Atos da Presidência........................................................................................ 2
Atos do Plenário............................................................................................ 4
Pautas das Sessões - Plenário............................................................................................................................................16
Acórdãos e Pareceres - Plenário.........................................................................................................................................16

Atos da 1ª Câmara...................................................................................... 105
Edição n° 1100
Vitória-ES, segunda-feira, 2 de abril de 2018
Corpo Deliberativo - Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara....................................................................................................................................105

Atos da 2ª Câmara...................................................................................... 126
Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara....................................................................................................................................126

Atos da Secretaria Geral das Sessões. . ........................................................... 129

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas - Procuradores
Luciano Vieira - Procurador-Geral
Luis Henrique Anastácio da Silva
Heron Carlos Gomes de Oliveira
Projeto Gráfico e Editoração
Assessoria de Comunicação
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Rua José Alexandre Buaiz, 157
Enseada do Suá, Vitória, ES - CEP 29050-913
Telefone: 27 3334-7600

Veículo oficial de publicação, divulgação e comunicação dos atos administrativos e processuais do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, de acordo com o artigo 181 da Lei Complementar nº 621/2012.

Segunda-feira, 2 de abril de 2018

1

ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

MATR.

PORTARIA 205-P, DE 27 DE MARÇO DE 2018.

203418

PRESIDÊNCIA
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que consta no caderno processual TC 2141/2017,
efetuar a progressão do servidor ocupante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo que foi aprovado no estágio probatório, observando o disposto na LC 46/1994, na LC
660/2012 e na Portaria N 47/2015, conforme abaixo:
203620

SERVIDOR

CUMPR. NÍVEL REF. VIGÊNCIA
EST.PROB.
Bruno Augusto 16/12/2017 I
2
1/1/2018
Garcia da Silva

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 206-P, DE 27 DE MARÇO 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:

Telefone: (27) 3334-7706
gabinete@tce.es.gov.br

Diário Oficial de Contas

202757
203506
200100
203494

RESOLVE:

MATR.

026917

dar publicidade a concessão dos Adicionais de Tempo de Serviço dos servidores desta Corte de Contas, de acordo com o Art. 106 da Lei Complementar
nº 046/94, efetivadas no período de abril a agosto de
2017, conforme a seguinte relação:
www.tce.es.gov.br

203505
203301
203469
202873
202886
202982
203296
203511

NOME

ATS AN- ATS
A CONTAR
TERIOR ATUAL
DE
José Carlos Galhardo de 0%
5%
11/2/2013
Carvalho
Conceição de Jesus Bran- 50%
60%
26/9/2017
dão
20% 25/9/2017
Eliezer Soares Rocha Ju- 15%
nior
Luiza Baratela Laranja 0
5%
22/9/2017
Badke
Cristina Hend Faisal
30%
40% 16/10/2017
Luciana Ferreira Pinto 5%
10% 3/10/2017
Rosetti
Jaqueline Alorna Ber- 0
5%
10/10/2017
mudes Luxinges
Raphael de Almeida Li- 5%
10% 12/11/2017
ma
Claudia Santos Neves 15%
20% 13/11/2017
Ribeiro
Renato George Soares 15%
20% 12/12/2017
Rilverte Cavalcante Ja- 35%
45%
12/1/2018
neiro
Darcy Sales Filho
39%
49%
5/1/2018
Elisa Scardua de Souza
5%
10%
31/1/2018
Danielle Matias
0%
5%
21/1/2018

203510

Larissa Marchesi Jamil Al- 0%
ves

5%

18/2/2018

203514

Fabio Henriques Viana 0%
Pinto

5%

8/2/2018

203418

José Carlos Galhardo de 5%
Carvalho

10%

11/2/2018

203540

Flavio Henrique Vicentini 0%
Lagassa

5%

6/3/2018

203555

Gibson Tadeu Bastos Mo- 0%
randi

5%

7/3/2018

203557

Viviane Almeida Gouveia 5%

10%

25/3/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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PORTARIA 207-P, DE 27 DE MARÇO 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,

203497

Mariana Natalli Montene- agosto
gro Venturin
Marina de Oliveira Polese maio
Viviane Coser Boynard
junho

203616
203032

MATR.
203500
202981
203692
202898

NOME

EXCLUIR
DO MÊS
Clarissa Scardua Dutra
julho
Elias Correa Lira
agosto
Livia Poncio Mattar
agosto
Marcia Cristina Barcellos julho
de Oliveira

INCLUIR
NO MÊS
agosto
setembro
outubro
março

julho
julho

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

RESOLVE:
alterar a escala de férias referente ao exercício de 2018,
aprovada pela Portaria P Portaria P nº 272/2017, publicada do Diário Eletrônico do TCEES, de 22 de dezembro
de 2017.

julho

Conselheiro-presidente

PORTARIA 208-P, DE 27 DE MARÇO 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:

férias dos servidores, exercício 2018, assegurando-lhes o
direito de gozar, oportunamente, os dias restantes, observados os limites previstos no art. 115, §§ 1º e 9º da
Lei Complementar Estadual nº 46/94, conforme relação
abaixo:
MATR.
202946
202982
202867
202502
202898

NOME

A CONTAR
DIAS
DE
RESTANTES
Bianca Tristão Sandri 19/3/2018 18 dias
Darcy Sales Filho
9/2/2018
22 dias
Elisangela
Fabres 2/2/2018
29 dias
Franco
Jonas Suave
19/2/2018 2 dias
Márcia Cristina Bar- 22/3/2018 20 dias
cellos de Oliveira

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

interromper, por imperiosa necessidade do serviço, as

Conselheiro-presidente

A L E R TA P E R S O N A L I Z A D O
Acompanhe de maneira fácil e rápida as
decisões de seu interesse publicadas no
Diário Oficial de Contas (DOC) do

Basta acessar o Alerta Personalizado, cadastrar
quaisquer nomes ou palavras-chave e sempre que
o assunto for publicado você receberá, por e-mail,
um aviso alertando sobre a divulgação.

Tribunal de Contas.

http://diario.tce.es.gov.br

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Facilite sua consulta.
Cadastre-se.

Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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ATOS DO PLENÁRIO

PLENÁRIO

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

Atos do Plenário
DECISÃO PLENÁRIA Nº 5 DE 27 DE MARÇO DE
2018
Aprova o Plano Anual de Ações Educacionais do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para o exercício de 2018.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das competências outorgadas pelo o art. 3º
da Lei Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de
2012, e art. 3º e art. 428, inciso VI da Resolução TC nº
261, de 4 de junho de 2013; e
Considerando o Plano de Ações Educacionais do Tribunal de Contas para o exercício 2018, elaborado pela Escola de Contas Públicas – ECP com base no artigo 41 do
Regimento Interno;
Considerando o disposto no artigo 428, inciso V, do Regimento Interno;
RESOLVE
Art. 1º. Aprovar o Plano Anual de Ações Educacionais do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para o
exercício de 2018, constante do Anexo.
Art. 2º. Esta Decisão Plenária entra em vigor na data de
sua publicação.

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério
Público junto a este Tribunal

Sala das Sessões, 27 de março de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Vice-Presidente
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Corregedor
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Ouvidor
www.tce.es.gov.br

PLANO ANUAL DE AÇÕES EDUCACIONAIS
1ª versão
2018
APRESENTAÇÃO
O Plano Anual de Ações Educacionais (PAAE) para o exercício de 2018 contempla as ações necessárias para atender às demandas de capacitação do corpo funcional desta Corte de Contas e também do público externo, que
engloba, além dos servidores dos órgãos jurisdicionados,
qualquer cidadão. Este plano é uma das peças institucionais que compõe o sistema de planejamento, sendo a
etapa na qual o Tribunal define os temas das ações educacionais, vinculadas ao planejamento estratégico da
instituição. Assim, na escala do planejamento, o PAAE se
apresenta como o plano tático, ou seja, é o instrumento
direcionador para a execução das ações educacionais necessárias para o exercício de 2018, que serão posteriormente detalhadas no plano operacional. O plano operacional, último nível de planejamento, contemplará as
definições de cada ação educacional destacando, a solução educacional encontrada, os recursos necessários
para a sua implementação e cronograma de execução.
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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jamento e gestão. Políticas públicas e avaliação na área
de segurança pública. Estatística, indicadores e informação em segurança pública. Violência no Espírito Santo.
Violência contra a mulher: prevenção, combate, atendimento à vítima, melhores práticas de enfrentamento, recuperação do agressor.

