidiariamente por determinação do art. 70 da Lei Complementar Estadual n. 621/12, Lei
Orgânica do TCEES, extinguir o processo sem resolução de
mérito considerando a perda do interesse processual e a ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3.2 – Nos termos do art. 330, IV, da Res. 261/13, Regimento
Interno do TCEES, o arquivamento dos presentes autos”.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta
de deliberação que submeto à apreciação.
Em 19 de setembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO:
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. EXTINGUIR o processo sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, c/c art. 70 da Lei
Complementar n.º 621/2012;
1.2. ARQUIVAR após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/10/2017 - 36ª Sessão Ordinária da 1ª
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira-substituta presente: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-geral das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC-1262/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO TC:
JURISDICIONADO:
ASSUNTO:
EXERCÍCIO:
RESPONSÁVEIS:

6508/2016
FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS – FESAD
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
2015
ANGELA MARIA SOARES SILVARES
IGOR VIEIRA MACEDO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FESAD – EXERCÍCIO 2015
– REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO ESTADUAL
ANTIDROGAS – FESAD, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos senhores ANGELA MARIA SOARES SILVARES
e IGOR VIEIRA MACEDO, gestores do fundo no suscitado exercício.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00455/2017-8 e
da Instrução Técnica Conclusiva n.º 04163/2017-1, a
SecexContas opinou pela REGULARIDADE da Prestação de
Contas.
Segue a transcrição da parte final do Relatório Técnico:
“5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão da Sra.
Angela Maria Soares Silvares e do Sr. Igor Vieira Macedo,
no exercício de funções como ordenadora de despesas do Fundo
Estadual sobre Drogas no exercício de 2015.
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Respeitado o escopo delimitado pela Resolução 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 da Sra. Angela Maria Soares
Silvares e do Sr. Igor Vieira Macedo, na forma do artigo 84 da
Lei Complementar Estadual 621/2012”.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 04553/2017-9,
da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, corroborou
com a conclusão técnica, opinando pela sua regularidade.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
A análise técnica que as demonstrações contábeis representaram
adequadamente a posição orçamentária, financeira e patrimonial
da entidade, razão pela qual as presentes Contas devem ser julgadas regulares.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da
Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 19 de setembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACORDÃO:
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pela Relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do Fundo
Estadual Antidrogas – FESAD, referente ao exercício de 2015,
sob a responsabilidade dos senhores ANGELA MARIA SOARES
SILVARES e IGOR VIEIRA MACEDO, dando-lhe quitação;
1.2. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/10/2017 - 36ª Sessão Ordinária da 1ª
Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira-substituta presente: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-geral das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC-1263/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO TC:
JURISDICIONADO:
ASSUNTO:
REPRESENTANTE:

10.474/2016 (APENSO: 1243/2017 –
DENÚNCIA)
PREFEITURA DE JOÃO NEIVA
REPRESENTAÇÃO
ALLAN DANTAS DE AZEVEDO (DENÚNCIA)
RESPONSÁVEL:
LAERTE ALVES LIESNER (REPRESENTAÇÃO)
ROMERO GOBBO FIGUEREDO
OTÁVIO ABREU XAVIER
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA DE JOÃO NEIVA
– EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CIENTIFICAR
– ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pelo vereador LAERTE
ALVES LIESNER contra possíveis irregularidades no Concurso
Público n. 1/2016, promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOÃO NEIVA.
O representante requereu a concessão de medida cautelar para
suspender o procedimento, alegando a existência de vários erros no
edital de seleção, bem como a inidoneidade da empresa GUALIMP
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, contratada para a organização
do concurso.
Preliminarmente, o então Prefeito Municipal, senhor ROMERO
GOBBO FIGUEREDO, foi notificado para manifestar-se sobre a pe-
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tição inicial, nos termos da Decisão Monocrática n. 1798/2016.
Por meio do protocolo TC n. 18.228/2016, o responsável enfrentou os questionamentos do representante, defendendo a regularidade do concurso público.
Em seguida, os autos foram submetidos à Secex-Denúncias que,
nos moldes da Manifestação Técnica n. 18/2017, sugeriu o
CONHECIMENTO da Representação, o INDEFERIMENTO da cautelar requerida, em razão da falta de verossimilhança do direito,
bem como a adoção do rito ordinário e a notificação do atual Prefeito
Municipal, senhor OTÁVIO ABREU XAVIER, para informar sobre o
andamento do concurso público.
Conforme a Decisão TC n. 1309/2017, a 1ª Câmara acolheu,
integralmente, a proposta técnica, sendo negada a cautelar.
Em resposta à notificação, o senhor OTÁVIO ABREU XAVIER
comunicou a anulação do Pregão Presencial n. 16/2016, por
meio do qual foi contratada a empresa organizadora do concurso, com a consequente rescisão unilateral do Contrato n. 56/2016.
Informou, ainda, a abertura de novo procedimento administrativo para a realização do concurso público.
Na sequência, o setor competente elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva n. 3076/2017, opinando pela extinção do processo
sem resolução de mérito, em função da perda superveniente do
objeto e da falta de interesse de agir.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n. 3595/2017, da
lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a sugestão técnica.
Paralelamente, tramitou o processo TC n. 1243/2017, que cuida
de Denúncia, formulada por cidadão, contra possíveis irregularidades no mesmo concurso público.
Naqueles autos, a área técnica propôs o indeferimento da medida
cautelar requerida, bem como o apensamento ao processo TC n.
10474/2016, para julgamento conjunto, conforme Manifestação
Técnica n. 429/2017.
A sugestão foi acatada pela 1ª Câmara, nos termos da Decisão TC
n. 2203/2017, sendo os autos apensados em 23/08/2017.
Ato contínuo, a Secex-Denúncias manifestou-se no Despacho
n. 44.206/2017 (apenso), reiterando a Instrução Técnica
Conclusiva n. 3076/2017. Do mesmo modo, o Ministério
Público de Contas, no Parecer n. 4539/2017, da lavra do
Procurador Luciano Vieira, reiterou o parecer anterior.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que o Concurso Público n. 1/2016 não foi realizado,
resta configurada a perda superveniente do objeto da Representação,
deixando de existir o interesse na análise da matéria.
Desse modo, a solução adequada consiste na extinção do feito sem
resolução de mérito, motivo pelo qual adoto, in totum, a Instrução
Técnica Conclusiva n. 3076/2017, que passa a integrar a
Fundamentação do presente Voto, conforme transcrito:
“2. ANÁLISE
Compulsando os autos, verificamos que o atual Prefeito Municipal,
Sr. Otávio Abreu Xavier, acostou aos autos a informação de que
o certame foi anulado, em vista de diversas irregularidades detectadas no processo de contratação da empresa organizadora do
concurso público.
Nesse caso, entendemos que ocorreu a perda superveniente do
objeto impugnado.
A anulação do certame da causa à perda do interesse processual
em se proferir decisão de mérito, lembrando que este é formado
pelo binômio necessidade e utilidade. Fredie Didier Jr., ao tratar do
interesse-utilidade, assim se manifesta:
É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado
almejado – fala-se em “perda do objeto” da causa. É o que acontece, p. ex., quando o cumprimento da obrigação se deu antes da
citação do réu – se o adimplemento se deu após a citação, o caso
não é de perda do objeto (falta de interesse), mas de reconhecimento da procedência do pedido (art. 269, II, CPC-73).
Em que pese as diferenças entre o Direito Processual Civil e os processos que tramitam nesta Corte de Contas, aos quais se aplicam o
Código de Processo Civil de forma subsidiária, conforme artigo 70
da Lei Complementar n° 621/2012, entende-se que a perda do objeto resta configurada na impossibilidade de se proceder qualquer
ato fiscalizatório.
O artigo 330, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal afirma
que o processo será arquivado no caso de decisão terminativa por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo já decidiu mais de
uma vez pelo arquivamento dos autos nos casos em que ocorreu
a revogação do certame, ou seja, casos em que não mais existia
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um procedimento licitatório para se analisar. Tal entendimento pode
também ser aplicado ao caso concreto diante da similaridade dos
fatos. Seguem os Acórdãos que trataram do tema:
Acórdão TC 399/2008
Considerando que, em 22/04/2008, foi publicada no Diário Oficial
do Estado do Espírito Santo a revogação do Pregão Presencial nº
016/2008, conforme informação da 6ª Controladoria Técnica;
Considerando que a Procuradoria de Justiça de Contas opinou pelo
arquivamento dos autos, tendo em vista a revogação do mencionado procedimento licitatório;
ACORDAM, os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezenove de agosto
de dois mil e oito, por unanimidade, acolhendo o voto do Relator,
Conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, arquivar os
presentes autos, devido à perda do objeto, haja vista a revogação
do Pregão Presencial nº 016/2008.
Acórdão TC-271/2013
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1000/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quatro de julho de
dois mil e treze, à unanimidade, extinguir o processo sem julgamento de mérito face à ausência do binômio interesse-necessidade
pelo cancelamento do Pregão Presencial nº 014/2012, da Prefeitura
Municipal de Cariacica, procedendo ao devido arquivamento dos
autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro em substituição
Eduardo Perez.
Apesar de o Regimento Interno restringir a aplicação da perda superveniente do objeto à hipótese de saneamento das irregularidades, previsto no art. 307, § 6º, sugere-se sua aplicação neste
caso e consequente extinção do processo sem julgamento de mérito à luz do art. 330, III RITCEES c/c art. 485, inciso VI e §3º do
Código de Processo Civil de 2015, por ausência dos pressupostos de
desenvolvimento válido e regular do processo, bem como interesse
de agir.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, sugere-se a seguinte proposta de encaminhamento:
Extinguir o processo sem julgamento de mérito, visto que houve a
perda superveniente do objeto impugnado, devendo o mesmo ser
extinto nos termos do Art. 307, §6º, do RITCEES.
Sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor da
decisão final a ser proferida conforme art. 307, §7º, do RITCEES.”
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 70 da Lei Complementar
n. 621/2012 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
Em 15 de setembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACORDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas
pelo relatora:
1.1 extinGUIR o processo sem resolução dE mérito;
1.2 CIENTIFICAR o representante e o denunciante;
1.3 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/10/2017 - 36ª Sessão Ordinária da 1ª
Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente), Rodrigo Flávio Freire Chamoun.
4.2 Conselheira substituta presente: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Relatora
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-geral das sessões em substituição
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ACÓRDÃO TC-1264/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO TC:
JURISDICIONADO:

3249/2017
FUNDO
DE
APARELHAMENTO
DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO – FADEPES
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO:
2016
RESPONSÁVEL:
LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE
INTERESSADA:
MIRANDA
SANDRA MARA VIANNA FRAGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FADEPES – EXERCÍCIO
2016 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO DE
APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO – FADEPES, referente ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do senhor LEONARDO OGGIONI
CAVALCANTI DE MIRANDA, então Defensor Público Geral.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 00542/2017-3 e
da Instrução Técnica Conclusiva n.º 03249/2017-8, a
SecexGoverno e o NEC opinaram pela REGULARIDADE da
Prestação de Contas.
Segue a transcrição da parte final do Relatório Técnico:
“9 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do FADEPES
- Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do
Espírito Santo, sob a responsabilidade do Sr. Leonardo Oggioni C.
de Miranda, Defensor Público Geral, no exercício de funções como
ordenador de despesas no exercício de 2016.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014 e as
orientações da Secretaria Geral de Controle Externo, contidas nas
Notas Técnicas Segex 007/2014 e 002/2016, 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 e alterações.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR
da prestação de contas do Sr. Leonardo Oggioni C. de Miranda,
na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Quanto ao monitoramento relativo ao exercício de 2014
(Processo TC 4963/2015), foi atendida recomendação para que
fossem apresentadas “Notas Explicativas” às demonstrações contábeis do FADEPES (item 8.1).
Quanto aos monitoramentos relativos ao exercício de 2015
(Processo TC 2084/2016), foi atendida a recomendação para que
o arquivo BALVER apresentasse a devida hierarquização de contas e
a harmonia entre os valores das contas sintéticas e analíticas (item
8.2.2. Quanto à recomendação para inclusão de nota explicativa
referente à eventual alteração no QDD – Quadro de Detalhamento
da Despesa (item 8.2.1), fica prejudicado seu monitoramento por
se tratar de comando genérico dependente de condição para se
realizar, o que a torna não monitorável nos termos da Resolução TC
278/2014, artigo 2º, § 1º”.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 04186/20172, da lavra do Procurador Luciano Vieira, corroborou com a conclusão técnica, opinando pela sua regularidade com a expedição
das recomendações.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
A análise técnica que as demonstrações contábeis representaram
adequadamente a posição orçamentária, financeira e patrimonial
da entidade, razão pela qual as presentes Contas devem ser julgadas regulares.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da
Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 05 de setembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. Acordão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas
pela relatora:
1.1 Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do Fundo de
Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito
Santo – FADEPES, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE
MIRANDA, dando-lhe quitação;
1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
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2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/10/2017 - 36ª Sessão Ordinária da 1ª
Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente), Rodrigo Flávio Freire Chamoun.
4.2 Conselheira-substituta presente: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1265/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO:
TC-3467/2017
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
PERÍODO:
MARÇO DE 2017
RESPONSÁVEL:
FABRÍCIO GOMES THEBALDI
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – PREFEITURA DE
APIACÁ – SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas
Mensal (sistema CidadES) da PREFEITURA MUNICIPAL DE
APIACÁ, referente a MARÇO DE 2017.
Nos termos da Instrução Técnica Inicial n. 603/2017 e da
Decisão Monocrática n. 1043/2017, o responsável foi citado e
notificado para apresentar a documentação.
A resposta foi analisada pela Secex-Contas no corpo da Instrução
Técnica n. 94/2017, que confirmou o recebimento da prestação
de contas mensal faltante, propondo o ARQUIVAMENTO dos autos.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. 4495/2017,
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhando a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a documentação faltante foi encaminhada e
homologada pelo sistema CidadES, em cumprimento à Instrução
Normativa TC n. 39/2016, os autos exauriram o objetivo para o
qual foram constituídos, devendo ser arquivados.
Pelo exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do Regimento
Interno, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de
deliberação que submeto à apreciação.
Em 15 de setembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. Acórdão
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pela Relatora, em arquivar os autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/10/2017 - 36ª Sessão Ordinária da 1ª
Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente), Rodrigo Flávio Freire Chamoun.
4.2. Conselheira-substituta presente: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
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Segunda-feira, 22 de janeiro de 2018
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-geral das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC-1266/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO:
JURISDICIONADO:
ASSUNTO:
PERÍODO:
RESPONSÁVEL:

TC-3477/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA
TERRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
MARÇO DE 2017
JOSAFÁ STORCH
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – PREFEITURA DE LARANJA
DA TERRA – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas
Mensal (sistema CidadES) da PREFEITURA MUNICIPAL DE
LARANJA DA TERRA, referente a MARÇO DE 2017.
Nos termos da Instrução Técnica Inicial n. 612/2017 e da
Decisão Monocrática n. 1041/2017, o responsável foi citado e
notificado para apresentar a documentação.
A resposta foi analisada pela Secex-Contas no corpo da Instrução
Técnica n. 96/2017, que confirmou o recebimento da prestação
de contas mensal faltante, propondo o ARQUIVAMENTO dos autos.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. 4496/2017,
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhando a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a documentação faltante foi encaminhada e
homologada pelo sistema CidadES, em cumprimento à Instrução
Normativa TC n. 39/2016, os autos exauriram o objetivo para o
qual foram constituídos, devendo ser arquivados.
Pelo exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do Regimento
Interno, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de
deliberação que submeto à apreciação.
Em 15 de setembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. Acordão
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pela Relatora, em arquivar os autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/10/2017 - 36ª Sessão Ordinária da 1ª
Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna De Macedo
(Presidente), Rodrigo Flávio Freire Chamoun.
4.2. Conselheira-substituta presente: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-geral das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC-1267/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO:
JURISDICIONADO:
ASSUNTO:
PERÍODO:
RESPONSÁVEL:

TC-3481/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
ABERTURA, JANEIRO, FEVEREIRO E
MARÇO DE 2017
SIDICLEI GILES DE ANDRADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – PREFEITURA DE PANCAS
– ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas
Mensal (sistema CidadES) da PREFEITURA MUNICIPAL DE
PANCAS, referente ao arquivo de ABERTURA e aos meses de
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JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.
Nos termos da Instrução Técnica Inicial n. 616/2017 e da
Decisão Monocrática n. 1040/2017, o responsável foi citado e
notificado para apresentar a documentação.
A resposta foi analisada pela Secex-Contas no corpo da Instrução
Técnica n. 98/2017, que confirmou o recebimento da prestação
de contas mensal faltante, propondo o ARQUIVAMENTO dos autos.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. 4481/2017,
da lavra do Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, acompanhando a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a documentação faltante foi encaminhada e
homologada pelo sistema CidadES, em cumprimento à Instrução
Normativa TC n. 39/2016, os autos exauriram o objetivo para o
qual foram constituídos, devendo ser arquivados.
Pelo exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do Regimento
Interno, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de
deliberação que submeto à apreciação.
Em 12 de setembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. Acórdão
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pela Relatora, pelo arquivamento do feito.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/10/2017 - 36ª Sessão Ordinária da 1ª
Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna De Macedo
(Presidente), Rodrigo Flávio Freire Chamoun.
4.2. Conselheira-substituta presente: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-geral das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC-1268/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO:
JURISDICIONADO:
ASSUNTO:
PERÍODO:
RESPONSÁVEL:

TC-3484/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
ABERTURA, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO
DE 2017
FELISMINO ARDIZZON

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – PREFEITURA DE RIO
BANANAL – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas
Mensal (sistema CidadES) da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
BANANAL, referente ao arquivo de ABERTURA e aos meses de
JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.
Nos termos da Instrução Técnica Inicial n. 618/2017 e da
Decisão Monocrática n. 1039/2017, o responsável foi citado e
notificado para apresentar a documentação.
O gestor não apresentou resposta, mas a Secex-Contas confirmou
o recebimento da prestação de contas mensal faltante, propondo
o ARQUIVAMENTO dos autos, conforme consta da Instrução
Técnica n. 111/2017.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. 4575/2017,
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhando a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a documentação faltante foi encaminhada e
homologada pelo sistema CidadES, em cumprimento à Instrução
Normativa TC n. 39/2016, os autos exauriram o objetivo para o
qual foram constituídos, devendo ser arquivados.
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Pelo exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do Regimento
Interno, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de
deliberação que submeto à apreciação.
Em 19 de setembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. Acordão
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pela Relatora, em arquivar os autos após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/10/2017 - 36ª Sessão Ordinária da 1ª
Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente), Rodrigo Flávio Freire Chamoun.
4.2. Conselheira-substituta presente: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-geral das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC-1269/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO:
JURISDICIONADO:
ASSUNTO:
PERÍODO:
RESPONSÁVEL:

TC-3485/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
DE JETIBÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
FEVEREIRO E MARÇO DE 2017
HILÁRIO ROEPKE