1.2 AÇÕES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS PARA SERVIDORES (ÁREA TÉCNICA)

Planejamento de Auditorias: Auditorias Analíticas e Operacionais; Auditoria das Ações e Serviços de Saúde: Serviços Ambulatoriais; Auditoria das ações e Serviços de
Saúde: Serviços Hospitalares; Auditoria de Recursos Financeiros - (Transversal as demais); Relatórios de Auditoria e Acompanhamento das Recomendações das Auditorias; Políticas Públicas na Saúde ; Sistema de Saúde
Brasileiro: Evolução da Saúde Pública no Brasil; Sistema
de Saúde Brasileiro: Conceitos, Concepções e Arcabouço
Legal e Histórico das Normas Operacionais: NOB e NOAS; Organização da Atenção à Saúde e o Pacto pela Saúde (Decreto Federal 7.508/11); Bioestatística; Epidemologia, Vigilância e Promoção da Saúde: Vigilância Epidemiológica; Vigilância Sanitária; Vigilância Ambiental Instrumentos Básicos de Planejamento e Gestão em Saúde ; Financiamento do SUS; Monitoramento e Avaliação
; Gestão Orçamentária e Financeira em Saúde; Regulação em Saúde: de Sistemas e do Acesso; Regulação em
Saúde: da Atenção (Primária e Especializada); Controle,
Monitoramento e Avaliação das Ações e Serviços Assistenciais de Saúde; Contratualização e Lei de Licitações e
Contratos ; Ética e Gerenciamento de Conflitos nos Processos de Auditoria; Ética dos Agentes Públicos e dos Auditores em Saúde

Programa de Formação em Auditoria em Saúde

Tópicos relevantes em Segurança Pública

Objetivo: Capacitar os auditores da área de fiscalização
em saúde desenvolvendo as competências técnicas necessárias para o desenvolvimento de auditoria em serviços e sistemas de saúde

Objetivo: Capacitar os auditores da área de fiscalização
em segurança pública desenvolvendo as competências
técnicas necessárias para o desenvolvimento de auditoria neste segmento.

Principais tópicos: Noção de responsabilidade e sua
abordagem jurídica; Responsabilidade administrativa
perante os tribunais de contas ; Aspectos essenciais da
responsabilidade administrativa e aplicações nos tribunais de contas; Responsabilidade dos membros de comissão permanente de licitação; Responsabilidade do
pregoeiro e da equipe de apoio; Responsabilidade de
quem elabora o edital; Responsabilidade de quem homologa o certame licitatório e adjudica o objeto licitado; Responsabilidade do fiscal do contrato; Responsabilidade de pessoa jurídica contratada pela administração;
Responsabilidade do parecerista jurídico; Matriz de responsabilidade – estudo de caso.

Carga Horária: 240 horas

Carga Horária: 16 horas

Auditoria Financeira

Formato: Presencial

Formato: Presencial

Principais tópicos: O processo de Auditoria na Saúde;

Principais tópicos: A segurança pública no Brasil. Plane-

Objetivo: Habilitar os servidores do Tribunal de Contas
do Espírito Santo a conhecerem os conceitos básicos da

Fica, também, a Escola de Contas Públicas autorizada a
promover as alterações que porventura venham a ocorrer no plano operacional a fim de dar fiel cumprimento
às diretrizes e ações delineadas nos planos tático e estratégico
PLANO DE AÇÕES EDUCACIONAIS - ANO 2018
PÚBLICO INTERNO
1.1 AÇÕES EDUCACIONAIS ESPECIFICAS PARA MEMBROS
O novo CPC e seus reflexos nos Tribunais de Contas
Objetivo: Propiciar aos participantes a compreensão dos
principais aspectos do novo código de processo civil e
seus reflexos nas atividades desenvolvidas pelo Tribunal
de Contas.
Carga Horária: 16 horas
Formato: Presencial
Principais tópicos: Chamamento Processual, Recursos,
Fundamento do Voto, Incidentes (Inconstitucionalidade, suspeição e impedimento, desconsideração de pessoa jurídica, uniformização de jurisprudência). Demais
aspectos do novo CPC aplicáveis aos Tribunais de Contas.

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Responsabilização em Processos
Objetivo: Capacitar os auditores para, ao final do curso,
serem capazes de compreender e aplicar, com correção
e clareza, a teoria e a jurisprudência na identificação das
responsabilidades dos agentes jurisdicionados aos Tribunais de Contas em situações recorrentes, configurando
a responsabilidade e analisando a cadeia de responsabilização.
Carga Horária: 16 horas
Formato: Presencial

Segunda-feira, 2 de abril de 2018

5

ATOS DO PLENÁRIO

Auditoria Financeira, de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISSAI) emitidas pela Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) e normas de auditoria ﬁnanceira emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade.
O curso pretende também orientar o Tribunal a aplicar
as normas internacionais de Auditoria Financeira na estruturação e planejamento dos trabalhos de auditoria,
sobretudo nas Contas de Governo (metodologia de auditoria ﬁnanceira de grupo, conforme a ISSAI 1600).

Plataforma E-TCEES Fiscalização

Treinamento Sistema CidadES

Objetivo: Capacitar na utilização do sistema e-tcees/Fiscalização no desenvolvimento das atividades de fiscalização.

Objetivo: Capacitar usuários do sistema CidadES.

Carga Horária: 12 horas

Principais tópicos:

Carga Horária: 08 horas
Formato: Presencial

Formato: Presencial

Funcionalidades do sistema CidadES.

Principais tópicos:

Seminário de Divulgação das Ações do NIE

Funcionalidades do sistema e-TCEES/Fiscalização existentes nos módulos de Planejamento e Execução

Objetivo: Informar aos servidores acerca das atividades
e produtos gerados pelo NIE.

Carga Horária: 30 horas

Capacitação oficial Adobe Acrobat

Carga Horária: 02 horas

Formato: Presencial

Objetivo: Capacitar na utilização do sistema Adobe Acrobat

Formato: Presencial

Carga Horária: 16 horas

Apresentar atividades e produtos gerados pelo NIE.

Formato: Presencial

Preparação de auditores nos conhecimentos financeiros
necessários para o funcionamento das instituições financeiras.

Principais tópicos: Introdução à auditoria ﬁnanceira; Auditoria Financeira de Demonstrações Consolidadas; Elaboração dos Papéis de Trabalho de auditoria; o Avaliação
de risco ; o Plano de Auditoria; o Papéis de trabalho para
documentação dos procedimentos de execução de auditoria ; o Modelo de Relatório de Auditoria
Auditoria Operacional

Principais tópicos:
Funcionalidades do software Adobe Acrobat.
Contratos de TI

Objetivo: Capacitar na utilização da metodologia para a
realização da auditoria operacional

Objetivo: Capacitar nos principais aspectos que envolvem os contratos de TI

Carga Horária: 30 horas

Carga Horária: 30 horas

Formato: Presencial

Formato: Presencial

Principais tópicos:

Principais tópicos:

O que é Anop; Os 7 mitos da Anop; Anop na prática: o ciclo da auditoria; Levantamento com foco em risco; Técnicas de Anop : SWOT/DVR; Análise Stakeholder; Mapa
de Processo; Análise RECI; Indicadores e Mapa de Produtos; Técnicas de coleta de dados: entrevista, questionário, observação direta, grupo focal; Características de um
bom relatório de Anop; Monitoramento

Administração eficiente de Contratos de TI, riscos que
podem ser evitados; modelo de contratação de soluções
de TI; a relação entre governança de TI e contratação de
soluções de TI; o processo de trabalho de planejamento
de contratação de soluções de TI, a IN 04/2010-SLTI; análise de riscos nas contratações de TI.

Diário Oficial de Contas
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Principais tópicos:

Objetivo: Capacitar os auditores, principalmente da SECEXPrevidência, nos principais conhecimentos que envolvem a regulação e o funcionamento das instituições
financeiras.
Carga Horária: 24 horas
Formato: Presencial
Principais tópicos:
Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado; Compliance legal, Ética e análise do perfil do investidor; Principios básicos de Economia e Finanças; Instrumentos de Renda Variável, Fixa e Derivativos; Fundos de
Investimentos; Previdência Complementar aberta; Mensuaração e Gestão de Riscos, as Certificações financeiras
CPA10 e CPA20.
Segunda-feira, 2 de abril de 2018

6

ATOS DO PLENÁRIO

Treinamento Ferramenta de Questionário Online LimeSurvey
Objetivo: Apresentar como funciona e como utilizar a
ferramenta, incluindo a criação de questionário, cadastro de questões, controle de acesso e exportação dos resultados.
Carga Horária: 8 horas
Formato: Presencial
Principais tópicos:
Conhecendo o LimeSurvey. Criando o Inquérito: Elementos de texto; Grupos de perguntas; Perguntas. Visualizando respostas: Completas e incompletas; Filtrar;
Exportar. Configurando o inquérito: Definições globais;
Gestão de códigos. Exportando e importando: Estrutura
de inquérito (arquivo .lss); Arquivo de inquérito (arquivo
.lsa); Formatos XML e TXT; Versão para impressão.
1.3 AÇÕES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS PARA SERVIDORES (ÁREA ADMINISTRATIVA)
Capacitação em Gestão e Fiscalização de Contratos
Objetivo: O objetivo do curso é capacitar os servidores
para gestão e fiscalização de contratos, bem como dirimir dúvidas acerca do tema. O curso visa propiciar aos
alunos o entendimento dos fundamentos e regras pertinentes à formalização e execução dos contratos administrativos, de modo a familiarizar os alunos com os dilemas e problemas mais comuns, capacitando-os a gerar soluções.
Público-alvo: Gestores e Fiscais de Contratos do TCEES.
Carga Horária: 12 horas
Formato: Presencial
Principais tópicos:
Diário Oficial de Contas

Planejamento da contratação; Conceito de contrato administrativo e considerações gerais; Peculiaridades do
contrato administrativo; Formalização do contrato administrativo; Execução do contrato administrativo; Identificar os pontos de atenção que surgem nas várias fases
da execução do contrato; Inexecução do contrato administrativo; Alteração do contrato administrativo; Documentos necessários e formas para prorrogação, extinção
e alteração de contratos; Diferenças entre Reajuste, Revisão e Repactuação; Rescisão do contrato administrativo; Sanções em contratos administrativos; Estudo das
Ferramentas de Gestão de Contrato; Monitoramento das
obrigações contratuais; Perfil do servidor: atribuições do
gestor e fiscal; Atribuição do Gestor de Contratos; Atribuição do Fiscal de Contratos.
Treinamento a Efetiva Liquidação da Despesa Pública
Objetivo: Orientar e aprimorar o conhecimento dos participantes quanto à efetiva liquidação e comprovação do
direito adquirido pelo fornecedor, objetivando a prevenção de fatos que possam prejudicar a execução da despesa dos processos desta corte de contas.
Público-alvo: Servidores do TCEES que realizam as atividades de Fiscalização de Contratos e Convênios, de autuação de processos de compra de produtos ou serviços,
ordenadores de despesas, gestores e servidores que atuam no controle Interno.
Carga Horária: 04 horas
Formato: Presencial
Principais tópicos:
Conceituação: Empenho / Liquidação / Pagamento. Fases Preliminares da Despesa: Orçamentação / Reserva
Orçamentária. Liquidadores da Despesa: Fiscal de Conwww.tce.es.gov.br

trato / Previsão Legal / Atribuições / Ordenador de Despesa. Documentos necessários para realizar a Liquidação da Despesa Face as Exigências Legais. Procedimentos internos do Tribunal de Contas no momento de liquidar a despesa. Exemplos de Liquidação de Despesa. As
Implicações Legais de uma Despesa Liquidada de Forma
Irregular: Responsabilização Civil / Restituição do Valor
Questionado.
Instrução Normativa nº 05/2017
Objetivo: proporcionar aos seus participantes a compreensão e internalização das principais diretrizes da nova Instrução Normativa, em especial a identificação dos
principais riscos associados ao planejamento, gestão e
fiscalização contratual, bem como as respectivas ações
de controle para tentar neutralizá-los ou reduzi-los, de
modo a possibilitar contratações públicas alinhadas com
a conformidade requerida pelos órgãos de controle ao
tempo de alcançar a economicidade e eficiência tanto almejadas.
Público-alvo: Gestores e Fiscais de Contratos do TCEES.
Carga Horária: 12 horas
Formato: Presencial
Principais tópicos:
Introdução; Definição; Fases da contratação; Planejamento da contratação: Etapas do planejamento; Procedimentos iniciais; Elaboração dos estudos preliminares;
Gerenciamento dos riscos; Elaboração do termo de referência; Plano anual de aquisições; Instrumento de medição de resultados; Os principais riscos.; Seleção do fornecedor; Gestão de contratos; Provisionamento dos valores para a conta vinculada; Repactuação; Penalidades;
Recursos Administrativos: Tipos de efeitos; Prazos; ImSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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portância da regulamentação; e Procedimentos.
e-TCEES
Objetivo: Capacitar os servidores ao uso do sistema e-TCEES - sistema que irá prover ao Tribunal de Contas as
funcionalidades necessárias para o uso do Processo Eletrônico /Documento Eletrônico.
Público-alvo: Servidores do TCEES sendo que a SGP indicou esta necessidade.
Carga Horária: 02 horas
Formato: Presencial
Principais tópicos:
1. Visão geral do sistema e-TCEES
2. Módulos disponíveis, em desenvolvimento e módulos
futuros

lidez, respeito, assertividade, harmonia e cooperação;
Ambiente formal x ambiente informal; Exemplos de atitudes cooperativas e construtivas no trabalho e Aplicações no atendimento ao público interno e externo.
Conhecendo o Tribunal
Objetivo: Objetiva-se que ao final do curso os participantes tenham conhecimento da missão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sua composição, competências e funcionamento, bem como noções gerais do
controle externo, inclusive do controle social da Administração Pública.
Público-alvo: Estagiários do TCEES.
Carga Horária: 03 horas
Formato: Presencial

3. Como usar cada módulo

Principais tópicos:

4. Saneamento de dúvidas

Missão do Tribunal de Contas; Estrutura Organizacional
e Composição do TCEES; Fiscalização dos Recursos Públicos; Competências e funcionamento; Controle Social e
Transparência Pública; Ministério Público de Contas; Lei
da Ficha Limpa e Controle social.

1.4 AÇÕES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS PARA ESTAGIÁRIOS
Comportamento no Ambiente de Trabalho
Objetivo: Objetiva-se que ao final do curso os participantes tenham conhecimento das principais responsabilidades e posturas que deles se espera no exercício de suas funções, balizando seu comportamento por princípios
morais e de boa convivência no trabalho; comunicação e
atendimento nos padrões desejados.

Procedimentos Administrativos
Objetivo: Objetiva-se que ao final do curso os participantes tenham conhecimento dos principais procedimentos
administrativos ligados à sua experiência de estágio no
TCEES, e da postura de trabalho que se espera deles.

Público-alvo: Estagiários do TCEES.

Público-alvo: Estagiários do TCEES.

Carga Horária: 03 horas

Carga Horária: 04 horas

Formato: Presencial

Formato: Presencial

Principais tópicos:

Principais tópicos:

Postura e comunicação em ambiente de trabalho; Po-

Principais procedimentos administrativos internos; Prin-

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

cipais siglas e jargões usuais na organização (siglas referentes a setores e procedimentos) e Trâmites internos de
movimentação de processos e de materiais
1.5 PROJETOS ESPECIAIS
Oficina do Conhecimento
Objetivo: Debater temas relevantes e polêmicos no âmbito dos Tribunais de Contas, apresentando as boas práticas da atividade de fiscalização e orientação, bem como
outras questões relacionadas ao controle externo da Administração Pública.
Público-alvo: Servidores e Membros do TCEES e, eventualmente, público externo.
Carga Horária: até 30 horas (cada evento)
Formato: Presencial
Principais tópicos:
1.A fiscalização das Organizações Sociais e OSCIP pelos Tribunais de
Contas
2.A Lei Anticorrupção Empresarial e o Sistema de Controle Externo
3.A Lei da Ficha Limpa e os Tribunais de Contas
4.A visão dos Tribunais de Contas a respeito das contratações diretas
5.Consórcios Públicos
6.Crime de Responsabilidade
7.Lei da Ficha Limpa
8.Lei de Acesso à Informação
9.Medidas cautelares no âmbito dos Tribunais de Contas
10.Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC)
11.Responsabilidade dos agentes envolvidos nos procedimentos licitatórios
12.Responsabilização dos agentes públicos e privados perante os Tribunais de Contas

Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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13.Terceirização de Serviços na Administração Pública
14.Benchmark: Fiscalização orientada para resultados por área de
especialidade
(experiência de outros TCs)
15.Parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil
com base na Lei 13.019/14
16. Principais tópicos no Direito Financeiro
17. Fraude em licitações
18.Crimes na Administração Pública
19.Governança Pública
20.Reforma da Previdência
21.Outros temas considerados relevantes pela Administração.