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – PREFEITURA DE SANTA
MARIA DE JETIBÁ – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas
Mensal (sistema CidadES) da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ, referente aos meses de FEVEREIRO
E MARÇO DE 2017.
Nos termos da Instrução Técnica Inicial n. 619/2017 e da
Decisão Monocrática n. 1038/2017, o responsável foi citado e
notificado para apresentar a documentação.
A resposta foi analisada pela Secex-Contas no corpo da Instrução
Técnica n. 99/2017, que confirmou o recebimento da prestação
de contas mensal faltante, propondo o ARQUIVAMENTO dos autos.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. 4507/2017,
da lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhando a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a documentação faltante foi encaminhada e
homologada pelo sistema CidadES, em cumprimento à Instrução
Normativa TC n. 39/2016, os autos exauriram o objetivo para o
qual foram constituídos, devendo ser arquivados.
Pelo exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do Regimento
Interno, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de
deliberação que submeto à apreciação.
Em 15 de setembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. Acordão
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pela Relatora, pelo arquivamento dos feito.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/10/2017 - 36ª Sessão Ordinária da 1ª
Câmara
4. Especificação do quórum:
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4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna De Macedo
(Presidente), Rodrigo Flávio Freire Chamoun.
4.2. Conselheira-substituta presente: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-geral das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC-1270/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO:
TC-3520/2017
JURISDICIONADO:
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
PERÍODO:
MARÇO DE 2017
RESPONSÁVEL:
MIGUEL AFONSO ALMEIDA DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – CÂMARA DE APIACÁ –
ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas
Mensal (sistema CidadES) da CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ,
referente ao mês de MARÇO de 2017.
Nos termos da Instrução Técnica Inicial n. 627/2017 e da
Decisão Monocrática n. 1036/2017, o responsável foi citado e
notificado para apresentar a documentação.
A resposta foi analisada pela Secex-Contas no corpo da Instrução
Técnica n. 104/2017, que confirmou o recebimento da prestação
de contas mensal faltante, propondo o ARQUIVAMENTO dos autos.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. 4483/2017,
da lavra do Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, acompanhando a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a documentação faltante foi encaminhada e
homologada pelo sistema CidadES, em cumprimento à Instrução
Normativa TC n. 39/2016, os autos exauriram o objetivo para o
qual foram constituídos, devendo ser arquivados.
Pelo exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do Regimento
Interno, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de
deliberação que submeto à apreciação.
Em 12 de setembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. Acordão:
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pela Relatora, pelo arquivamento do feito.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/10/2017 - 36ª Sessão Ordinária da 1ª
Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna De Macedo
(Presidente), Rodrigo Flávio Freire Chamoun.
4.2. Conselheira-substituta presente: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-geral das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC-1271/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO: TC-10107/2016
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JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE PINHEIROS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL: ANA MARIA GALETI
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 3° BIMESTRE DE 2016
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Omissão no Encaminhamento dos
Arquivos da Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB, do
Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros, referente ao 3º
bimestre do exercício de 2016, sob a responsabilidade da Sra. Ana
Maria Galeti.
Após diligências necessárias, a área técnica, através da SecexContas
- Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução
Técnica 00112/2017-1, sugeriu o ARQUIVAMENTO dos presentes
autos.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Procurador,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer
04857/2017-5, em consonância com a área técnica, pugnou no
mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão
de relatório e voto para efeito de deliberação da 1ª Câmara deste
Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento
Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério
Público Especial de Contas opinaram pelo arquivamento dos presentes autos.
Desse modo, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos
termos da Instrução Técnica 00112/2017-1, litteris:
[...]
Versam os presentes autos acerca da omissão de encaminhamento da Prestação de Contas bimestral referentes
3º Bimestre de 2016 do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE PINHEIROS, através do sistema CidadES.
Ao consultar o sistema verifica-se que o período demandado foi encaminhado/homologado em 18/05/2017, estando
o Jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com a regulamentação pertinente.
Desta forma, sugerimos o arquivamento dos autos na forma
regimental. – (g.n.).
De fato, entendo que a omissão relativa ao envio dos arquivos da
Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB, em apreço, perdeu
seu objeto, tendo em vista que a área técnica, em consulta ao sistema de informações desta Corte de Contas, constatou que os dados
relativos ao 3º bimestre de 2016 foram recebidos.
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado da 1ª Câmara aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo
relator, arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 330,
IV, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/10/2017 - 36ª Sessão Ordinária da 1ª
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Chamoun.
4.2 Conselheiros-substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (Relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
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Secretário-geral das sessões em substituição
ACÓRDÃO TC-1348/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: TC-4983/2016-8
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador
Exercício: 2013
Responsável: Ubaldo Martins de Souza
Advogado: Gregorio Ribeiro da Silva (OAB/ES 16.046) e Altamiro
Thadeu Frontino Sobreiro (OAB/ES 15.786)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO
DE 2013 – 1) APLICAÇÃO DE MULTA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
1 Relatório
O presente processo foi formado para dar cumprimento à decisão
do Plenário desta Corte de Contas (Parecer Prévio 33/2016, TC
2810/2014) objetivando a responsabilização pessoal do Ex-Prefeito
Municipal de Bom Jesus do Norte, senhor Ubaldo Martins de Souza,
exercício de 2013, pelo descumprimento do disposto no art. 5º, III e
IV, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/00.
A matéria relacionada foi analisada nos autos do Processo. TC
2810/2014 (Prestação de Contas Anual – Governo - exercício 2013),
tendo as contas anuais recebido parecer prévio desta Corte de
Contas pela rejeição. Foi, ainda, decidido pela aplicação de sanção
por multa de sua competência, prevista no art. 5º, IV, §§ 1º e 2º da
Lei 10.028/00.
Nesse sentido, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI
00063/2017-1 (fls. 178/179), a qual sugeriu a citação do responsável, para, querendo, apresentar suas alegações de defesa em
função da decisão desta Corte de Contas em aplicar-lhe a multa nos
moldes do art. 5º, IV, §§1º e 2º da Lei 10.028/00, o que foi acolhido
na Decisão Monocrática 126/2017-3 (fls. 182/183).
Devidamente citado, o responsável anexou suas justificativas às fls.
189/195.
Foram, então, os autos encaminhados à Secex Contas para análise, a
qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 3680/2017-7 (fls.
199/206) concluindo nos seguintes termos:
5 – Conclusão e Proposta de encaminhamento
Foi examinada a justificativa apresentada pelo gestor em atendimento ao Termo de Citação 92/2017, com base nos fatos apontados na
ITI nº 63/17 (fls. 178/179 do TC 4.983/2015) decorrente de matéria
relacionada ao Proc. TC 2.810/2014, Prestação de Contas Anual do
Exercício de 2013 do Município de Bom Jesus do Norte, sob a responsabilidade do Sr. Ubaldo Martins de Souza.
O item que ensejou a determinação para formar autos apartados
diz respeito à realização de despesas com pessoal acima dos limites
legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual o Plenário
decidiu pela aplicação de sanção por multa de sua competência, prevista no art. 5º, III, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/00:
Analisou-se as argumentações apresentadas e verificou-se que são
improcedentes e não têm força jurídica para desconstituir o Parecer
Prévio TC 33/2016, 1º Câmara deste Tribunal de Contas. A impropriedade de capitulação legal arguida pela defesa no referido Parecer
Prévio é afastada pela aplicação da Emendatio Libelli, instituto jurídico previsto no artigo 383 do Código de Processo Penal Brasileiro.
Constatou-se que o Parecer Prévio TC 33/2016 deste Tribunal de
Contas não contém qualquer ampliação interpretativa, não causou
cerceamento de direito de defesa ou qualquer prejuízo material ou
moral ao responsável, e que já era de conhecimento do ex-prefeito
de Bom Jesus do Norte os atos por ele praticados que ensejaram descumprimento do inciso IV do artigo 5º da Lei nº 10.028/2000 e não
o descumprimento do inciso III do artigo 5º da mesma lei.
Considerando que o Poder Executivo de Bom Jesus do Norte no exercício de 2013 excedeu o limite legal da despesa com pessoal e
encargos sociais estabelecido na LRF, e que não foram adotadas as
medidas para a redução de despesa com pessoal e encargos sociais
ao limite legal estabelecido em lei, configura-se o descumprimento
de fato tipificado no artigo 5º, inciso IV da Lei 10.028/2000.
Por todo exposto, entendemos que as argumentações da defesa são insuficientes para afastar os fatos narrados na ITI
63/2017 e por consequência permanece a aplicação da multa
prevista no art. 5º, § 1º da Lei 10.028/2000 com fundamento no artigo 5º, inciso IV da Lei 10.028/2000, ao Sr. Ubaldo
Martins de Souza.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer
do Ministério Público de Contas 04354/2017-7 - fls. 212/216).
É o relatório.
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2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis
que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão
de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica
Conclusiva 3680/2017-7 e no Parecer do Ministério Público
de Contas 04354/2017-7, abaixo transcritos:
- Instrução Técnica Conclusiva 3680/2017-7
3 DAS JUSTIFICATIVAS E REQUERIMENTOS APRESENTADOS
PELO RESPONSÁVEL
Em resposta a citação, o Sr. Ubaldo Martins de Souza apresentou
justificativas, às fls. 189/193 (Petição Intercorrente 385/2017-6), e
a seguir transcritas:
Conforme fundamentos abaixo expostos, descabe a imputação de
multa ao manifestante.
O parecer Prévio TC-033 assim consignou os termos determinando a
abertura do presente processo, conforme trecho de fl. 167:
[...]
2. Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e
parágrafo único, 134, inciso III, e 2º e 281 do RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Gestor Municipal pelo
descumprimento do disposto no art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º,
da Lei n. 10.028/00, consoante apontamento descrito no item 1.1 da
ICC 296/2015; [...]” [grifo nosso]
Como se observa, o comando fixado pelo acórdão determina a formação de autos apartados para aplicação e multa do Manifestante em
razão do descumprimento do inciso III do art. 5º da Lei n. 10.028/00.
No entanto, a irregularidade constante no Parecer Prévio TC033/2016 não pode ser enquadrada no citado dispositivo legal, qual
seja, inciso III do art. 5º da Lei n. 10.028/00. Está-se diante de uma
incorreta subsunção do fato à norma.
Portanto, não há correspondência entre a irregularidade constante no
Parecer Prévio e o preceito legal invocado (inciso III) para a aplicação
de multa ao Manifestante, tanto pelo Parecer Prévio como pela ITI.
Tratando-se da norma de cunho punitivo, em relação à qual as regras gerais do Direito vedam qualquer ampliação interpretativa, há
evidente impropriedade de capitulação legal no Parecer Prévio e por
consequência na ITI no que diz respeito à aplicação da penalidade
pretendida, razão pela qual os esclarecimentos devem ser acolhidos
para determinar o arquivamento dos autos, deixando-se de aplicar
qualquer multa.
4 DA ANÁLISE
Argumenta o defendente que descabe imputação de multa ao responsável. De acordo com o manifestante, a irregularidade constante
do Parecer Prévio TC 33/2016 não pode ser enquadrada no inciso III
do art. 5º da Lei nº 10.028/2000 e que não existe correspondência
entre a irregularidade constante no Parecer Prévio e o preceito legal
invocado para aplicação de multa ao ex-prefeito.
Sustenta a defesa que, em se tratando de norma de cunho punitivo,
as regras gerais do Direito vedam qualquer ampliação interpretativa,
que há impropriedade de capitulação legal no Parecer Prévio e, por
consequência, na ITI, no que diz respeito à aplicação da penalidade
pretendida, razão pela qual os esclarecimentos devem ser acolhidos
deixando-se de aplicar qualquer multa.
Observa-se que a defesa se restringe a questões meramente processuais do direito penal brasileiro afirmando que “há evidente impropriedade de capitulação legal do Parecer Prévio, razão pela qual os
esclarecimentos devem ser acolhidos”.
Porém, as argumentações da defesa são insuficientes para desconstituir o Parecer Prévio TC 33/2016 e assim deve ser mantida a aplicação da multa prevista no art.5º, § 1º da Lei 10.028/2000 pelo
descumprimento do artigo 5º, inciso IV da Lei 10.028/2000.
A impropriedade de capitulação legal no Parecer Prévio TC 33/2016
sustentada pela defesa é afastada pela aplicação do instituto jurídico
da Emendatio Libelli, previsto no artigo 383 do Código Processo Penal
Brasileiro, em que o juiz, sem modificar a descrição do fato contida
na peça acusatória, altera a classificação formulada na mesma, conforme se comprova pela transcrição abaixo:
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda
que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. (Redação
dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1º Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz
procederá de acordo com o disposto na lei. (Incluído pela Lei nº
11.719, de 2008).
Constatou-se que o Parecer Prévio TC 33/2016 deste Tribunal de
Contas não contém qualquer ampliação interpretativa como alega
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a defesa e também não foi modificado nenhum fato praticado pelo
gestor apontado no RTC 315/2015 e na ICC 296/2015, se enquadrando plenamente ao dispositivo legal supracitado. O fato irregular que
culminou a aplicação da multa ao responsável consta claramente no
Parecer Prévio TC 33/2016 (fls. 162 do Proc. TC 4.983/2016), conforme transcrito abaixo:
·
Valor aplicado em Despesas com Pessoal superior
aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal
(item 7.1.1 do RTC 315/2015 e 1.1 da ICC 296/2015).
Nota-se que já era de pleno conhecimento do Chefe do Poder
Executivo de Bom Jesus do Norte (Exercício 2013), o descumprimento do inciso IV do artigo 5º da Lei nº 10.028/2000 e não o descumprimento do inciso III do artigo 5º da mesma lei. No entanto, não
adotou as medidas para a redução de despesa com pessoal e encargos sociais ao limite legal estabelecido na Lei de Responsabilidade
Fiscal, configurando-se assim a infração ao inciso IV do artigo 5º da
Lei nº 10.028/2000.
Por outro lado, a tipificação constante no Parecer Prévio TC 33/2016
não trouxe cerceamento de defesa ao gestor ou qualquer prejuízo
material ou moral, até mesmo porque a multa a ser aplicada ao
agente é a mesma para o todos os fatos tipificados nos incisos I a IV
do artigo 5º da Lei nº 10.028/2000, conforme segue:
Art. 5o Constitui infração administrativa contra as leis de finanças
públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal
de Contas o relatório de gestão fiscal, nos prazos e condições estabelecidos em lei;
II – propor lei de diretrizes orçamentária anual que não contenha as
metas fiscais na forma da lei;
III – deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e
movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em
lei;
IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos
da lei, a execução de medida para a redução do montante da
despesa total com pessoal que houver excedido a repartição
por Poder do limite máximo.
§ 1o A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por
cento dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o
pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal.
§ 2o A infração a que se refere este artigo será processada e julgada
pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida.
Considerando todo o exposto, são improcedentes as justificativas
apresentadas pelo citado, e entendemos não existir ampliação interpretativa na capitulação legal no Parecer Prévio TC 33/2016, razão
pela qual os esclarecimentos da defesa não devem ser acolhidos por esta Corte de Contas, devendo ser aplicada a multa constante no item 2 do retro citado parecer, às fls. 167 do TC
4.983/2016.
- Parecer do Ministério Público de Contas 04354/2017-7
Denota-se da Instrução Técnica Conclusiva 03680/2017-7 que
o gestor não trouxe elementos capazes de afastar a aplicação das
sanções contidas na Lei 10.028/2000, uma vez que simplesmente
justificou que a irregularidade não se enquadrava no inciso III da
citada lei, deixando de comprovar que tenha, tempestivamente, adotado, na forma e nos prazos da lei, a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal excedido ao limite
máximo, no exercício de 2013.
A Lei de Crimes Fiscais instituiu a figura da infração administrativa
contra as finanças públicas, para dar maior efetividade aos preceitos
elencados na Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo, ademais, um
mecanismo, junto a LRF na direção de uma gestão orçamentária sustentável.
Ressalta-se que as sanções administrativas, conforme dispõe o art.
5° da Lei n° 10.028/00, são aplicadas pelos Tribunais de Contas em
processos cujos julgamentos são de sua competência e, entre outras,
referem-se à responsabilização pessoal, constituindo-se em infração
administrativa punível com multa, inclusive de 30% dos vencimentos
anuais do agente, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis .
Nas palavras de Santana “pode-se afirmar que às condutas fiscais
correspondem sanções de caráter pessoal geradoras de um verdadeiro aparato sancionatório da LRF, criando-se verdadeiro Código de
Gestão Fiscal ou Código Fiscal. Tal aparato normativo não será o redentor de todos os males, mas certo é que não há mais lugar para
aventuras na frente da administração, devendo o país deixar de ter
governantes tradicionais para gerentes dos interesses populares.
Cabe trazer a baila o entendimento do Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia que ilustra a situação aqui narrada, como segue:
PROCESSO: 2.784/2013
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CATEGORIA: Acompanhamento de gestão
SUBCATEGORIA: Fiscalização de atos e contratos
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim
RESPONSÁVEIS: Atalíbio José Pegorini, Ex-Prefeito Municipal (CPF n.
070.093.641-68);
Jozélia Bitencourt Miranda da Silva Badra, Ex-Controladora Geral de
Controle Interno (CPF n. 595.490.332-87);
Núbia Cavalcante da Silva, Ex-Controladora-Geral Adjunta de
Controle Interno (CPF n. 420.783.182-72).
ADVOGADO: Não há advogado.
RELATOR: JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO
SESSÃO: 20ª Sessão da 1ª Câmara, de 25 de outubro de 2016.
GRUPO: I
FISCALIZAÇÃO DE ATOS. MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM.
PARECER PRÉVIO PELA REPROVAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO
DO CONTROLE INTERNO EM INFORMAR AS IRREGULARIDADES
AO TRIBUNAL DE CONTAS. SANÇÃO DE MULTA AOS MEMBROS
DO CONTROLE INTERNO. DESATENÇÃO AO LIMITE DE GASTO
COM PESSOAL E DE INVESTIMENTO NO DESENVOLVIMENTO E
MANUTENÇÃO DO ENSINO, E DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E
ORÇAMENTÁRIO DAS CONTAS. SANÇÃO DE MULTA AO CHEFE
DO PODER EXEUTIVO.
- Constituído procedimento para investigar as condutas que ensejaram as irregularidades que levaram à emissão de parecer prévio pela
reprovação das contas, sem as defesas lograrem êxito em eximir a
responsabilidades dos agentes, é de se aplicar sanção de multa, em
patamar compatível com a gravidade dos ilícitos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam de fiscalização de atos e contratos destinada a apurar responsabilidades