Educação Financeira
Objetivo: Apresentar conceitos e ferramentas práticas
para planejamento econômico-financeiro a fim de orientar servidores acerca de endividamento, preservação de
patrimônio e investimento, bem como cuidados com o
planejamento do futuro (imprevistos e aposentadoria).
Público-alvo: Servidores do TCEES
Carga Horária: 10 horas
Formato: Presencial/a distância
Principais tópicos:
Economia doméstica; Empréstimos e endividamento;
Planejamento da seguridade (imprevistos de saúde, familiares, e aposentadoria); Preservação de patrimônio e
poder aquisitivo e Investimentos.
Parcerias com Programas de Pós-Graduação
Objetivo: Celebrar/renovar acordo de cooperação com
instituições de ensino do Espírito Santo visando a oferta de vagas para os servidores desta Corte de Contas,
em especial, nos Processos Seletivos dos Cursos de Mestrado Profissional em Gestão Pública, Mestrado e DouDiário Oficial de Contas

torado em Ciências Contábeis, Mestrado e Doutorado
em Administração, Mestrado e Doutorado em Direito e
Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local. Adicionalmente, a critério da Administração, outros
temas e até mesmo outras parcerias poderão ser estabelecidas.
Curso: Mestrado Profissional em Gestão Pública
Área de concentração: Administração Pública
Informações gerais: O Mestrado é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública (PPGGP) do
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
Linhas de pesquisa: 1) Aspectos Legais no Setor Público; 2) Economia e Finanças Públicas; 3) Gestão de Operações no Setor Público.
Curso: Mestrado em Ciências Contábeis
Área de concentração: Contabilidade e Controladoria
Informações gerais: O Programa de Pós-Graduação em
Ciências Contábeis é promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) com a finalidade de formar pessoal qualificado, técnica e cientificamente, para o exercício de atividades profissionais, de ensino e de
pesquisa na área de Ciências Contábeis.

Curso: Mestrado e Doutorado em Direito
Área de concentração: Direitos e Garantias Fundamentais
Informações gerais: O Mestrado Profissional em Gestão
Pública é promovido pelo Faculdade de Direito de Vitória (FDV).
Linhas de pesquisa: Jurisdição constitucional e concretização dos Direitos e Garantias Fundamentais
Curso: Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local
Área de concentração: Políticas Públicas e Determinantes Sociais.
Informações gerais: O Mestrado é promovido pelo
EMESCAM.
Linhas de pesquisa: Políticas Públicas e Cidadania e Política de Saúde e Práticas Sociais
Conhecendo o Tcees para Universitários
Objetivo: Apresentar à comunidade universitária a missão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
sua composição, competências e funcionamento, bem
como noções gerais do controle externo, inclusive do
controle social da Administração Pública.

Linhas de pesquisa: Contabilidade e Finanças

Público-alvo: Estudantes universitários

Curso: Mestrado/doutorado em Contabilidade e Administração

Carga Horária: 04 horas

Área de concentração: Administração e Contabilidade

Principais tópicos:

Informações gerais: O Programa de Pós-Graduação em
Ciências Contábeis e Administração é promovido pela
FUCAPE

Natureza Jurídica e Competências dos Tribunais de Contas; Estrutura Organizacional e Composição do TCEES;
Fiscalização dos Recursos Públicos e Controle Social e
Transparência Pública.

Linhas de pesquisa: Estratégia e Governança
www.tce.es.gov.br

Formato: Presencial
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Treinamento e-TCEES: atendimento interno e externo via
helpdesk

Formato: Presencial em dois módulos (básico e avançado)



Sistema CidadES



Prestação de Contas

Objetivo: Capacitação para atuação no suporte técnico
ao sistema e-TCEES.

2. PÚBLICO EXTERNO

 Treinamento Piloto do Projeto “Apoio ao planejamento estratégico dos jurisdicionados”

Carga Horária: 15 horas

Objetivo: Apresentação do Projeto “Ética, Controle e
Transparência” abordando também a situação da transparência dos municípios capixabas e seus sistemas de
controle interno.

Formato: Presencial
Principais tópicos:
Estrutura Organizacional do TCEES; Perfil dos servidores
do TCEES; Contextualização da implementação de processos eletrônicos; Visão geral do sisterma e-TCEES; Segurança Documental e Regras da Instrução Normativa nº
35; Prática de Manipulação de arquivos PDF/A; Módulo CI´s Eletrônicas – breve apresentação; Módulo Protocolos Eletrônicos: Documentos, Tarefas, Solicitações de
assinatura, Movimentações, Apensos, Juntada, Anexos,
Desentranhamentos, Sigilo documental; Módulo Processos Eletrônicos: principais funcionalidades;. Módulo Sessões: principais funcionalidades;
Visão geral dos módulos Fiscalização, Benefícios e Cobranças; Características e escala de ocorrências dos principais chamados no HelpDesk/Spark/E-mails/Telefone;
Apresentação e acesso às bases de conhecimentos (Wiki´s); Padrão de atendimento interno e externo. Visão
geral e acesso aos softwares de controle – AD, outros.
Oratória
Objetivo: Objetiva-se que ao final do curso os participantes tenham conhecimento necessária para lidar com situações onde a competência de falar em público é necessária.

Seminário de Controle Interno

Público-alvo: Gestores da Administração Direta e Indireta Municipal, responsáveis pelos sistemas de controle interno
Carga Horária: 04 horas por cada polo (4 polos)
Prováveis polos: Nova Venécia, Linhares, Piuma e Alegre.
Programa de Atualização Técnica para Jurisdicionados
Objetivo: Ampliar a competência dos profissionais que
atuam nos jurisdicionados, gestores públicos e cidadãos
quanto ao controle social.
Público-alvo: Servidores estaduais e municipais que subsidiam e atuam na elaboração da prestação de contas
anual.
Formato: Presencial com execução na sede do Tribunal
em polos regionais.

Sistema de gestão de identidades

 Consórcios Públicos: Contabilização dos recursos recebidos dos município
 Outros temas poderão ser contemplados, a critério
da Administração.
3. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)
3.1 CRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS A DISTÂNCIA
Recomendações Básicas para Contratação e Fiscalização
de Obras e Serviços De Engenharia
Carga horária: 20 horas.
Público Alvo: Membros de Comissões de Licitação, Equipes de Fiscalização, Gestores de Secretarias/Órgãos responsáveis por contratações e/ou fiscalizações de Obras e
Serviços de Engenharia, Servidores do Controle Interno,
Procuradores, Coordenadores e operadores do sistema
GeoObras, membros de equipes de projetos e orçamentos, outros agentes com atuação relacionada ao tema.



Geo-Obras

Objetivo: Apresentar recomendações básicas para contratação e fiscalização de obras públicas e serviços de engenharia, com base na legislação vigente, boas práticas
de engenharia e jurisprudência do TCEES e TCU.



Curso de Controle Interno

Controle Social e os Tribunais de Contas



Acessibilidade

Carga horária: 20 horas.

Principais Cursos

Público-alvo: servidores do TCEES.

 Tópicos específicos para atender à ASCAMES/AMUNES

Carga Horária: 16 horas



Diário Oficial de Contas



Controle Social do Orçamento e do Gasto Público
www.tce.es.gov.br
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cessidade de conhecer os mecanismos para contribuírem com um efetivo controle acerca da boa e correta
gestão dos recursos públicos.
Objetivo: Instruir a sociedade acerca da importância do
controle social para uma Administração Pública proba e
eficiente, explanando acerca de seus principais mecanismos de efetivação, e demonstrando sua importância para o controle exercido pelos tribunais de contas.
Contratação Direta - Dispensa e Inexigibilidade De Licitação
Carga horária: 20 horas.
Público Alvo: Profissionais que realizam contratações
públicas, bem como pregoeiros, equipe de apoio, membros de comissão de licitação, assessores jurídicos, controle interno, dentre outros.
Objetivo: Capacitar os profissionais que realizam contratações públicas, no que tange à correta aplicação da Lei
8.666/93, no que se refere às dispensas e inexigibilidades de licitação.  
Elaboração da Proposta Orçamentária dos RPPs
Carga horária: 20 horas
Público Alvo: Profissionais do planejamento e da contabilidade atuantes nos regimes próprios de previdência
e nas Secretarias de Planejamento dos Municípios, responsáveis pela consolidação da proposta orçamentária
do ente.
Objetivo: Capacitar profissionais da contabilidade e do
planejamento governamental na elaboração de proposta orçamentária dos regimes próprios de previdência
contemplando as particularidades orçamentárias exigidas por meio da legislação aplicável aos RPPS.
Diário Oficial de Contas