por condutas que obstaram a atividade fiscalizatória deste órgão de
controle e culminaram na emissão de parecer prévio pela irregularidade da prestação de contas do Poder Executivo do Município de
Guajará-Mirim do exercício financeiro de 2009, tudo em atendimento ao item VI da Decisão n. 311/2011, do Pleno deste Tribunal de
Contas (processo n. 1.196/2010), como tudo dos autos consta.
ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro
JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, por unanimidade de
votos, em:
I – Considerar ilegais os atos de gestão praticados no exercício financeiro de 2009 em sede da Prefeitura Municipal de
Guajará-Mirim, a seguir relacionados:
a) De responsabilidade de José Atalíbio Pegorini, Ex-Prefeito
Municipal, pela:
a.1) aplicação de 23,75% das receitas provenientes de impostos e
transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do
ensino, abaixo do limite mínimo de 25%, em infringência ao art. 212
da Constituição Federal;
a.2) desequilíbrio das contas, representado pelo déficit financeiro e
orçamentário na ordem de R$ 866.083,06 (oitocentos e sessenta e
seis mil, oitenta e três reais e seis centavos), em infringência ao art.
1º, § 1º, da Lei Complementar n. 101/2000.
a.3) extrapolação do limite máximo de 54% da Receita Corrente
Líquida na despesa total com pessoal, uma vez que atingiu o percentual de 57,41%, em infringência ao 20, III, “b”, da Lei Complementar
n. 101/2000;
[...]
II – Multar José Atalíbio Pegorini, nos seguintes termos:
a) pela irregularidade descrita no item I, “a”, “a.1”, no patamar de
R$ 12.500,00, com fundamento no art. 55, II, da Lei Complementar
n. 154/1996, c/c art. 103, IV, do Regimento Interno deste Tribunal
de Contas;
b) pela irregularidade descrita no item I, “a”, “a.2”, no patamar de
R$ 12.500,00, com fundamento no art. 55, II, da Lei Complementar
n. 154/1996, c/c art. 103, IV, do Regimento Interno deste Tribunal
de Contas;
c) pela irregularidade descrita no item I, “a”, “a.3”, em R$
43.200,00, correspondente a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos anuais (R$ 144.00,001), com fundamento no
art. 5º, IV, § 1º, da Lei n. 10.028/2000;
[...]
IV – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação desta
decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia, para o recolhimento ao Fundo de Desenvolvimento
Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia das multas
consignadas nos itens II e III desta decisão;
V – Determinar que, havendo o trânsito em julgado sem recolhimento das multas consignadas nos itens II e III desta decisão, seja
iniciada a cobrança judicial, nos termos do art. 27, II, e art. 56 da Lei
Complementar n. 154/96, c/c art. 36, II, do Regimento Interno deste
Tribunal de Contas e art. 3º, III, da Lei Complementar 194/1997,
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hipótese em que o processo haverá de permanecer temporariamente
arquivado no Departamento de Acompanhamento de Decisões
(DEAD) até a satisfação final dos créditos;
VI – Dar ciência aos responsáveis por meio de publicação da decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia, nos termos do art. 22, IV, da Lei Complementar n.
154/1996, alterado pela Lei Complementar n. 749/2013, segundo o
qual a citação, a audiência, a comunicação de diligência ou a notificação far-se-á pela publicação da decisão colegiada ou singular no
DOeTCE, a partir do que se inicia o prazo para interposição de recursos, pedido de reexame e recolhimento da dívida. Informar, ainda,
que o inteiro teor da decisão estará disponível no sítio eletrônico
deste Tribunal (www.tce.ro.gov.br);
VII – Intimar o Ministério Público de Contas, mediante ofício;
VIII – Atendidas todas as exigências contidas nesta Decisão, arquivar
os autos.
Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER
POTYGUARA PEREIRA DE MELLO (Relator); os ConselheirosSubstitutos FRANCISCO
JÚNIOR FERREIRA DA SILVA (em substituição ao Conselheiro
Francisco Carvalho da Silva) e OMAR PIRES DIAS; o Conselheiro
Presidente BENEDITO ANTONIO ALVES; a Procuradora do Ministério
Público de Contas, ÉRIKA PATRÍCIA SALDANHA DE OLIVEIRA.
Porto Velho, terça-feira, 25 de outubro de 2016.
JOSÉ EULER POTYGUARA P. DE MELLO
Conselheiro Relator
BENEDITO ANTONIO ALVES
Conselheiro Presidente da Primeira Câmara
Denota-se, portanto, grave omissão do gestor em adotar, dentre
outras, as medidas descritas no art. 169, §§ 3º e 4º, da Constituição
Federal, necessárias para eliminar o percentual excedente da despesa com pessoal, no prazo estabelecido pelo art. 23 da LRF, o que,
aliás, ensejou a emissão do Parecer Prévio 33/2016, nos autos do
processo TC n. 2810/2014, recomendando ao legislativo municipal a
rejeição das contas do Executivo de Bom Jesus do Norte, referentes
ao exercício de 2013.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de Deliberação que submeto à
sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, por:
1.1 Aplicar sanção de multa ao senhor Ubaldo Martins de
Souza, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Norte no exercício de
2013, no valor de 15.113,35 VRTE, com fulcro no art. 5º, §§ 1º e 2º
da Lei 10.028/00, em razão da não recondução da despesa com pessoal aos limites legais no prazo estabelecido pela Lei Complementar
101/2000 (Parecer Prévio 033/2016, Processo TC 2810/2014).
1.2 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/11/2017 - 39ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator).
4.2. Conselheira-substituta presente: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).
5. 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 encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
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[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Pautas das Sessões - 2ª Câmara]
PAUTA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2018 ÀS 10:00
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pela Segunda Câmara deste Tribunal, em Sessão Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61, 93, 101, 102, 327 e 328 do
Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto,
nessa sessão ou em sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou constantes de pautas já publicadas
- CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 10062/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataizes
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 09997/2016-9
Representante: Unidade Técnica do TCEES (SecexEngenharia)
Responsável: GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES, JANDER
NUNES VIDAL, MARCOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR, PAULO
ROBERTO BIGHI, ROBERTINO BATISTA DA SILVA, VALQUIRIA ARAUJO GOULART
Terceiro interessado: TELT ENGENHARIA EIRELI - EPP
Processo: 03474/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
Processo: 07093/2017-1
Unidade gestora: Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de
Bombeiros Militar
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: CARLOS MARCELO D ISEP COSTA
Processo: 07094/2017-5
Unidade gestora: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do
Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: CARLOS MARCELO D ISEP COSTA, FABIANO
MARCHETTI BONNO
Total: 4 processos
- CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 03152/2006-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2006
Responsável: DAYANA MARA DOS SANTOS SILVA BIZI,
MADSON GONCALVES DA SILVA, ROGERIO FEITANI [BÁRBARA DALLA BERNARDINA LACOURT, CARLOS EDUARDO AMARAL
DE SOUZA, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS, FLAVIO CHEIM
JORGE, MARCELO ABELHA RODRIGUES], WANDERLEY ANTONIO
CROSCOPP
Processo: 01977/2010-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Irupi
Classificação: Tomada de Contas Especial
Exercício: 2009
Responsável: ADEMI JOAO DE ANDRADE, DALILA ALCURE DE
CASTRO RIOS, EBERTH ALVES MACHADO, EDILENE RODRIGUES BRAGA, ELIZANGELA VIEIRA FURTADO, FABIO LUIS
DE FREITAS, GERSELEI STORCK [Elisa Helena Quarto Amaral,
MARCOS TADEU ALVIM CARDOSO], LECI GONCALVES, MARLI
AMARINS DA SILVA, REGIANE COSTA FINOTE, VILMAR NOIA
DE OLIVEIRA
Processo: 06318/2010-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: PREFEITURA IBATIBA
Responsável: CHRIS ROBERTO DE CARVALHO, EDUARDO
BORTOLINI ALTOE, GABRIEL CAMPAGNARO GOMES, GEORDANE RODRIGUES DE RESENDE, IDERALDO ZORZAL GUISSO, JHONATHAN FREITAS DOS SANTOS, JILIENE APARECIDA
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MACHADO GUAIOTO FREITAS, LINDON JONHSON ARRUDA
PEREIRA [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO
DA SILVA], LUCIANA MARACAT
Processo: 08231/2014-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA LARANJA TERRA
Responsável: ARJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME,
EDUARDO BISSOLI MEIRA, HELIO STORCH, JOADIR LOURENCO MARQUES, KUSTER CONTABILIDADE E ASSESSORIA
LTDA - ME, NAIELE APARECIDA BEZERRA, TRISTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
Processo: 00472/2016-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Classificação: Lei de Diretrizes Orçamentárias
Exercício: 2016
Responsável: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Processo: 00897/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Classificação: Lei de Diretrizes Orçamentárias
Exercício: 2016
Responsável: JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI
Processo: 02952/2017-7
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Administração de São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: FILIPE KOHLS
Processo: 02954/2017-6
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Governo de São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: SAULO RODRIGUES MEIRELLES, SILVIO MANOEL DOS SANTOS
Processo: 02959/2017-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura,
Abastec. e Pesca de São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: JADIR CARMINATI BACHETTI, WILLIAM WAGNER DO NASCIMENTO LINHARES
Processo: 02961/2017-6
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São
Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: EZIO SENA DE OLIVEIRA
Processo: 02962/2017-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Defesa Social de São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: NILIS CASTBERG MACHADO DE SOUZA, RODRIGO DOS SANTOS THOMPSON
Processo: 05749/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
Responsável: LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA
Processo: 05847/2017-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Assistência Social de Linhares
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: CASSIO DIAS LOPES, FABIANA RICCATO VICENTE ALVARENGA, MARIA LUZIA ALVARENGA DA SILVA
Processo: 05853/2017-4
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Gestão Patrimonial de Linhares
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: NIVALDO ANTONIO MARCHETE
Processo: 06010/2017-6
Unidade gestora: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO
Processo: 06019/2017-7
Unidade gestora: Fundo de Modernização e Incentivo à Cobrança
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: RODRIGO RABELLO VIEIRA
Processo: 09077/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: PAULA CRISTINA CALMON JOVITA
Responsável: GUERINO LUIZ ZANON
Total: 17 processos
- CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 04639/2010-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: PREFEITURA ATILIO VIVACQUA
Responsável: JOSE LUIZ TORRES LOPES [PEDRO PAULO VOLPINI]
Processo: 02689/2017-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ANA ROSA MARIN SILVA, INEZ GAIGHER MILANESE VIDAL
Processo: 02690/2017-4
Unidade gestora: Fundo de Desenvolvimento Municipal de Boa Esperança
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: KARINE DA SILVA COSTA, SEDRICK VASCONCELOS LOPES
Processo: 04974/2017-7
Unidade gestora: Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: EDILSON JOAO RODES, LUCIA HELENA DORNELLAS
Processo: 04975/2017-1
Unidade gestora: AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO
Processo: 04980/2017-2
Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO
Processo: 05545/2017-1
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água Esgoto de São Domingos do Norte
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: AILTON JORGE TREVIZANI
Processo: 05890/2017-5
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Laranja
da Terra
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: MARIA WESTFAL MARQUES
Processo: 05791/2001-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Interessado: EDERALDO JOSE DOS SANTOS
Processo: 07573/2009-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SAMORA
Processo: 01033/2011-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: EDIMAR PEREIRA CAMPOS
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Processo: 01010/2012-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: VANTUIL RODRIGUES ALVES
Processo: 01827/2014-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SUELI PEGO CARDOSO
Processo: 08937/2014-9
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: PRISCILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Processo: 08949/2014-1
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: DOUGLAS GONZAGA DE SOUSA
Processo: 08950/2014-4
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: LUIZ HENRIQUE INCERTI MONTEIRO
Processo: 08951/2014-9
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: RENAN DA SILVA FONSECA
Processo: 08953/2014-8
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: PATRICIA MORAIS DA MATTA CAMPBELL
Processo: 08954/2014-2
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: FELIPE SILVEIRA VILASBOAS
Processo: 08960/2014-8
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: FELIPE LOPES NEVES
Processo: 08962/2014-7
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: CAROLINA SANTIBANEZ FERNANDES
Processo: 08973/2014-5
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: THIAGO CARVALHO NOGUEIRA
Processo: 08977/2014-3
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: FLAVIO NEVES CELESTINO
Processo: 08979/2014-2
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: CLAUDIO RODEX JUNIOR
Processo: 08980/2014-5
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: BRUNNO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Processo: 08981/2014-1
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: NICELEIA ARAUJO DE OLIVEIRA
Processo: 10976/2014-5
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: VANESSA BICALHO CORREA
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Processo: 11372/2014-2
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: VICTOR DOS SANTOS ROSSI
Processo: 00275/2015-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA
Processo: 00278/2015-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: RENATA BARRETO DA FONSECA
Processo: 00280/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ZILDA ANDRADE LOURENCO DOS SANTOS
Processo: 00282/2015-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARCIA QUEIROZ DA SILVA
Processo: 00283/2015-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: NORMA MALAQUIAS DOS SANTOS BAYER
Processo: 00284/2015-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANDRE EFFGEN DE AGUIAR
Processo: 00285/2015-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ELINEIA FERREIRA CASSOTTO
Processo: 00287/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: RODRIGO GONCALVES DIAS PITTA
Processo: 00289/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANDREIA CORREA TEIXEIRA
Processo: 00290/2015-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANTONIO TRINDADE ERATE VOLNER
Processo: 00365/2015-8
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: FELIPE VIEIRA SPALENZA
Processo: 00366/2015-2
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: EDILEUZA APARECIDA VITAL GALEANO
Processo: 00367/2015-7
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: GALDERES MAGALHAES DE OLIVEIRA
Processo: 05000/2015-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ADAMAR DE OLIVEIRA SILVA
Processo: 06815/2015-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IRAUDINETE DA PENHA LOVATE CORREA
Processo: 08758/2015-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANDRELINA FISCHER
Processo: 09015/2015-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA LUCIA DE JESUS
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Processo: 13347/2015-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: EDNA BOLDRINI GAZZANI
Processo: 03231/2016-1
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ALESSANDRO SANTORIO
Processo: 03232/2016-4
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: THALMATURGO FERNANDO PORTES CRISTO
Processo: 03235/2016-8
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ELDELON DE OLIVEIRA PEREIRA
Processo: 03236/2016-2
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANDERSON ROSA MARIM
Processo: 03237/2016-7
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANDRE LINHALIS PIEDADE
Processo: 03238/2016-1
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARCELA MOULIN BRUNOW FREITAS
Processo: 03239/2016-6
Unidade gestora: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: HEVERTON JOAQUIM DIAS DE AMORIM
Processo: 03483/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 07681/2011-5
Interessado: TERESINHA MIGUEL FERREIRA
Processo: 04497/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: RITA DE CACIA SIAN
Processo: 04674/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 03829/2000-2
Interessado: CAMURU HENRIQUE
Processo: 04695/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IVANILDE DA ROCHA PEREIRA
Processo: 05121/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUZINETE DE FIGUEREDO DOS SANTOS
Processo: 05134/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari - Es
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: JULIA GONCALVES DOS SANTOS, MARIA APARECIDA
GONCALVES SARDINHA DOS SANTOS
Processo: 05517/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 04188/2009-6
Interessado: DENIZIA SILVA VITORIA
Processo: 05765/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DALVA DE CARVALHO GAVA
Processo: 05779/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VALENTINA MARIA JOSE ROSAROIO
Processo: 05787/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ONEZIA DE SOUZA E SILVA
Processo: 05793/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: AGILDA GAVE
Processo: 05840/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Pedro Canário
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROSALIA SILVA ALVES
Processo: 05848/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANNA ELISA SCARAMUSSA DA SILVA
Processo: 05855/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Pedro Canário
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOACI SERQUEIRA
Processo: 05860/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do
Município de Conceição da Barra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ALINE SANTOS VASCONCELOS
Processo: 05871/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: BERNADETE PADOVANI LOZORIO
Processo: 05872/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DOLORES CABRAL DE ALMEIDA
Processo: 05874/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIZABETH DO CARMO DA SILVA
Processo: 05889/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 01093/2001-3
Interessado: GENY DALLORTO LEAL
Processo: 05892/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: YNGRID ANNE MENDES MONTEIRO
Processo: 05893/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA LUCIA MARTINS DO NASCIMENTO
Processo: 05898/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUZIA MARIA DE JESUS
Processo: 05903/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARCIA REGINA SALVADOR LEONARDO
Processo: 05912/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do
Município de Vargem Alta
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
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Interessado: JOZILEIA MARQUES
Processo: 05987/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ALAYDE TRANCOSO NASCIMENTO
Processo: 06005/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROSSANA MARIA STEIN SUBIETA
Processo: 06036/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GERTRUDES CALLEGARI DA FONSECA
Processo: 06037/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROSANGELA RAMPINELLI
Processo: 06141/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: MARINA MELO SAADE ARAUJO
Processo: 06146/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ADIEL RODRIGUES PEREIRA
Processo: 06171/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUCILIA PEREIRA DUTRA MOLINO
Processo: 06190/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 09119/2013-2
Interessado: EDMAR NEVES SIQUEIRA JUNIOR
Processo: 06204/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA FERNANDES DA CONSOLACAO
Processo: 06238/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELENILDE RIBEIRO
Total: 87 processos
Total geral: 108 processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA: Dia 7 de fevereiro de 2018 - Quarta-Feira.

[Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-1299/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 5439/2015-7
UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEL: ADEVAL IRINEU PEREIRA
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 – RE-
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GULAR – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins, referente
ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Adeval Irineu Pereira – Diretor Presidente.
As peças contábeis, tempestivamente encaminhadas a esta Corte,
foram analisadas pela Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal- SecexPrevidência, que conforme Relatório Técnico
00477/2016-6 (fls. 35-52), sugeriu a citação do responsável para
apresentar razões de justificativas, bem como documentos que entendesse necessários em razão dos achados detectados, conforme
descrito no referido relatório técnico, em consonância com a Instrução Normativa TCEES 028/2013.
Na Instrução Técnica Inicial ITI 01103/2016-6 (fls. 53 e 54),
o responsável foi citado para apresentar justificativas em relação
aos seguintes pontos:
Responsável
Adeval Irineu Pereira

Achados
3.3.2.1–Propor plano de amortização
do déficit atuarial sem demonstrar
sua compatibilidade com a capacidade
financeira do município e com os limites de gastos com pessoal estabelecido pela LRF
Base legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º da Lei Federal nº.
9.717/98 e art. 1º, §1º, 19, inciso III e 69
da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art.
19, § 2º da Portaria MPS nº. 403/2008.
Adeval Irineu Pereira 3.5.2.1 – Ausência de pagamento de
contribuição previdenciária patronal
Base legal: arts. 40, caput, art. 149, § 1°
da Constituição Federal e art. 2º da Lei
Federal nº. 9.717/98.
Adeval Irineu Pereira 3.5.2.2–Ausência de recolhimento de
contribuição previdenciária servidores
Base legal: arts. 40, caput, art. 149, § 1°
da Constituição Federal e art. 3º da Lei
Federal nº. 9.717/98.
Regularmente citado (Termo de citação 50187/2016-6, fls. 58),
o responsável encaminhou justificativas, as quais, acolhidas pela
área técnica, levaram a emissão da Instrução Técnica Conclusiva 3687/2017-9 (fls. 172-179), com opinamento pela regularidade das contas, ressalvando, no entanto a determinação ao controle
interno de abertura de procedimento a fim de obter o ressarcimento
do dano equivalente a R$1.301,71 decorrente de atrasos no recolhimento de contribuições previdenciárias patronal (fls. 72 a 166).
O douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano
Vieira, manifestou-se através do Parecer 04433/2017-9 (fls. 183)
em consonância com a área técnica.
FUNDAMENTAÇÃO
No exercício financeiro de 2014 o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins apresentou disponibilidades financeiras de R$32.596.285,59 em 31/12/2014 e arrecadou
receitas e realizou despesas, com base na lei orçamentária anual
nos seguintes montantes:
Arrecadação do Exercício Em R$ 1,00
Regime de previdência
Prevista
Arrecadada
Receita Tributária
0,00
0,00
1.2. Receita de Contribuições
1.639.400,00
1.512.016,68
1.3. Receita Patrimonial
1.000.000,00
3.640.000,17
1.6. Receita de Serviços
0,00
0,00
1.9 Outras Receitas Correntes
60.600,00
52.569,67
7.2. Receita de Contribuições –
3.500.400,00
2.943.623,41
Intra Orçamentária
Totais
6.200.400,00 8.148.209,93
Fonte: RTC 477/2016.
Despesas do Exercício Em R$ 1,00Fonte: RTC 477/2016.
Consta no Relatório Técnico 00477/2016, que, em termos atuariais,
com base no parecer conclusivo do atuário, o RPPS apresentou o
valor de R$44.372.592,70 de Provisão Matemática contra um ativo
real líquido no montante de R$27.472.858,16. Considerando a Lei
nº 2.487/2013, o valor correspondente ao valor presente da contribuição suplementar futura é de R$ 12.183.995,18. Portanto, a Unidade Gestora apresenta déficit de R$ 4.715.739,36, evidenciando
desta forma que o mesmo se encontra desequilibrado atuarialmente, não observando o princípio basilar dos RPPS, previsto no
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caput do art. 40 da Constituição Federal.
Apuração do Resultado Atuarial da entidade
Resultado Atuarial da Unidade Gestora
Ativos do Plano e Outros
Provisão Matemática Previcréditos a receber
denciária
R$ 27.472.858,16
R$ 44.372.592,70
R$ 12.183.995,18
Déficit Atuarial: R$
4.715.739,36
Total Geral: R$
Total Geral: R$
44.372.592,70
44.372.592,70
Fonte: RTC 477/2016.
Prosseguindo, quanto a essa questão, a instituição de novo plano
suplementar de contribuição por meio da Lei nº 2.620/2014 poderá
mitigar o déficit. Entretanto, seus efeitos somente serão conhecidos
na avaliação atuarial nos próximos exercícios.
Quanto à taxa de administração para a cobertura das despesas do
RPPS, limitadas em 2% do valor total das remunerações, proventos
e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício
financeiro anterior, conforme disposto no art. 15 da Portaria MPS
402/2008, verificou-se que a despesa liquidada, excetuando-se
a destinada aos benefícios previdenciários, representa 1,03% da
base de cálculo, cumprindo-se a limitação imposta.
Vale ressaltar que as contribuições previdenciárias devidas ao INSS
no exercício de 2014, com relação apenas a um servidor, foram
pagas somente em 31/08/2015. No caso, pagaram em atraso o
valor de R$ 1.110,82, referente às contribuições retidas de servidor, e o valor de R$ 3.054,72, referente às contribuições patronais,
adicionando-se o valor de R$1.301,71 - referente à multas e juros
de mora.
Assim, mesmo considerando que as justificativas apresentadas foram suficientes para afastamento das irregularidades, ficou consignado na ITC 3687/2017, a necessidade de atuação do controle
interno municipal a fim elisão do dano ao erário no valor de R$
1.301,71, equivalentes a 516,35 VRTEs, passíveis de devolução.
(VRTE 2014 = R$ 2,5210)
No compulsar dos autos, vejo que a presente Prestação de Contas
foi considerada regular pelos técnicos deste Tribunal e pelo digno
representante do Ministério Publico de Contas. Assim, encampo os
fundamentos e conclusões explicitadas por ambos, e me permito
acolhê-las, passando a fazer parte integrante deste voto.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins, sob responsabilidade do Senhor ADEVAL IRINEU PEREIRA
relativas ao exercício financeiro de 2014, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº
621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art. 85 da mesma lei.
1.2. DETERMINAR a Unidade de Controle Interno do Município
que apure a responsabilidade quanto ao pagamento indevido de
multa e juros de mora incidentes sobre o pagamento em atraso
de obrigações previdenciárias, no valor R$ 1.301,71 (um mil, trezentos e um reais e setenta e um centavos) nos termos da IN nº.
32/2014, promovendo o devido ressarcimento do valor pago aos
cofres do RPPS, dando ciência das medidas adotadas a este Tribunal
de Contas na próxima prestação de contas.
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/10/2017 - 36ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (Relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1300/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 7775/2016-3
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO
NORTE;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE
CLASSIFICAÇÃO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
RESPONSÁVEL: UBALDO MARTINS DE SOUZA
ADVOGADOS: BENEDITO FERREIRA DE CAMPOS FILHO – OAB/
SP 167.058
AUGUSTO BARBOSA – OAB/SP 281.394
FERNANDA FERREIRA MACHADO - OAB/SP 371.857
EMENTA
REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECER – DEIXAR DE ACOLHER
DETERMINAÇÃO - DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação impetrada pela empresa Comercial Cirúrgica RioClarense Ltda., em face do Fundo Municipal de
Saúde de Bom Jesus do Norte e da Prefeitura Municipal de Bom
Jesus do Norte apontando a impontualidade no pagamento de obrigações decorrentes do fornecimento de medicamentos e produtos
médicos hospitalares.
Aduz o Representante que os fatos narrados caracterizam em tese,
ofensa a Lei de Licitações, Lei do Pregão e violação dos princípios
norteadores do procedimento licitatório.
Em razão disso, apresentou requerimento a este Tribunal de Contas no sentido de que fossem tomadas as providências cabíveis e
necessárias para cessar imediatamente tal abuso, por ser medida
de Direito e Justiça.
Após análise inicial exarada pela Secretaria de Controle Externo
de Denúncias e Representações – SecexDenúncias (Manifestação
Técnica 00994/2016-3, fls. 88/91), o Relator titular expediu a Decisão Monocrática 01437/2016-3, fls.93/95, com determinação para
notificação dos responsáveis, inserindo-a no sistema eletrônico de
processos deste Tribunal.
Noticiam os autos que em 18/10/2016 fora expedida a Decisão Monocrática 1437/2016, entretanto, esta não foi encaminhada Secretaria Geral das Sessões para sua efetivação, permanecendo por
aproximadamente nove meses no gabinete do relator.
Assim, recebido processo no gabinete deste relator substituto, decidi revogar a DECM 1437/2016 e submeter os autos à SecexDenúncias para análise quanto a utilidade do provimento requerido ante
o decurso do tempo, observando que durante o interstício houve o
encerramento de mandato do prefeito (Despacho 37252/2017-4,
fl. 96).
Manifestou-se a SecexDenúncias pela ausência de interesse processual e consequentemente pela impossibilidade do desenvolvimento válido e regular do processo neste Tribunal, motivo pelo qual,
preliminarmente, opina pelo não conhecimento da representação
(tendo em vista se tratar de interesse subjetivo), nos termos do art.
94, § 1º, da Lei Complementar nº 621/2012.
Alternativamente, em caso de discordância quanto ao item anterior, a área técnica sugere o seguinte (Instrução Técnica Conclusiva
03416/2017-3, fls.98/106):
4.2.1 – Nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, Lei
Federal n. 13.105/2015, aplicado subsidiariamente por determinação do art. 70 da Lei Complementar Estadual n. 621/12, Lei Orgânica do TCEES, extinguir o processo sem resolução de mérito
considerando a perda do interesse processual.
4.3 – Nos termos do art. 288, inciso XV e art. 329, §7º, ambos
do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC nº 261/13, a
determinação ao atual Prefeito Municipal de Bom Jesus do
Norte para que cumpra a ordem cronológica de pagamentos
conforme disposto no art. 5º da Lei Federal 8.666/93;
Por fim, opina pelo arquivamento dos presentes autos com fulcro no
art. 330, IV, do Regimento Interno do TCEES.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que através do Parecer 04231/2017-4,
fls.110/111, da lavra do Procurador-Geral Luciano Vieira, também
pugna pelo não conhecimento da representação, bem como seja
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expedida a determinação (sic recomendação) proposta pela SecexDenúncias .
Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO
O art. 94 da Lei Complementar Estadual Nº 621/2012 assim dispõe
com relação aos requisitos de admissibilidade do presente feito:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
(...)
Art. 101. (...)
Parágrafo único. Aplicam-se à representação prevista nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Em uma análise inicial dos autos, observo que a manifestação técnica sobre a representação em questão é clara em relação à ausência dos requisitos mínimos de constituição e de prosseguimento
regular da peça exordial, nos termos do art. 94 da LC 621/2012,
senão vejamos:
Preliminarmente, verifica-se que na Manifestação Técnica
00994/2016-3 foram analisados os requisitos de admissibilidade da
representação, contidos no art. 94 da Lei Orgânica.
Ocorre que, além desses requisitos descritos na legislação, pode-se
dizer que existe um requisito intrínseco, trazido no caput do art. 94,
que trata da competência do Tribunal de Contas. Melhor explicando,
o art. 94 traz como requisito que as denúncias e representações
versem “sobre matéria de competência do Tribunal”.
Das informações prestadas pelo representante é possível verificar
que não se trata de matéria dentre aquelas de competência do
Tribunal de Contas. Em suma, o direito de crédito e a preterição
da ordem cronológica de pagamento estão insculpidos no interesse
subjetivo do credor.
A fim de análise, vale cunhar a premissa de que cabe ao Tribunal
de Contas a tutela do interesse público e resguardo do erário e
não a tutela do direito da licitante. Melhor explicando, as Cortes de
Contas, instituições de atribuições constitucionais, são exercentes
do controle externo, tendo como função a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Assim, tomando
o rol de competências, atribuídas pelas respectivas constituições às
Corte de Contas, inexiste a atuação na defesa de interesses eminentemente particulares.
De fato, quando são analisados procedimentos ou atos administrativos, a atuação da Corte de Contas poderá atingir a esfera jurídica
de particulares, destinatários do ato ou integrantes do processo
administrativo. Porém, tal fato se dará de forma reflexa, como consequência prática da determinação emitida pelo Tribunal de Contas,
seja pela manutenção, seja pela suspensão ou, ainda, pela reforma
do ato ou processo. (...)
Em resumo, o interesse da empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA em salvaguardar direito creditício próprio não é
matéria afeta ao Tribunal de Contas, por se tratar de interesse subjetivo.
Nesses termos, considerando que a Decisão Monocrática
01437/2016-3 foi revogada e que seus efeitos não foram produzidos, em razão da não publicação em Diário Oficial, sugere-se que
a presente representação não seja conhecida, por se tratar
de interesse subjetivo.
Entendendo que a temática da ordem cronológica está disposta em
lei e possui caráter cogente, a Secretaria de Controle Externo de
Denúncias e Representações sugere a expedição de determinação
ao atual Prefeito do Município de Bom Jesus do Norte para que cumpra o exposto no artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.
Todavia, prosseguindo em suas considerações, aquela secretaria
entendeu ainda “que não há interesse processual e consequentemente não há condição para o desenvolvimento válido e regular
do processo perante o Tribunal. Aplicando-se o Código de Processo
Civil, art. 485, VI, subsidiariamente, por força do art. 70 da Lei
Complementar Estadual n. 621/12, Lei Orgânica do TCEES, alternativamente sugere-se a extinção do processo sem decisão de mérito,
por ausência de interesse processual.”
Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que a discussão nodal da representação em tela cinge-se sobre a pretensão da representante em obter, por intermédio desta Corte, eventuais pagamentos que lhe seriam devidos pela Prefeitura Municipal de Bom
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Jesus do Norte (Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte),
decorrentes de obrigação contratual firmada para o fornecimento de medicamentos, conforme relação de notas fiscais constante
da inicial, na busca indiscutível da tutela de interesse estritamente
particular, privado.
Segundo consta na instrução processual, a empresa Comercial Cirúrgica RioClarense Ltda. almeja demonstrar perante este Tribunal
a existência de um atraso em relação à quitação de seus créditos
junto à Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte.
Neste ponto, assim como tive a oportunidade de me manifestar
nos autos do Processo TC nº 3839/2017, em caso semelhante, nos
ternos de Representação proposta contra este mesmo município,
verifico que este Tribunal de Contas não é a via adequada para a
presente demanda e que o mesmo possui entendimento pacífico
acerca da matéria ao reconhecer a sua incompetência em face de
demandas que se restrinjam a tratar de interesses particulares.
Nesse sentido, sãos os Acórdãos 886/2015 (Processo TC
13.603/2015) e 1125/2015 (Processo TC 8.877/2014), conforme
os seguintes excertos:
Cuidam os autos de Representação, com pedido de provimento liminar cautelar, oferecida pela empresa (...), em 01/10/2014, protocolo nº 014110, em face da Secretaria de Estado de Transportes
e Obras Públicas/ES e Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), questionando ato que estendeu a nova linha
do sistema TRANSCOL (linha 672 TERMINAL de Itaparica/Trevo de
Setiba) para além da sua competência até o Município de Guarapari/ES, desrespeitando Contrato Administrativo (processo DER
14924870) celebrado entre a Representante e o Departamento de
Estradas e Rodagens (DER). A Representante apontou como irregularidade a inclusão de nova linha de ônibus/TRANSCOL 672, em
desrespeito ao contrato firmado entre a Representante e o DER.
(...) O Representante requer a esta Corte de Contas a análise
desse ato, que reflete conflito de interesse privado da Representante com a Administração Pública Estadual. Entende-se
que essa espécie de julgamento refoge ao rol de competência do Tribunal de Contas. (...) Assim sendo, o Representante não apontou irregularidade que trouxesse prejuízo ao
erário ou interesse público coletivo, mas suposto prejuízo
pessoal ao se incluir uma nova linha de ônibus em desrespeito ao contrato que já possui com o DER.
(...) VOTO nos seguintes termos: PELO NÃO CONHECIMENTO da
presente Representação, nos termos do art. 94, § 1º c/c art. 101,
parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
Ainda conforme assinalado nos autos do Processo TC nº 3839/2017
(informação da Instrução Técnica Conclusiva nº 03175/2017-2 proferida naqueles autos), igualmente assim se posicionou o Tribunal
de Contas da União, ao analisar representação que questionava a
inabilitação de empresa no certame, conforme destaque abaixo;
“ (...) Em juízo de mérito, após tecer considerações acerca da aplicabilidade desse comando legal ao caso concreto, o relator consignou não perceber o atendimentopleno dos requisitos regimentais
para a admissibilidade da representação “em face da consolidada
jurisprudência do Tribunal, no sentido de que refoge ao rol de
competências do TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública”. Destacou não verificar,
na espécie, “situação de potencial prejuízo ao erário a ponto
de justificar atuação deste Tribunal”, sobretudo porque informações constantes da ata do pregão demonstravam que “o grupo
II encontra-se suspenso, pendente de vencedor ou de possível recurso contra a decisão da inabilitação questionada, com previsão
de retomada por meio de ata complementar ainda não publicada”.
Nesse passo, colacionando amplo painel da jurisprudência do TCU
sobre a matéria, obtemperou que, no caso concreto, “o Tribunal
está sendo acionado para resguardar suposto direito alheio,
ou seja, numa situação em que não se mostra presente o
interesse coletivo que justificaria a intervenção desta Corte
de Contas” (...).
Por fim, concluiu que “a matéria noticiada neste feito não oferece oportunidade ao exercício da competência conferida ao
Tribunal de Contas da União pelo Texto Constitucional”, ressalvando, contudo, que “esta Corte poderá intervir no processo,
em defesa do interesse público, diante de atos a serem praticados pelo FNDE, para prosseguimento do pregão relativo ao item
em questão, que possam, de alguma forma, representar prejuízo
para a Administração”. Nesse sentido, o Tribunal, acolhendo a
tese da relatoria, não conheceu da representação. (Acórdão
2439/2013-Plenário, TC 009.707/2013-1, relator Ministro Valmir
Campelo, 11.9.2013).
Ocorre que, embora tenha sido suscitada violação a princípios da
administração pública e irregularidade administrativa praticada pelo