Curso de Contabilidade Previdenciária
Carga Horária: 40 horas
Sobre este curso:
Este curso tem por objetivo apresentar as particularidades do Plano de Contas aplicado ao Setor Público
(PCASP), aplicadas especificamente aos RPPS.
Controle Interno
Carga Horária: 40 horas
Sobre este curso:
Este curso tem por objetivo desenvolver as competências técnicas dos agentes de controle interno.
3.2 DEMAIS OFERTAS DE CURSOS A DISTÂNCIA
Improbidade Administrativa
Modalidade: com tutoria
Carga horária: 30h
Objetivo: Este curso tem como objetivo que, ao final da
ação educacional, o aluno possa: Compreender e analisar o cenário de construção da Improbidade Administrativa; Identificar e examinar os processos de Improbidade
Administrativa; Estudar as sanções inerentes à improbidade; Identificar as fases dos Processos Administrativos
e Judiciais; Garantir maior celeridade aos processos de
Improbidade.
Como funciona o Poder Legislativo Municipal para vereadores, assessores e sociedade em geral (Parceria com
o IRB)
Modalidade: com tutoria
Carga horária: 20h
Sobre o curso:
Com uma linguagem de fácil compreensão e ponderanwww.tce.es.gov.br

do os conceitos mais comuns empregados na função de
vereador, o presente curso traz um panorama geral do
ambiente legislativo e institucional e suas relações com
outros poderes, especialmente com o Tribunal de Contas. Pretende-se capacitar, orientar e desenvolver maiores habilidades no desempenho de suas funções nas Câmaras.
MROSC: Nova Lei de Fomento e de Colaboração – Lei
13.019/2014 (Parceria com o IRB)
Modalidade: com tutoria
Carga horária: 20h
Sobre o curso:
O curso tem como objetivo aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional relacionado às organizações da sociedade civil e suas relações de parceria com o Estado;
Apresentar um panorama geral sobre a Lei 13.019 de 31
de julho de 2014 e suas alterações, que trouxe mudanças no regime jurídico de parcerias a ser firmada com o
poder público, de modo a promover melhor sua aplicabilidade, transparências na aplicação dos recursos públicos e efetividade. Pretende-se capacitar, orientar e desenvolver habilidades aos operadores da nova Lei de Fomento e de Colaboração – Lei 13.019/2014, que entrará
em vigor no dia 23 de janeiro de 2016, para a União e os
Estados, e em 1º de janeiro de 2017 para os Municípios.
Licitações e Contratos
Modalidade: autoinstrucional
Carga horária: 40h
Sobre o curso: Este curso tem como objetivo suscitar
nos participantes uma noção teórica e prática da Lei nº
8.666/93 e abordar todo o processo de contratação de
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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serviços na administração pública.

mentária e financeira no setor público.

Módulo I - No primeiro módulo abordaremos dentro de
cada unidade os conceitos e princípios das licitações, tipos de licitação e as modalidades.

Modulo I - Neste módulo abordaremos conceitos e princípios do Orçamento Público.

Módulo II - Neste módulo estudaremos os contratos administrativos, abordaremos as suas características, duração, garantias dentre outros pontos importantes sobre
o conteúdo.
Lei de Responsabilidade Fiscal
Modalidade: autoinstrucional
Carga horária: 40h
Sobre o curso: Este curso tem como objetivo proporcionar aos participantes uma visão teórica e prática da Lei
Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade
Fiscal, em que se possa: analisar os conceitos estabelecidos no referido diploma legal, relativos à responsabilidade na gestão fiscal federal, estadual e municipal, e desenvolver avaliação crítica a respeito dos conceitos estudados na lei, bem como de sua aplicabilidade em situações práticas vivenciadas diariamente pelos gestores públicos.
Módulo I- Neste módulo abordaremos os aspectos legais
da LRF e as suas principais alterações.

Módulo II - Neste módulo estudaremos: receitas e despesas públicas, execução orçamentária e financeira, alterações orçamentárias.

Sobre o curso: O curso tem como conteúdo: noções introdutórias; conceito de constituição; o constitucionalismo; classificação das constituições; hermenêutica constitucional; aplicabilidade das normas constitucionais.
Gestão de Processos
Modalidade: autoinstrucional

Contratação de Obras e Serviços de Engenharia

Carga horária: 20h

Modalidade: autoinstrucional

Sobre o curso: Este custo objetiva que, ao final, o participante seja capaz de compreender os benefícios da metodologia de gestão de processos aplicada à organização e sua influência na tomada de decisão e de conhecer técnicas para identificar, mapear, redesenhar, melhorar e gerir processos de trabalho, que contribuem para o
desenvolvimento de uma cultura voltada para a melhoria contínua. Conteúdo: I - Introdução e conceitos básicos; II - Como gerir e melhorar processos; III - Definir e
planejar indicadores estratégicos; IV - Ferramentas para
gestão de processos.

Carga horária: 40h
Sobre o curso: Este curso tem como objetivo apresentar
conceitos e informações relativas a licitações e contratação de obras, à Política Nacional de Saneamento, além
de metodologias para gestão e controle de contratos.
Gestão de Projetos no Setor Público
Modalidade: autoinstrucional
Carga horária: 40h
Sobre o curso: Este curso tem como objetivo proporcionar aos participantes uma visão teórica e prática sobre
gestão e elaboração de projetos a partir do conhecimento de conceitos básicos e das etapas que envolvem um
projeto.
Convênios e Consórcios Públicos (em revisão)

Noções Básicas sobre Planejamento Estratégico
Modalidade: autoinstrucional
Carga horária: 20h
Sobre o curso: Este curso tem como objetivo auxiliar os
participantes a assimilar os conceitos e compreender a
filosofia da metodologia do Planejamento Estratégico,
bem como a sua aplicabilidade institucional.

Módulo II - Estudaremos neste módulo os aspectos operacionais da LRF.

Modalidade: autoinstrucional

Programação e Gestão Orçamentária e Financeira no
Setor Público

Administração Pública - Capacitação Gerencial

Modalidade: autoinstrucional

Sobre o curso: Este curso tem como objetivo apresentar
aos participantes as bases teóricas e conceituais relacionadas ao tema Convênios e Consórcios Públicos.

Carga horária: 40h

Introdução ao Direito Constitucional

Tutor(a): sem tutoria (autoinstrucional)

Sobre o curso: O curso oferece uma visão teórica e prática acerca da elaboração, programação e execução orça-

Modalidade: autoinstrucional

Sobre o curso: O curso tem como conteúdo: evolução
histórica da gestão pública; o processo de modernização

Diário Oficial de Contas

Carga horária: 40h

Carga horária: 20h
www.tce.es.gov.br

Modalidade: autoinstrucional
Carga horária: 20h
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da gestão pública; governabilidade, governança e accountability; ética e moral na gestão pública; competência
do gestor; atitudes pró-ativas no ato de gerir.
Conhecimentos Básicos para uma boa Gestão
Modalidade: autoinstrucional
Carga horária: 15h
Sobre o curso: Este curso tem como objetivo apresentar
noções básicas de gestão, a fim de auxiliar gestores e futuros gestores em suas atividades profissionais. O curso
está dividido 06 módulos: Módulo I - Conceito de Administração X Gestão; Módulo II - Funções do Administrador; Módulo III - Competências do Administrador; Módulo IV - Habilidades do Administrador; Módulo V - Atividades do Administrador; Módulo VI - Papéis do Administrador.
Atendimento ao Público
Modalidade: autoinstrucional
Carga horária: 20h
Sobre o curso: Neste curso será feita uma reflexão acerca da Instituição e de seus servidores: quem são seus
clientes/usuários, quais as necessidades desses clientes
e o papel do servidor no atendimento dessas necessidades. O curso está dividido em 03 módulos: 1- Desenvolvendo relacionamentos interpessoais no trabalho; 2- Ética e serviço público; 3- O atendimento ao público com
qualidade: o cidadão em primeiro lugar.

Modalidade: autoinstrucional

Conhecimentos básicos de recursos de informática para
a aprendizagem a distância

Carga horária: 15h

Modalidade: autoinstrucional

Sobre o curso: Este curso tem como objetivo oferecer
uma revisão ou atualização sobre legislação do FUNDEB,
fiscalização, e eventualmente cita pareceres consulta do
TCE-ES.

Sobre o curso: Este curso não fornece certificado de conclusão/participação.

Reforma Ortográfica

Modalidade: autoinstrucional

Modalidade: autoinstrucional

Carga horária: 20h

Carga horária: 06h

Sobre o curso:

Tutor(a): sem tutoria (autoinstrucional)

O curso tem como objetivo proporcionar aos participantes uma visão dos elementos necessários à boa gestão
pública quando do encerramento do mandato eletivo,
bem como informar as vedações contidas nas normas
voltadas para a responsabilidade fiscal e, ainda, os prazos contidos na legislação eleitoral, com vistas a subsidiar o término do mandato com transparência, legalidade e moralidade pública.