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

Página 66
ente público municipal representado em decorrência de suposto
inadimplemento contratual, o que se verifica nos autos é que ao
analisar as questões levantadas pela representante, a área técnica deste Tribunal constatou que “não há utilidade em se verificar
interesse subjetivo, ainda mais quando já transcorridos 10 meses
da autuação do processo (data de autuação: 21/09/2016). Vale
informar também que durante o lapso temporal, ocorreu a troca da
gestão municipal.”
Neste sentido, informa a área técnica que o extrato do acórdão foi
no sentido de “Extinção sem resolução de mérito. Manter multa.
Arquivar”.
Nessa linha, como frisado pela área técnica e pelo Ministério Público
de Contas, também entendo que a presente Representação apresenta circunstâncias ou elementos de convicção sobre ocorrência
de fatos de interesse público que não se sustentam e, por consequência, desmerecem qualquer ação fiscalizatória por parte deste
Tribunal de Contas.
Sob esse aspecto, divirjo apenas do douto MPC no tocante à expedição de determinação (sic recomendação) ao jurisdicionado, face
os fatos e argumentos acima arrolados.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, nos termos da proposição técnica, subscrita na
Instrução Técnica Conclusiva 03416/2017-3, encampada pelo Ministério Público de Contas, e, com fundamento no artigo 94, § 1º,
c/c o artigo 99, § 2º da Lei Complementar nº 621/2012, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER DA REPRESENTAÇÃO, pois ausentes os requisitos de admissibilidade para o regular prosseguimento do feito
e, pelo Arquivamento dos autos, nos termos dos artigos 176, § 3°,
inciso I e 330, incisos I e IV do RITCEES (Resolução TC 261/2013).
1.2. DEIXAR DE ACOLHER determinação sugerida pelo douto Ministério Público de Contas.
1.3. DAR CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão a ser tomada por este Tribunal de Contas, nos termos do art. 307, §7º da
resolução TC 261/2013.
1.4.Transitado em julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/10/2017 - 36ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (Relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-121/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO: 3738/2016
APENSOS: 3791/2015, 3790/2015
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: JOSÉ LUIZ TORRES LOPES
www.tce.es.gov.br
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EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2015 –PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS – DETERMINAR
– ARQUIVAR
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
1 – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Atílio Vivácgua, sob a responsabilidade
do Sr José Luiz Torres Lopes, referente ao exercício de 2015.
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal de
Contas, conforme disposições contidas na Instrução Normativa
TCEES nº 34/2015 recebida em 12/04/2016 e homologada no sistema CidadES em 14/04/2016, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
aprovado pela Resolução TC 261/2013, não observando, portanto,
o prazo regimental.
A documentação foi analisada pelo corpo técnico, que apontou indicativos de irregularidades, conforme Relatório Técnico Contábil
nº 00180/2017 (fls. 6/49), originando a Instrução Técnica Inicial 00254/2017 (fls. 50/51) sugerindo a citação do responsável.
Na forma da Decisão Monocrática Preliminar DECM 00327/2017
(fls. 53/54) o Relator determinou a Citação do Sr José Luiz Torres Lopes, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para que
apresentasse as justificativas quanto aos indícios de irregularidades apontados no Relatório Técnico Contábil 180/2017-8 e na
Instrução Técnica Inicial 00254/2017-8.
Em atenção ao Termo de Citação 00404/2017-5 (fl. 55), o gestor encaminhou as justificativas e documentação (fls. 60-407), as
quais foram devidamente analisadas pela Secretaria de Controle
Externo de Contas, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 02760/2017-1 (fls. 412/438), opinando pela emissão de
parecer prévio pela Rejeição das Contas, nos seguintes termos:
[...]
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura
Municipal de Atílio Vivácqua, exercício de 2015, formalizada de
acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Atílio
Vivácqua, recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Sr. José
Luiz Torres Lopes, Prefeito Municipal durante o exercício de 2015,
conforme dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento Interno e o
inciso III, art. 80, III da Lei Complementar 621/2012, tendo em
vista as seguintes irregularidades:
2.1 Abertura De créditos Adicionais Indicando Fonte De Recursos
Insuficiente (item 5.1.1 do RT 180/2017);
2.3.2 Inconsistência Na Consolidação Da Execução Financeira (item
6.1 do RT 180/2017);
2.3.3 Balanço Financeiro Estruturado Diverge Dos Demais Demonstrativos Contábeis (item 6.2 do RT 180/2017);
2.3.4 Divergência Entre Balanço Patrimonial E Balancete De Verificação Contábil (item 7.1 do RT 180/2017);
2.3.5 Inconsistência Na Consolidação Da Execução Patrimonial
(item 7.2 do RT 180/2017);
2.3.6 Divergência Entre Demonstração Das Variações Patrimoniais
E Balancete De Verificação Contábil (item 7.3 do RT 180/2017);
2.3.7 Registros Inconsistentes No Demonstrativo Da Dívida Flutuante (item 7.4 do RT 180/2017);
2.3.8 Demonstrativo Da Disponibilidade De Caixa E Dos Restos A
Pagar Apresenta Saldos Inconsistentes Com Os Evidenciados Nos
Demonstrativos Contábeis (item 7.5 do RT 180/2017).
Instado a se manifestar o Representante do Ministério Especial de
Contas, na lavra do Dr. LUCIANO VIEIRA, parecer de fls. 444/448,
anuiu à proposta contida na ITC nº 02760/2017 pela rejeição da
prestação de contas em análise.
Em complemento à proposta de encaminhamento da equipe técnica, o parquet de contas sugeriu que fosse determinado ao Poder
Executivo Municipal para que divulgasse amplamente, inclusive em
meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa
ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na
forma do art. 48 da LC n. 101/00.
2. FUNDAMENTAÇÃO
No exercício do controle externo compete ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo apreciar as contas prestadas anualmente
pelos Prefeitos, abrangendo a totalidade do exercício financeiro do
Município compreendendo as atividades dos Poderes Executivo e
Legislativo, e deliberar por meio de Parecer Prévio a ser encaminhado à Câmara Municipal como peça instrumental para o julgamento
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das contas.
Da análise técnico-contábil formulada pela SecexContas extraem-se os seguintes dados contábeis relevantes, consignados no RTC
00180/2017 (fls. 6/49), acerca da gestão orçamentária e das demonstrações contábeis:
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receita Total Arrecadada
R$ 32.178.242,90
Despesa Total Executada (empenhada)
R$ 32.142.753,14
Resultado da execução orçamentária
R$ 35.489,76
- superávit
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO
Ativo Financeiro
R$ 9.134.537,27
Passivo Financeiro
R$ 5.048.031,45
Resultado Financeiro
R$ 4.086.505,82
* Obs.: a área técnica destacou que a apuração do resultado financeiro do exercício foi prejudicada pelos indicativos de irregularidade
apontados nos itens 7.1, 7.2 e 7.4 do RTC 00180/2017.
No Relatório Técnico Contábil – RTC 469/2015, também é evidenciado, especialmente na apuração dos limites legais e constitucionais, que as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo
foram de R$ 16.532.245,00, resultado equivalente a 52,18 % da
receita corrente liquida - RCL, calculada em R$ 31.683.242,90.
O responsável recebeu parecer de alerta desta Corte de Contas,
pelo fato de o ente ter ultrapassado o limite de alerta de despesas
com pessoal, conforme consta no Processo TC 10049/2015, referente ao Relatório de Gestão Fiscal do 1º semestre de 2015.
Quando apurada a despesa com pessoal consolidada (poderes executivo e legislativo), apurou-se um dispêndio de R$ 17.354.303,65,
equivalente a 54,77 % da RCL, concluindo a equipe técnica que o
Município não ultrapassou os limites de despesa com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Demonstram também aplicação de 68,93 % da cota-parte do FUNDEB na remuneração do magistério da educação básica, aplicação
de 25,54% das receitas de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino, a aplicação de 26,37% em saúde e realização
de repasse no montante de R$ 1.293.780,72 à câmara municipal,
em conformidade com o previsto no inciso I, do art. 29ª da Constituição Federal.
A área técnica sempre diligente motivou sua decisão, produzida a
partir da análise dos elementos de provas trazidas pelo gestor para
o julgamento das contas, tornando-se idônea e apta a gerar seus
efeitos, quando pautada no conjunto fático e jurídico delineado no
processo.
Diante da relevância dos fundamentos expostos, transcrevo ainda
trecho do parecer ministerial (fls. 445/446) acerca do indicativo de
irregularidade referente à abertura de créditos adicionais indicando fonte de recursos insuficiente:
Verifica-se do Item 5.1.1 RT 180/2017 que o Chefe do Executivo
Municipal procedeu à abertura de créditos adicionais indicando
fonte de recursos insuficiente no montante de R$ 424.321,24.
[...]
A ilegalidade praticada pelo gestor consubstancia grave infração à
Constituição Federal e à Lei de Direito Financeiro, encontrando-se,
ainda, tipificada como crime de responsabilidade do Prefeito
Municipal, nos termos do art. 1º, V, do Decreto-Lei n. 201/67.
Salienta-se ainda que o Tribunal Superior Eleitoral considera a abertura de crédito adicional sem recursos disponíveis irregularidade
insanável, que configura ato doloso de improbidade administrativa, senão vejamos:
Inelegibilidade. Rejeição de contas. Irregularidades insanáveis.
Aplicam-se às eleições de 2010 as inelegibilidades introduzidas pela
Lei Complementar nº 135/2010, porque não alteram o processo
eleitoral, de acordo com o entendimento deste Tribunal na Consulta
nº 1120-26. 2010.6.00.0000 (rel. Min. Hamilton Carvalhido).
As inelegibilidades da Lei Complementar nº 135/2010 incidem de
imediato sobre todas as hipóteses nela contempladas, ainda que os
respectivos fatos ou condenações sejam anteriores à sua entrada
em vigor, pois as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
não havendo, portanto, que se falar em retroatividade da lei.
Constituem irregularidades insanáveis, que configuram ato
doloso de improbidade administrativa, o descumprimento
de limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal e a
abertura de crédito sem recursos disponíveis.
Recurso ordinário provido (TSE, RO 399166, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, Dj 16/11/2010).
ELEIÇÕES 2008. Agravo regimental no recurso especial. Registro de
candidatura ao cargo de prefeito. Ex-prefeito. Parecer do TCE pela
rejeição de contas acolhido pela Câmara de Vereadores. Suspensão
da decisão transitada em julgado na via administrativa. Impossiwww.tce.es.gov.br
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bilidade. Aplicação da recente jurisprudência do TSE (Acórdão nº
31.942, rel. designado Min. Carlos Ayres Britto, de 28.10.2008).
Contas rejeitadas devido à utilização de recursos inexistentes para abertura de créditos suplementares e à existência de
déficit orçamentário. Irregularidades insanáveis. Ausência de decisão suspensiva dos efeitos do decreto legislativo. Inelegibilidade do
art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90 caracterizada. Reexame (Súmula 279 do STF). Manutenção do acórdão do TRE. Registro
indeferido. Decisão agravada. Fundamentos não infirmados. Precedentes. Recurso a que se nega provimento (TSE, RESPE 34025, Rel.
Min. Joaquim Benedito Barbosa Gomes, Dj 17/12/2008).
Na mesma esteira têm se pronunciado os Tribunais de Contas, destacando-se, v.g., o Parecer Prévio Contrário à Aprovação das contas
do ex-prefeito do município de Delfinópolis (P.C.A. N. 843.137),
correspondentes ao exercício de 2010, pelo Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, em virtude da constatação de diversas irregularidades, dentre as quais consta abertura de crédito sem recursos disponíveis:
Com fundamento nas disposições do inciso III do art. 45 da Lei
Complementar nº 102/08 c/c o inciso III do art. 240 da Resolução
TC 12/08 (RITCEMG), proponho a emissão de parecer prévio pela
rejeição das contas anuais prestadas pelo Sr. José Geraldo Franco
Martins, Prefeito do Município de Delfinópolis, no exercício financeiro de 2010, em decorrência da abertura de créditos sem
recursos disponíveis no montante de R$9.147.722,62, dos
quais foram executados pelo menos R$4.636.262,18, por violação
ao princípio da legalidade, nomeadamente ao disposto no art. 43,
da Lei Federal 4.320/64, e ao princípio da moralidade administrativa.
Registra ainda o parquet de Contas (fl. 447):
[...]
Noutro giro, ressalta-se que restou prejudicada a análise adequada da posição orçamentária, financeira e patrimonial do município,
haja vista o quantitativo de irregularidades constatadas nos demonstrativos contábeis que compõem a prestação de contas em
exame, conforme exaustivamente demonstrado pelo RT 180/2017.
[...]
Na espécie, embora o responsável tenha reapresentado as peças
contábeis retificadas, trata-se apenas dos demonstrativos relativos
à Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, ou seja, não consolidados,
permanecendo as divergências apuradas inicialmente pela unidade
técnica, não sendo, portanto, possível verificar a realidade contábil,
financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do município, o
que permite afirmar que o responsável não prestou, adequadamente, as contas de sua gestão política.
Conclui-se, assim, que a prestação de contas está maculada
por graves infrações às normas legais e constitucionais, devendo esse Tribunal de Contas, inexoravelmente, emitir parecer prévio pela sua rejeição, nos termos do art. 80, inciso
III, da LC n. 621/12.
(Grifo nosso)
Prosseguindo, manifesto minha concordância com os argumentos
sustentados pela unidade técnica e pelo parecer ministerial, motivo
pelo qual os incorporo em minhas razões de decidir, mantendo-se
as seguintes irregularidades, referente aos itens 2.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 e 2.3.8, da ITC 02760/2017:
ITEM 2.1 Abertura de Créditos Adicionais Indicando Fonte de Recursos Insuficiente (Item 5.1.1 RT 180/2017)
ANÁLISE: Conforme a defesa, o orçamento do Município de Atílio
Vivácqua foi elaborado de acordo com as normas vigentes por Fonte de Recursos, e, consequentemente, sua execução, bem como
as suplementações por excesso foram realizadas pelas fontes de
recursos.
Apresentou no Anexo III o Balancete das Receitas de Dezembro de
2015 composto somente das fontes que foram utilizadas como origem de recursos para fins de suplementação, onde observa-se que
a previsão foi de R$ 22.857.059,16 e o efetivamente arrecadado
foi de R$ 27.411.742,40, ou seja, apresentando um excesso de R$
4.554.683,24.
Conforme o Anexo III - Balancete das Receitas de Dezembro de
2015 composto somente das fontes que foram utilizadas como origem de recursos para fins de suplementação, encaminhado pela
defesa, observa-se que o somatório dos saldos de algumas fontes
foram negativos ao final de dezembro/2015, conforme demonstra-se abaixo:
OBS: Somatório aproximado do Anexo III.
Além disso, não foi localizado no Anexo III - Balancete das Receitas
de Dezembro de 2015 a fonte 1.302.0011 Creas.
Considerando-se que não foi comprovada a existência de excesso
de arrecadação nas fontes de recursos suplementadas por excesso
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à época da realização dessas suplementações, fica mantido o presente indicativo de irregularidade.
ITEM 2.3.2 Inconsistência na Consolidação da Execução Financeira
(Item 6.1 RT 180/2017)
ANÁLISE: Identificado o equívoco na remessa da Prestação de Contas/2015 no recebimento do Termo de Citação 00404/2017 (fls.
64-65), a defesa encaminhou o Balanço Financeiro – Prefeitura
Municipal de Atílio Vivácqua (fls. 326-327), no entanto, observa-se que o demonstrativo é exclusivamente da Prefeitura, não está
consolidado, conforme se demonstra no quadro abaixo: ITEM 2.3.3
Balanço Financeiro Estruturado Diverge dos Demais Demonstrativos Contábeis (Item 6.2 RT 180/2017)
ANÁLISE: Identificado o equívoco na remessa da Prestação de Contas/2015 no recebimento do Termo de Citação 00404/2017 (fls.
64-65), a defesa encaminhou o Balanço Financeiro – Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua (fls. 326-327), no entanto, observa-se
que o demonstrativo é exclusivamente da Prefeitura, não está consolidado, conforme se demonstra no quadro abaixo:
ITEM 2.3.4 Divergência entre Balanço Patrimonial e Balancete de
Verificação Contábil (Item 7.1 RT 180/2017)
ANÁLISE: Identificado o equívoco na remessa da Prestação de Contas/2015 no recebimento do Termo de Citação 00404/2017 (fls.
64-65), a defesa encaminhou o Balanço Patrimonial – Prefeitura
Municipal de Atílio Vivácqua (fls. 336-341) e o Balancete Contábil –
Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua (fls. 342-402), no entanto,
observa-se que os demonstrativos são exclusivamente da Prefeitura, não estando consolidados, sendo assim em consulta ao arquivo
BALPAT.PDF - Balanço Patrimonial do Município de Atílio Vivácqua
no CidadES , verifica-se os valores conforme se demonstra no quadro abaixo: Conforme quadro acima, permanecem uma divergência
no total do Passivo Circulante, no montante de R$ 69.635,95, que
influencia no Patrimônio Líquido do Município. Sendo assim, permanece o indicativo de irregularidade.
ITEM 2.3.5 Inconsistência na Consolidação da Execução Patrimonial
(Item 7.2 RT 180/2017)
ANÁLISE: Identificado o equívoco na remessa da Prestação de Contas/2015 no recebimento do Termo de Citação 00404/2017 (fls.
64-65), a defesa encaminhou o Balanço Patrimonial – Prefeitura
Municipal de Atílio Vivácqua (fls. 336-341) e o Balancete Contábil – Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua (fls. 342-402), no entanto, observa-se que os demonstrativos são exclusivamente da
Prefeitura, não estando consolidados, sendo assim, consultou-se
o arquivo BALPAT.PDF - Balanço Patrimonial do Município de Atílio
Vivácqua no CidadES , em confronto com ao Balanços Patrimoniais
de todas as UG’s , conforme se demonstra no quadro abaixo: Conforme quadro acima, permanecem divergências no total do Passivo
Circulante, no montante de R$ 69.635,95, que influencia no Patrimônio Líquido do Município, bem como no Passivo Financeiro, no
montante de R$ 135.117,90. Sendo assim, permanece o indicativo
de irregularidade.
ITEM 2.3.6 Divergência entre Demonstração das Variações Patrimoniais e Balancete de Verificação Contábil (Item 7.3 RT 180/2017)
ANÁLISE: Identificado o equívoco na remessa da Prestação de Contas/2015 no recebimento do Termo de Citação 00404/2017 (fls.
64-65), a defesa encaminhou o Balancete Contábil – Prefeitura
Municipal de Atílio Vivácqua (fls. 342-402) e Demonstração das
Variações Patrimoniais (Anexo 15) - Prefeitura Municipal de Atílio
Vivácqua (Fls. 404-407), no entanto, observa-se que os demonstrativos são exclusivamente da Prefeitura, não estando consolidados. Sendo assim, consultou-se o arquivo BALVER.PDF – Balancete
Contábil do Município de Atílio Vivácqua no CidadES , em confronto
com o DEMVAP encaminhado junto à PCA (documento complementar 05985/2016-3) e verificou-se a permanência de divergência no
montante de R$ 69.635,95, conforme quadro abaixo:
ITEM 2.3.7 Registros Inconsistentes no Demonstrativo da Dívida
Flutuante (Item 7.4 RT 180/2017)
ANÁLISE: Identificado o equívoco na remessa da Prestação de Contas/2015 no recebimento do Termo de Citação 00404/2017 (fls. 6465), a defesa encaminhou Balancete Contábil – Prefeitura Municipal
de Atílio Vivácqua (Fls. 342-402) e Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17) - Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua (Fls. 403),
no entanto, esses demonstrativos são exclusivamente à Prefeitura
Municipal de Atílio Vivácqua, ou seja, não consolidados.
Observa-se que os valores demonstrados no BALVER e DEMDIF originais referentes aos Valores Restituíveis coincidem, inclusive com
o BALPAT.PDF (CidadES), no entanto, persiste a ausência de informação quanto aos Restos a Pagar no DEMDIF, contrariando desta
forma o artigo 92 e Anexo 17 da Lei Federal 4.320/1964. ITEM
2.3.8 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a
Pagar Apresenta Saldos Inconsistentes com os Evidenciados nos
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Demonstrativos Contábeis (Item 7.5 RT 180/2017)
ANÁLISE: Identificado o equívoco na remessa da Prestação de Contas/2015 no recebimento do Termo de Citação 00404/2017 (fls. 6465), a defesa encaminhou novos Balanço Patrimonial (Anexo 14)
– Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua (Fls. 336-341) e Balancete
Contábil – Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua (Fls. 342-402)
no entanto, esses demonstrativos são exclusivamente à Prefeitura
Municipal de Atílio Vivácqua, ou seja, não consolidados, e não foram encaminhadas outras justificativas e/ou documentos relativos
a este indicativo de irregularidade.
Sendo assim, verificou-se, os demonstrativos disponíveis e constatou-se que persistes as divergências, conforme se verifica no quadro abaixo:
3. DISPOSITIVO
Decorrente do exposto, em total consonância com a área técnica - (ITC 02760/2017, fls. 412/438) e Ministério Público de
Contas - (parecer fls. 444/448), acolho aquelas manifestações
como integrantes dessa decisão e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Na forma do art. 80, III, da LC 621/2012 c/c art. 132, III do RITCEES, VOTO, no sentido de que seja emitido PARECER PRÉVIO
recomendando ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO DAS CONTAS
apresentadas pela Prefeitura Municipal de Atílio Vivacgua, referentes ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Sr.
José Luiz Torres Lopes, em razão das irregularidades mantidas nesta decisão;
1.2 Para que seja DETERMINADO ao Poder Executivo Municipal
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relatia ao exercício financeiro em
questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LC
n. 101/00;
1.3 Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os
autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos
termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
1.4 ARQUIVAR, após certificado o trânsito em julgado administrativo, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/10/2017 - 36ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente), e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (Relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário geral das sessões

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA 113-P, DE 17 DE JANEIRO DE 2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março
de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor AROLDO GASPAR PORCARI, matrícula nº
203.262, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo,
para exercer o cargo em comissão de Chefe de Gabinete da Presi-
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dência, substituindo o servidor MOZART SILVA JUNIOR, matrícula nº 202.566, afastado do cargo por motivo de férias, no período
de 15/1/2018 a 1/2/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 114-P, DE 17 DE JANEIRO DE 2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de
2012,
RESOLVE:
designar a servidora MARIA DE FÁTIMA SOUZA BARROS, matrícula nº 203.081, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle
externo, para ocupar a função de coordenação técnica FG-2 no Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental - NMG,
substituindo o coordenador ROBERT LUTHER SALVIATO DETONI, matrícula nº 202.570, afastado da referida função por motivo
de férias, no período de 23/1/2018 a 31/1/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 115-P, DE 18 DE JANEIRO DE 2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de
2012,
RESOLVE:
designar o servidor PEDRO DE PAIVA BRITO FILHO, matrícula
nº 203.613, ocupante do cargo efetivo de analista administrativo,
para ocupar a função de coordenação técnica FG-1, substituindo o
coordenador AROLDO GASPAR PORCARI, matrícula nº 203262,
afastado da referida função por motivo de substituição do Chefe
de Gabinete da Presidência, no período de 15/1/2018 a 1/2/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Portaria Normativa nº 00006/2018-1, de 19 de janeiro de
2018
Protocolo(s): 00611/2018-9
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
Altera os Anexos III e IV da Instrução Normativa TC nº 43,
de 5 de dezembro de 2017.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o artigo 13, incisos I e XX da Lei Complementar Estadual
nº 621, de 8 de março de 2012, e o artigo 20, incisos I e XXVII
do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, aprovado pela Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013;
Considerando a competência outorgada pelo artigo 28 da Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro de 2017 e, considerando ainda a necessidade de adequação dos Anexos III e IV que
integram o referido Normativo;
R E S O L V E:
Art. 1º. Alterar a estrutura “FolhaPagamentoRegimeProprioPrevidenciaQuantitativoVinculo” do arquivo 14) FOLRPP.XML, que integra o Anexo III da Instrução Normativa TC nº 43/2017, que passa
a ter a seguinte redação:
Estrutura:
<FolhaPagamentoRegimeProprioPrevidenciaQuantitativoVinculo>
<IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro>
<GestaoRPPS>9</GestaoRPPS>
<TipoVinculoAdministracao>99</TipoVinculoAdministracao>
<QuantitativoVinculoMes01>99999</QuantitativoVinculoMes01>
<QuantitativoVinculoMes02>99999</QuantitativoVinculoMes02>
<QuantitativoVinculoMes03>99999</QuantitativoVinculoMes03>
<QuantitativoVinculoMes04>99999</QuantitativoVinculoMes04>
<QuantitativoVinculoMes05>99999</QuantitativoVinculoMes05>
<QuantitativoVinculoMes06>99999</QuantitativoVinculoMes06>
<QuantitativoVinculoMes07>99999</QuantitativoVinculoMes07>
<QuantitativoVinculoMes08>99999</QuantitativoVinculoMes08>
<QuantitativoVinculoMes09>99999</QuantitativoVinculoMes09>
<QuantitativoVinculoMes10>99999</QuantitativoVinculoMes10>
<QuantitativoVinculoMes11>99999</QuantitativoVinculoMes11>
<QuantitativoVinculoMes12>99999</QuantitativoVinculoMes12>
</FolhaPagamentoRegimeProprioPrevidenciaQuantitativoVinculo>
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Campo
Tipo
Tamanho
Obrigatoriedade
Estrutura ‘FolhaPagamentoRegimeProprioPrevidenciaQuantitativoVinculo’
Identificação do Numero do Inteiro
5
Obrigatório
Registro
Código do Tipo de Gestão
Inteiro
1
Obrigatório:
do RPPS
1 - RPPS sem Segregação de Massa
2 - RPPS com Segregação de Massa Fundo Financeiro
3 - RPPS com Segregação de Massa Fundo Previdenciário
Tipo de Vínculo com a Admi- Inteiro
2
1 - Servidor Ativo
nistração
Efetivo
2 - Aposentado
3 -Pensionista
4 - Servidor Cedido
[2]
5 - Aposentados/Pensionistas pagos pelo
Tesouro
6 - Outros
Quantitativo por Vinculo Mês Inteiro
5
Obrigatório
Janeiro
Quantitativo por Vinculo Mês Inteiro
5
Obrigatório
Fevereiro
Quantitativo por Vinculo Mês Inteiro
5
Obrigatório
Março
Quantitativo por Vinculo Mês Inteiro
5
Obrigatório
Abril
Quantitativo por Vinculo Mês Inteiro
5
Obrigatório
Maio
Quantitativo por Vinculo Mês Inteiro
5
Obrigatório
Junho
Quantitativo por Vinculo Mês Inteiro
5
Obrigatório
Julho
Quantitativo por Vinculo Mês Inteiro
5
Obrigatório
Agosto
Quantitativo por Vinculo Mês Inteiro
5
Obrigatório
Setembro
Quantitativo por Vinculo Mês Inteiro
5
Obrigatório
Outubro
Quantitativo por Vinculo Mês Inteiro
5
Obrigatório
Novembro
Quantitativo por Vinculo Mês Inteiro
5
Obrigatório
Dezembro