Aperfeiçoamento em Fiscalização do FUNDEB

Sobre o curso: Este curso tem como objetivo atualização
sobre alterações decorrentes da reforma ortográfica.
Concordância Verbal e Nominal e Crase
Modalidade: autoinstrucional
Carga horária: 20h
Sobre o curso: Este curso tem como objetivo oferecer
uma revisão ou atualização sobre concordância nominal,
concordância verbal e emprego de crase.

Orientações para Encerramento de Mandato para Gestores Municipais

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
Modalidade: autoinstrucional

Atualização em Gramática da Língua Portuguesa

Carga horária: 40h

Modalidade: autoinstrucional

Sobre o curso:

Carga horária: 30h

Introdução a Temas Socioambientais

Sobre o curso: Este curso tem como objetivo oferecer
uma revisão ou atualização sobre elementos básicos da
gramática da Língua Portuguesa.

O curso tem como objetivo capacitar profissionais da
contabilidade nos novos regramentos aplicáveis à contabilidade governamental em especial no Plano de Contas
aplicado ao Setor Público.

Modalidade: autoinstrucional

Introdução à EAD

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Carga horária: 15h

Modalidade: autoinstrucional

Modalidade: autoinstrucional

Sobre o curso: Este curso tem como objetivo suscitar reflexões acerca de tópicos socioambientais.

Sobre o curso: Este curso não fornece certificado de conclusão/participação.

Carga horária: 40h

Diário Oficial de Contas
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Sobre o curso:
Segunda-feira, 2 de abril de 2018

13

ATOS DO PLENÁRIO

O curso tem como objetivo capacitar profissionais da
contabilidade aos novos regramentos aplicáveis a contabilidade governamental em especial na elaboração e
análise das demonstrações contábeis aplicadas ao Setor
Público.
Encerramento de Contas no PCASP
Modalidade: autoinstrucional
Carga horária: 24h
Sobre o curso:
O curso tem como objetivo capacitar profissionais da
contabilidade aos novos regramentos aplicavéis a contabilidade governamental, em especial nos procedimentos
de encerramento de contas contábeis do PCASP previstos na Instrução de Procedimentos nº. 03 da Secretaria
do Tesouro Nacional (IPC 03).
Licitações Diferenciadas - Benefícios concedidos a ME
e EPP
Modalidade: autoinstrucional
Carga horária: 30h
Sobre o curso:
O curso tem como objetivo capacitar os profissionais
que realizam licitações públicas, na utilização da legislação que estampa tratamento diferenciado e favorecido
às microempresas e empresas de pequeno porte.
Regularidade Fiscal e Contábil na Contratação dos Consórcios Públicos

bunal de Contas do Estado do Espírito Santo, gerando conhecimentos e aperfeiçoamento necessários para análise, elaboração, controle contábil e a gestão dos Consórcios Públicos no âmbito da Administração Pública Estadual e Municipal, por meio de discussão e disseminação dos aspectos mais relevantes, em especial aos temas
abordados no Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF
da Secretaria do Tesouro Nacional, propiciando maior
capacitação dos contadores públicos, auditores de tribunais de contas e gestores públicos envolvidos com as atividades próprias do ciclo de gestão de recursos públicos.
Gestão Orçamentária e Financeira
Modalidade: autoinstrucional
Carga horária: 40h
Sobre o curso:
O curso tem como objetivo proporcionar aos participantes uma visão integrada das peças orçamentárias, a partir do conhecimento das etapas de planejamento e elaboração da proposta orçamentária, bem como da Administração Financeira, através da programação financeira
e dos aspectos mais relevantes da receita e da despesa
públicas.
Contratos Administrativos
Modalidade: autoinstrucional
Carga horária: 30h
Sobre o curso:

Sobre o curso:

O curso tem como objetivo atualizar os servidores que lidam com Contratos Administrativos a respeito da mais
recente Jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos
Tribunais de Contas.

O curso tem como objetivo capacitar os técnicos do Tri-

Sistema de Registro de Preços com base no Dec. Estadu-

Modalidade: autoinstrucional
Carga horária: 40h

Diário Oficial de Contas
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al 1790/07 e doutrina especializada
Modalidade: autoinstrucional
Carga horária: 20h
Sobre o curso:
O principal objetivo desse curso de registro de preços é
preparar o aluno, com base na legislação e nas boas práticas de gestão de compras no serviço público, a aprender e compreender o que é e como funciona o Sistema de Registro de Preços instituído pelo artigo 15 da lei
8666/93, regulamentado no âmbito do governo estadual
através decreto estadual 1790/2007.
O curso tem como foco principal a melhoria da gestão de
compras governamentais, apresentando de forma prática todos os procedimentos e técnicas do Sistema de Registro de Preços, em conformidade com o previsto na Lei
nº 8.666/93 e em normativos do Estado do Espírito Santo.
Noções de Processo Civil Aplicadas ao TCE-ES
Modalidade: autoinstrucional
Carga horária: 20h
Sobre o curso:
O curso tem como objetivo transmitir ideias centrais do
Direito Processual Civil, correlacionando-as, quando pertinentes, aos processos administrativos no âmbito do Tribunal de Contas do Espírito Santo, a fim de auxiliar a instrução processual.
Compras Governamentais de Micro e Pequenas Empresas
Modalidade: autoinstrucional
Carga horária: indeterminada
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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Sobre o curso:

co que trabalham.

ções públicas.

O curso tem como objetivos: apresentar as mudanças
da lei complementar 147/2014, na Lei 123/2006, na Lei
8.666/1993, na Lei 10.520/2002 e outras legislações correlatas;

Administração do Tempo

Economia no Setor Público

Elencar as novas obrigações do comprador público e discutir as formas de cobrança para que seja alcançado o
desenvolvimento nacional sustentável por meio das políticas de compras governamentais; apresentar os novos
atores que foram equiparados às MPE para fins de aplicação de benefícios: Agricultor Familiar e Produtor Rural
Pessoa Física; compartilhar informações, esclarecer dúvidas e apresentar os posicionamentos e os temas polêmicos da implementação dos avanços da legislação.

Modalidade: autoinstrucional
Carga horária: 40h
Sobre o curso:
O curso tem como objetivo desenvolver a habilidade de
administrar o tempo de forma eficaz, com intuito de obter maior produtividade, organização e desempenho nas
ações e atividades pessoais e profissionais.
Administração de Conflitos
Modalidade: autoinstrucional

Modalidade: autoinstrucional
Carga horária: 40h
Sobre o curso:
O curso tem como objetivo apresentar alguns conceitos
dentro do setor público relacionado a finanças públicas
e respectivos termos dentro da economia.
Excel

Carga horária: 40h

Modalidade: autoinstrucional

Sobre o curso:

Carga horária: 40h
Sobre o curso:

Carga horária: 20h

O curso tem como objetivo apresentar o processo de
conflitos em ambientes de trabalho. Serão abordados
desde as relações pessoais até a gestão de conflitos.

Sobre o curso:

Contabilidade Básica

O curso tem como objetivo capacitar profissionais da
contabilidade e do planejamento governamental na elaboração de proposta orçamentária dos regimes próprios
de previdência contemplando as particularidades orçamentárias exigidas por meio da legislação aplicável aos
RPPS.

Modalidade: autoinstrucional

Elaboração da Proposta Orçamentária dos RPPS
Modalidade: autoinstrucional

Carga horária: 40h

O curso tem como objetivo desenvolver competências e
habilidades para o uso dos recursos básicos do Microsoft Excel para elaborar planilhas, gerar gráficos e usar
fórmulas.

Sobre o curso:

Conceitos Básicos de Estatística
Modalidade: autoinstrucional

Cidade mais Acessível: Primeiros Passos

O curso tem como objetivo ensinar contabilidade básica
para os alunos com interesses em economia, contabilidade e principalmente matemática financeira.

Modalidade: autoinstrucional

Finanças Públicas

Carga horária: 02h

Modalidade: autoinstrucional

O curso tem como objetivo abordar desde a introdução

Sobre o curso:

Carga horária: 40h

à estatística, como também séries estatísticas, tabela de

O curso tem como objetivo dar ferramentas aos participantes para a produção de ofícios objetivando a criação de uma comissão de acessibilidade no Órgão Públi-

Sobre o curso:

frequências, estatística gráfica, medidas de centralida-

O curso tem como objetivo conceituar as finanças públicas no Brasil e suas atuações na gestão das organiza-

de e de dispersão, assimetria, curtose e complementos

Diário Oficial de Contas
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Carga horária: 40h
Sobre o curso:

e números índices.
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Pautas das Sessões - Plenário

Acórdãos e Pareceres - Plenário

PAUTA DA 3ª SESSÃO ESPECIAL DO PLENÁRIO

ACÓRDÃOS

TERÇA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2018, ÀS 13:00

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.

Pauta da Sessão Especial para julgamento, pelo Plenário, de recurso interposto em face do Parecer Prévio TC066/2017 - Plenário (apreciação das contas prestadas
pelo Governador do Estado), nos termos do artigo 63, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

CONSELHEIRO

ACÓRDÃO TC- 0118/2018 – PLENÁRIO
Processos: 06749/2015-1, 07257/2015-3, 07634/2008-1
Classificação: Pedido de Reexame

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

UG: CMVV - Câmara Municipal de Vila Velha

Processo: 06540/2017-1

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Unidade gestora: Governo do Estado do Espírito Santo
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00205/2017-1, 01081/2017-7, 01164/20176, 01165/2017-1, 01457/2017-4, 03139/20171, 05948/2016-8, 08518/2016-1, 08519/2016-6,
08812/2016-2, 10340/2016-7
Recorrente: PAULO CESAR HARTUNG GOMES [BRUNO
FUNCHAL, ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS]
Vista: Marco Antônio da Silva (Vista - 1ª Sessão)

Total: 1 processo
Total geral: 1 processo
PRÓXIMA SESSÃO DO PLENÁRIO - ORDINÁRIA:
Dia 10 de abril de 2018 - terça-feira.
Diário Oficial de Contas

Recorrente: Ivan Carlini
Interessados: Joao Artem, Jonimar Santos Oliveira
Procuradores: Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (OAB:
15786-ES), Josedy Simoes Nunes (OAB: 5277-ES), Gregorio Ribeiro da Silva (OAB: 16046-ES), Daniele Braide
Tartaglia (OAB: 18079-ES), Marcelo Souza Nunes (OAB:
9266-ES), Fernanda Varela Serpa (OAB: 20259-ES), Gustavo Campos Schwartz
Ementa:PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO
TC-065/2015 – CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO – AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA MULTA
IMPOSTA - REFORMULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
www.tce.es.gov.br

Este processo trata de expediente de Recurso interposto pelo Sr. João Artem, na qualidade de 2º Secretário da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vila Velha durante o exercício de 2006, em face do Acórdão TC-065/2015
constante do processo TC 7634/2008, que considerou
parcialmente procedente a denúncia apresentada em relação aos atos praticados pela Mesa Diretora e também
lhe imputou multa individual no valor de R$15.000,00
(quinze mil reais) por ofensa ao artigo 37, inciso II, da
Constituição Federal.
Consta ainda do acórdão recorrido determinação à Mesa
Diretora para a adoção de providências imediatas quanto à adequação do seu quadro de pessoal às normas legais e constitucionais, com informação a este Tribunal
em 15 dias sobre as ações corretivas adotadas.
Notificado do acórdão, o recorrente interpôs o expediente por ele denominado “Recurso de Reconsideração”,
com o objetivo de tornar sem efeito a decisão proferida
por este Tribunal.
Os autos foram então encaminhados à 8ª Secretaria de
Controle Externo para análise e instrução processual,
tendo sido elaborada a Instrução Técnica de Recurso ITR
64/2016-8 (fls. 24-33), no sentido do conhecimento do
recurso como pedido de reexame e no mérito, por que
lhe seja negado provimento.
O Ministério Público de Contas acompanha a ITR
64/2016 pela negativa de provimento e manutenção integral do acórdão recorrido, em seu Parecer 447/2017
da lavra do Procurador de Contas Luciano Vieira:
“[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, com
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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fulcro no art. 3º, inciso II, da LC n. 451/2008,à guisa dos
argumentos fáticos e jurídicos contidosna Instrução Técnicade Recurso – ITR 00064/2016-8, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO do recurso, nostermos dosarts. 152, inciso II, e 166da LC n. 621/12, e, no mérito, seja totalmente DESPROVIDO, mantendo-se, in totum, a condenação
do Acórdão TC-065/2015.
Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, na forma do inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12.
Vitória, 25 de janeiro de 2017.
LUCIANO VIEIRA
PR O C U R AD O R - GE R AL
MI N I S T É R I O PÚ B L I C O D E CO N T AS”
Feita sustentação oral pelo Dr. Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro na 24ª Sessão Ordinária do Plenário, em
25/07/2017, alegando, preliminarmente, a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva, e, quanto ao mérito, que o Sr. João Artem não assinou a portaria questionada pela área técnica.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas
para manifestação, este prolatou Parecer 4521/2017 onde reitera o Parecer Ministerial 447/2017, e oficia pelo julgamento do feito na forma proposta pela Unidade Técnica, consoante Instrução Técnica de Recurso
64/2016-8.
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 leDiário Oficial de Contas

gais e regimentais.

“[...]

dos autos. Considerando que o presente expediente foi
interposto em 27/05/2015, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO, sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a fim de admitir-se a peça como Pedido de Reexame.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

DO MÉRITO

Analisando as condições de admissibilidade do recurso,
observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual, bem como se encontra devidamente
representada pelos advogados subscritores da exordial,
conforme instrumento procuratório à fl. 16 dos autos.

Inicialmente, a defesa do recorrente alega ter ocorrido a
prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, nos seguintes termos:

A área técnica analisou o Recurso de Reconsideração na
Instrução Técnica de Recurso ITR 64/2016-8, conforme
abaixo transcrita:

Entretanto, quanto à adequação, constata-se que a via
processual eleita, qual seja, recurso de reconsideração,
somente é cabível em face de decisão definitiva em processos de prestação e tomada de contas, consoante a redação do artigo 164, caput, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Desse modo, o recurso de reconsideração não se revela
adequado às hipóteses dos processos de fiscalização, como o que se apresenta nos autos em análise, porquanto
a via recursal apropriada nesses casos é o pedido de reexame, nos termos do artigo 166 da LOTCEES.
Ocorre que o prazo para a interposição de ambos os recursos é o mesmo, qual seja, 30 dias. Logo, a fim de se
verificar a possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade recursal, necessário se faz o exame da tempestividade.
Verifica-se que a publicação do Acórdão TC-065/2015
no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal ocorreu em
27/04/2015, considerando-se publicado em 28/04/2015,
consoante informação prestada pela Secretaria Geral
das Sessões por meio do Despacho 09114/2015-1 à fl. 17
www.tce.es.gov.br

Muito antes da ocorrência do julgamento do processo
TC-7634/2008, que resultou no Acórdão TC-065/2015, a
pretensão punitiva do TCEES já se encontrava fulminada
pela prescrição.
O fato reputado irregular ocorreu em 05/04/2006.
Conforme decisão de fl. 35, foi deferida, em 01/09/2009,
a suspensão da então Auditoria Ordinária (posteriormente convertida em Auditoria Especial, decisão de fl.
47) tão somente pelo prazo de 30 dias.
Ausente qualquer outra decisão do relator ou do colegiado determinando a realização de diligência no processo,
tendo a auditoria seguido o seu curso regular e normal.
O Recorrente foi citado em 14/11/2012, como se observa à fls. 303/304.
Percebe-se, portanto, que entre a ocorrência do fato e
a citação do Recorrente transcorreu mais de 06 (seis)
anos, operando-se a prescrição da punição [sic] punitiva do TCEES.
Ante o nítido equívoco cometido pela defesa quanto à
invocação da prescrição, forçoso tecer alguns esclarecimentos acerca do instituto e a sua utilização no âmbito
desta Corte.
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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No que tange à cronologia dos fatos e da tramitação processual, a manifestação do Ministério Público de Contas
nos autos do processo TC nº 7634/2008 (fls. 397-401)
em apenso é elucidativa, senão vejamos:

va implementada pela prescrição, nos moldes aduzidos
pela defesa.

cer ministerial consignados nos autos do processo TC nº
157/2007.

Quanto ao mérito propriamente dito, a defesa apresenta
seus argumentos em dois tópicos, a saber:

No caso vertente, nota-se dos autos que o prazo prescricional (norma material, com efeito retroativo, portanto) iniciou-se no momento da ocorrência do fato – 05 de
abril de 2006, sendo posteriormente suspenso na data
de 12 de fevereiro de 2009, pela determinação de diligência – até a data de 26 de setembro de 2011, total
cumprimento da diligência, voltando a correr pelo tempo remanescente e não se exaurindo em razão da ocorrência da citação válida dos responsáveis (28/05/2012,
12/11/2012 e 16/11/2012) antes de decorridos os cinco anos.