Art. 2º. Alterar a estrutura “FolhaPagamentoRegimeGeralPrevidenciaQuantitativoVinculo” do arquivo 15) FOLRGP.XML, que integra
o Anexo III da Instrução Normativa TC nº 43/2017, que passa a ter
a seguinte redação:
Estrutura:
<FolhaPagamentoRegimeGeralPrevidenciaQuantitativoVinculo>
<IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro>
<TipoVinculoAdministracao>99</TipoVinculoAdministracao>
<QuantitativoVinculoMes01>99999</QuantitativoVinculoMes01>
<QuantitativoVinculoMes02>99999</QuantitativoVinculoMes02>
<QuantitativoVinculoMes03>99999</QuantitativoVinculoMes03>
<QuantitativoVinculoMes04>99999</QuantitativoVinculoMes04>
<QuantitativoVinculoMes05>99999</QuantitativoVinculoMes05>
<QuantitativoVinculoMes06>99999</QuantitativoVinculoMes06>
<QuantitativoVinculoMes07>99999</QuantitativoVinculoMes07>
<QuantitativoVinculoMes08>99999</QuantitativoVinculoMes08>
<QuantitativoVinculoMes09>99999</QuantitativoVinculoMes09>
<QuantitativoVinculoMes10>99999</QuantitativoVinculoMes10>
<QuantitativoVinculoMes11>99999</QuantitativoVinculoMes11>
<QuantitativoVinculoMes12>99999</QuantitativoVinculoMes12>
</FolhaPagamentoRegimeGeralPrevidenciaQuantitativoVinculo>
Campo
Tipo
Tamanho
Obrigatoriedade
Estrutura ‘FolhaPagamentoRegimeGeralPrevidenciaQuantitativoVinculo’
Identificação do Nume- Inteiro 5
Obrigatório
ro do Registro
Tipo de Vìnculo com a Inteiro 2
1 - Servidor Ativo Efetivo
Administração
2 - Servidor Ativo Comissionado
3 - Servidor Ativo Temporário
4 – Aposentado
5 – Pensionista
6 - Servidor Cedido [2]
7 - Aposentados/Pensionistas pagos pelo Tesouro
8 - Outros
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Quantitativo por Vinculo Mês Janeiro
Quantitativo por Vinculo Mês Fevereiro
Quantitativo por Vinculo Mês Março
Quantitativo por Vinculo Mês Abril
Quantitativo por Vinculo Mês Maio
Quantitativo por Vinculo Mês Junho
Quantitativo por Vinculo Mês Julho
Quantitativo por Vinculo Mês Agosto
Quantitativo por Vinculo Mês Setembro
Quantitativo por Vinculo Mês Outubro
Quantitativo por Vinculo Mês Novembro
Quantitativo por Vinculo Mês Dezembro

Inteiro

5

Obrigatório

Inteiro

5

Obrigatório

Inteiro

5

Obrigatório

Inteiro

5

Obrigatório

Inteiro

5

Obrigatório

Inteiro

5

Obrigatório

Inteiro

5

Obrigatório

Inteiro

5

Obrigatório

Inteiro

5

Obrigatório

Inteiro

5

Obrigatório

Inteiro

5

Obrigatório

Inteiro

5

Obrigatório

Art. 3º. Alterar o campo “Conta Redutora” da estrutura do arquivo
17) RECEITAP.XML, que integra o Anexo IV da Instrução Normativa TC nº 43/2017, que passa a ter a seguinte redação:
<?xml version=”1.0” encoding=“UTF-8”?>
<PrestacaoContasMensal>
<ReceitaPrevistaUnidadeGestora_Schema>
<ReceitaPrevistaUnidadeGestora>
...
<ContaRedutora>X</ContaRedutora>
...
</ReceitaPrevistaUnidadeGestora>
</ReceitaPrevistaUnidadeGestora_Schema>
</PrestacaoContasMensal>
Campo
Tipo
Conta Redutora caracter

Tamanho
Obrigatoriedade
01
Obrigatório:
1 – Sim
2 – Não
Art. 4º. Incluir na Tabela Auxiliar 1.2 – Código de Especificação das Fontes/Destinação de Recursos (CDR), que integra
o Anexo IV da Instrução Normativa TC nº 43/2017, os seguintes
códigos:
CÓDIGO
NOME
FIXO VARIÁVEL
208
0000
TRANSFERÊNCIAS
DO ESTADO PARA
O SUS

ESPECIFICAÇÃO

Fonte de recursos destinada a controlar os
recursos originários de
transferências do Fundo Estadual de Saúde,
recebidos pelo Fundo
de Saúde do Município,
referentes ao Sistema
Único de Saúde (SUS).
209
0000
TRANSFERÊNCIAS Fonte de recursos
DO MUNICÍPIO
destinada a controlar
PARA O SUS
os recursos originários
de transferências dos
Fundos de Saúde de
outros Municípios, recebidos pelo Fundo de
Saúde do Município,
referentes ao Sistema
Único de Saúde (SUS).
Art. 5º. Incluir na Tabela Auxiliar 4.4 – Categoria Econômica,
Origem, Espécie, Detalhamento e Tipo da Receita, que integra
o Anexo IV da Instrução Normativa TC nº 43/2017, os seguintes
códigos:
CÓDIGO

CATEGORIA

NOME DA CATE- VALOGORIA ECONÔRIZÁMICA, ORIGEM,
VEL
ESPÉCIE, DETALHAMENTO 1,
DETALHAMENTO
2, DETALHAMENTO 3 E TIPO DA
RECEITA
ESPÉCIE

DETALHAMENTO 1

DETALHAMENTO
2

DETALHAMENTO 3

TIPO
DA
RECEITA
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1

7

4

0

00

1

0

1.7.4.0.00.1.0

TRANSFERÊNCIAS
DE INSTITUIÇÕES
PRIVADAS

NÃO

1

7

4

0

00

1

1

1.7.4.0.00.1.1

TRANSFERÊNCIAS
DE INSTITUIÇÕES
PRIVADAS - PRINCIPAL

SIM

Art. 6º. Incluir na Tabela Auxiliar 7.7 – Classificação Econômica da Despesa, que integra o Anexo IV da Instrução Normativa TC
nº 43/2017, os seguintes códigos:
CÓDIGO
CATE- GRUGORIA PO

MODALIDADE

ELEMENTO

3

1

41

00

SUBELEMENTO
00

3

2

41

00

00

3

3

41

00

00

3
3

3
3

41
41

41
92

00
00

4

4

41

00

00

4
4
4

4
4
4

41
41
41

41
42
92

00
00
00

4

5

41

00

00

4

6

41

00

00

NOME DA CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA DA DESPESA
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO
CONTRIBUIÇÕES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO
CONTRIBUIÇÕES
AUXÍLIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO

ESCRITURAÇÃO

E
E
O
E
E
O
E
E
E
E
E

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
tendo seus efeitos aplicados às prestações de contas mensais referentes ao exercício financeiro de 2018 e seguintes, e às prestações de contas anuais referentes ao exercício financeiro de 2017 e
seguintes.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

[ATOS DA SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES]
NOTIFICAÇÃO
– PROCESSO - TC 6.064/2017
ASSUNTO - PEDIDO DE REEXAME
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RECORRIDOS - LUCIANO DE PAIVA ALVES, JOSE DAS GRAÇAS
PEREIRA, FERNANDA PINHEIRO DA SILVA, FLAVIO DA SILVA RIBEIRO, RUBIA RUFINO SALES, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO, NORMA AYUB ALVES, RONILDO HILARIO GOMES, SANDRO
AZEVEDO ALPOHIM, SERGIO CUNHA MORAES E ZACARIAS CARRARETTO FILHO
ADVOGADO - FERNANDO ALVES AMBROSIO (OAB-ES 4.508)
REFERÊNCIA: - PROCESSO TC 1.667/2015 (FISCALIZAÇÃO-REPRESENTAÇÃO - ACÓRDÃO TC 706/2017-PLENÁRIO)
Ficam os (as) Senhores (as) LUCIANO DE PAIVA ALVES, JOSE DAS
GRAÇAS PEREIRA, FERNANDA PINHEIRO DA SILVA, FLAVIO DA
SILVA RIBEIRO, RUBIA RUFINO SALES, UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO, NORMA AYUB ALVES, RONILDO HILARIO GOMES, SANDRO AZEVEDO ALPOHIM, SERGIO CUNHA MORAES E ZACARIAS CARRARETTO FILHO, por seu advogado acima mencionado,
NOTIFICADOS da Decisão Monocrática 02018/2017-1, prolatada no Processo TC 6.064/2017, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, caso queiram, apresentem suas contrarrazões
recursais, ficando cientes do direito de sustentação oral quando do
julgamento do Pedido de Reexame, cujo conteúdo integral encontra-se no site do TCEES.
Odilson Souza Barbosa Junior
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
GGM/REC
PROCESSO - TC 8.441/2017
ASSUNTO - AGRAVO
AGRAVANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
AGRAVADOS - WOLMAR ROQUE LOSS, RICARDO DE REZENDE
FERRAÇO, VALDIR KLUG, ENIO BERGOLI DA COSTA, RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, CÉSAR ROBERTO COLNALGHI, JOSÉ EUGÊDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

NIO VIEIRA, NINA ROSA MAZZINI MUNIZ, LAURO FARIA SANTOS
KOEHLER, JUAN VICTOR ANTONIO, ENGEPAVI – CONSULTORIA E
PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA ATERPA LTDA E
DALMO BERNARDES MACHADO
ADVOGADOS - LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO (OAB-ES
5.205), RODRIGO ELLER MAGALHÃES (OAB-ES 20.900), NATÁLIA
CID GÓES (OAB-ES 18.600) E CAETANO CORRÊA PEIXOTO ALVES
(OAB-ES 11.746)
REFERÊNCIA: - PROCESSO TC 8.067/2007 (FISCALIZAÇÃOREPRESENTAÇÃO - ACÓRDÃO TC 865/2017-PLENÁRIO)
Ficam os (as) Senhores (as) WOLMAR ROQUE LOSS, RICARDO DE
REZENDE FERRAÇO, VALDIR KLUG, ENIO BERGOLI DA COSTA, RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, CÉSAR ROBERTO COLNALGHI,
JOSÉ EUGÊNIO VIEIRA. NINA ROSA MAZZINI MUNIZ, LAURO FARIA
SANTOS KOEHLER, JUAN VICTOR ANTONIO, ENGEPAVI – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA ATERPA LTDA E DALMO BERNARDES MACHADO, por seus advogados
acima mencionados, NOTIFICADOS da Decisão Monocrática
02099/2017-3, prolatada no Processo TC 8.441/2017, para que,
no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, caso queiram, apresentem suas contrarrazões recursais, ficando cientes do direito de
sustentação oral quando do julgamento do Agravo, cujo conteúdo
integral encontra-se no site do TCEES.
Odilson Souza Barbosa Junior
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
GGM/REC
PROCESSO - TC 8.485/2017
ASSUNTO - AGRAVO
AGRAVANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
AGRAVADOS - WOLMAR ROQUE LOSS, RICARDO DE REZENDE
FERRAÇO, JOSÉ EUGÊNIO VIEIRA, LAURO FARIA SANTOS KOEHLER,
ANDRÉ GERALDO ALTOÉ, ENGEPAVI – CONSULTORIA E PROJETOS
DE ENGENHARIA LTDA, ERMISON MOTTA, RICARDO LUIZ RODRIGUES MONTEIRO E HELIEGE DE BARROS COUTINHO COUZZI
ADVOGADOS - EDER JACOBOSKI VIEGAS (OAB-ES 11.532), ANA
CAROLINA RODRIGUES MENDES (OAB-ES 27.155), PRISCILA DE
FIGUEIREDO CAVALIERI (OAB-ES 18.234) E JORDANA NEGRELLI
COMPER (OAB-ES 19.560)
REFERÊNCIA: - PROCESSO TC 8.069/2007 (FISCALIZAÇÃOREPRESENTAÇÃO - ACÓRDÃO TC 866/2017-PLENÁRIO)
Ficam os Senhores WOLMAR ROQUE LOSS, RICARDO DE REZENDE FERRAÇO, JOSÉ EUGÊNIO VIEIRA, LAURO FARIA SANTOS KOEHLER, ANDRÉ GERALDO ALTOÉ, ENGEPAVI – CONSULTORIA E
PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, ERMISON MOTTA, RICARDO
LUIZ RODRIGUES MONTEIRO E HELIEGE DE BARROS COUTINHO
COUZZI, por seus advogados acima mencionados, NOTIFICADOS
da Decisão Monocrática 02096/2017-1, prolatada no Processo
TC 8.485/2017, para que, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, caso queiram, apresentem suas contrarrazões recursais, ficando cientes do direito de sustentação oral quando do julgamento
do Agravo, cujo conteúdo integral encontra-se no site do TCEES.
Odilson Souza Barbosa Junior
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
GGM/REC
PROCESSO - TC 8.775/2017
ASSUNTO - PEDIDO DE REEXAME
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RECORRIDOS - PEDRO COSTA FILHO, CEZAR JOSÉ DE OLIVEIRA
E WSIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
ADVOGADOS - JOSIMADSONN MAGALHÃES DE OLIVEIRA (OAB-ES
18.957)
REFERÊNCIA: - PROCESSO TC 11.670/2015 (REPRESENTAÇÃO - ACÓRDÃO TC 826/2017-PRIMEIRA CÂMARA)
Ficam os Senhores PEDRO COSTA FILHO, CEZAR JOSÉ DE OLIVEIRA
E WSIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP,
por seu advogado acima mencionado, NOTIFICADOS da Decisão
Monocrática 0001/2018-9, prolatada no Processo TC 8.775/2017,
para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, caso queiram,
apresentem suas contrarrazões recursais, ficando cientes do direito
de sustentação oral quando do julgamento do Pedido de Reexame,
cujo conteúdo integral encontra-se no site do TCEES.
Odilson Souza Barbosa Junior
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
GGM/REC
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 22 de janeiro de 2018
PROCESSO - TC 8.954/2017
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RECORRIDO - JOSÉ GERALDO GUIDONI
ADVOGADO - IGOR WANDY VOLZ (OAB-ES 22.112)
REFERÊNCIA: - PROCESSO TC 3.775/2015 (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL - ACÓRDÃO TC 947/2017-PRIMEIRA CÂMARA)
Fica o Senhor JOSÉ GERALDO GUIDONI, por seu advogado aci-
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ma mencionado, NOTIFICADO da Decisão Monocrática
0064/2018-4, prolatada no Processo TC 8.954/2017, para que,
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, caso queira, apresente
suas contrarrazões recursais, ficando ciente do direito de sustentação oral quando do julgamento do Recurso de Reconsideração, cujo
conteúdo integral encontra-se no site do TCEES.
Odilson Souza Barbosa Junior
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
GGM/REC
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