1. Inexistência de ato praticado pelo Recorrente. Ausência de conduta a ensejar a responsabilização.

Do mesmo modo, é possível encontrar decisões plenárias em que a responsabilidade do membro da Mesa Diretora do Poder Legislativo não foi afastada, inobstante a
alegação e comprovação por meio de exame grafotécnico da falsidade da assinatura aposta no ato questionado.

No que tange ao tópico 1, a defesa argumenta, em síntese, que o recorrente não participou e não foi responsável pelo ato irregular apontado por este Tribunal no acórdão recorrido, sendo que a sua responsabilização se deu
de forma objetiva.

Verifica-se, portanto, que a alegação de prescrição da
pretensão punitiva deste Tribunal já havia sido superada pela explanação apresentada pelo Parquet de Contas,
quando da sua manifestação nos autos em apenso.

Aponta que inexiste a assinatura do recorrente na Portaria nº 402/2006 e deixa consignada a sua discordância com o entendimento exarado pela área técnica desta
Corte quando da análise conclusiva.

Não obstante, com a interposição do recurso em análise em 27/05/2015, ocorreu a interrupção da prescrição,
conforme previsão contida no artigo 373, §4º, II do Regimento Interno deste Tribunal, sendo que a interrupção
da contagem do prazo processual provoca a retomada
do seu cômputo de forma integral, não se aproveitando
o prazo já transcorrido até a data da interrupção e ocorrendo a devolução do prazo integral, qual seja, de cinco anos.

A defesa reforça seus argumentos com a indicação de
precedente desta Corte, pelo qual o Plenário, ao apreciar o recurso interposto por membro da Mesa Diretora
da Assembleia Legislativa do Espírito Santo – 2º Secretário –, afastou sua responsabilidade ante a comprovação
da falsidade da sua assinatura nos atos que ensejaram as
irregularidades apuradas, bem como estendeu o entendimento proferido naquele acórdão para rechaçar a responsabilidade do então 1º Secretário ante a ausência de
sua assinatura nos atos questionados.

Destarte, não merece prosperar a preliminar de mérito suscitada pelo recorrente, porquanto não se observa a ocorrência do lapso temporal necessário para que
seja declarada extinta a punibilidade do Sr. João Artem,
haja vista a inocorrência da perda da pretensão punitiDiário Oficial de Contas

2. Das circunstâncias relativas ao caso. Continuidade do
Serviço Público. Da dificuldade enfrentada pela Câmara.
Razoabilidade.

Inicialmente, convém informar que o antecedente suscitado pela defesa divergiu do entendimento exarado
tanto pela área técnica quanto pelo Ministério Público
de Contas, nos termos da instrução técnica e do parewww.tce.es.gov.br

Sendo assim, não é possível alegar de forma inconteste
que o Plenário deste Tribunal tenha sedimentado o seu
entendimento nos moldes do Acórdão TC-006/2014, razão pela qual pede-se vênia para novamente analisar a
realidade fática apresentada nestes autos para posterior
análise e deliberação pelo Plenário.
Cabe observar que, independentemente de ter ou não
o recorrente aposto sua assinatura no ato em comento,
não pode o mesmo se eximir de sua responsabilidade,
seja ela decorrente de ato comissivo, pela concordância
com o ato praticado pela Mesa Diretora, ou de ato omissivo, por não ter o mesmo deixado expressamente consignado a sua discordância.
Importante salientar que não se trata de responsabilidade objetiva, conforme argumentado pela defesa. Na situação dos autos, a responsabilidade imputada ao agente é subjetiva, porquanto a sua responsabilização depara
com a devida comprovação do fato, a conduta culposa e
o nexo de causalidade.
Muito embora o recorrente não tenha assinado a Portaria nº 402/2006, é inconteste o fato de que não há como
ele se esquivar de qualquer responsabilização tendo em
vista o seu dever de fiscalizar, de bem gerir os recursos
públicos e de prestar contas, bem como o de bem desempenhar as funções que lhes foram atribuídas na quaSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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lidade de 2º Secretário daquele órgão colegiado.
Compulsando os autos, percebe-se que inexiste qualquer irresignação ou indagação do recorrente acerca
do ato praticado pela Casa Legislativa, sob o comando
da Mesa Diretora e que culminou em prejuízo ao erário,
conforme demonstrado nos autos.
É inconteste o fato de que ao recorrente caberia confrontar os atos praticados pelo órgão colegiado que integrava
e secretariava com as disposições legais e com o interesse público, tendo em vista suas atribuições advindas diretamente da Constituição, das leis e das resoluções da
Casa Legislativa em decorrência do vínculo de natureza
institucional e política com o Município, na qualidade de
Secretário da Mesa Diretora.
Mister destacar que o vereador, ao ser designado para
compor o órgão colegiado, recebe a incumbência de partícipe obrigatório dos atos de gestão administrativa, bem
como a responsabilidade de bem gerir o recurso público e o dever de prestar contas do Legislativo Municipal.
Ante a gravidade da irregularidade apurada, não se pode
presumir que a mera ausência de sua assinatura na Portaria nº 402/2006 revele a sua reprovação quanto ao ato
praticado e tido como irregular.
Por oportuno, vale destacar a lição de Fábio Medina
Osório (Teoria da improbidade administrativa: má gestão pública: corrupção: ineficiência. São Paulo: RT, 2007.
pp. 177-178), ao se manifestar acerca da legalidade e da
probidade administrativa, no contexto do dever de lealdade institucional do agente político:
O dever de lealdade institucional traduz exigências de
obediência à moral administrativa em âmbitos mais concentrados. A qualificação que se dá à improbidade admiDiário Oficial de Contas

nistrativa, como imoralidade administrativa, não é a que
resulta tão-somente da desonestidade, mas da peculiar
possibilidade de censurar o comportamento administrativo, em uma dimensão de reprovação rigorosa, culminando na urgência de uma sanção jurídica à conduta
contrária aos preceitos éticos revestidos de legalidade.
Por isso se diz que a probidade descende da moralidade
administrativa, porque se trata de penetrar no universo
da ética institucional da desonestidade e da eficiência,
em níveis mínimos. (grifo nosso)
No caso em comento, nenhuma dúvida pode haver no
sentido de que o recorrente foi, no mínimo, negligente
no exercício das suas funções – seja por deixar de assinar ato do órgão colegiado que integrava, seja por deixar
de censurar rigorosamente ato manifestamente irregular – sendo que efetivamente não demonstrou ter adotado qualquer conduta compatível com o seu dever de fiscalizar as verbas e o patrimônio público.
Resta, portanto, demonstrada a existência do nexo de
causalidade entre a conduta do 2º Secretário e o resultado produzido, devendo ser mantida a responsabilidade do recorrente seja pela conivência com os atos praticados, seja pela negligência em descobri-los ou deixar de
agir para impedir sua prática.
Insta novamente enfatizar que ao membro integrante da
Mesa Diretora não cabe a faculdade de se eximir de suas
atribuições, eis que se trata de um ônus por ele aceito e,
portanto, indeclinável. Impende aos membros da Mesa
Diretora fiscalizar e denunciar a quem de direito acerca
de fatos que destoam da normalidade, sempre em obediência à legalidade e primando pela lealdade institucional, eficiência e moralidade administrativas.
Com efeito, não há como se afirmar que o recorrente tewww.tce.es.gov.br

nha ordenado as despesas irregulares que geraram prejuízo ao erário, tendo em vista a ausência de sua assinatura nos atos questionados. No entanto, restou exaustivamente comprovado que o recorrente, embora integrasse a Mesa Diretora, não demonstrou ter participado
das deliberações do referido órgão, tampouco demonstrou ter conhecimento dos fatos que ocorriam na Casa
Legislativa, incorrendo, portanto, em negligência quanto
ao seu dever indeclinável de agir e fiscalizar.
Verifica-se, portanto, que a culpa restou exaustivamente demonstrada nos autos e que, para a exclusão da responsabilidade do recorrente, seria necessária a prova de
inexistência da culpa, ou de inexistência de dano ou nexo causal, o que não foi o caso.
No que tange ao tópico 2, a defesa invoca as circunstâncias relativas ao caso, bem como a necessidade da continuidade do serviço público, a suposta dificuldade enfrentada pela Câmara Municipal, e o princípio da razoabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Dos autos se extrai que a medida, na época dos fatos, era
necessária em razão da continuidade do serviço público
e dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade,
da eficiência e da boa-fé.
As referidas servidoras realizaram treinamento em taquigrafia (fls. 92/230) e a atuação excepcional se deu em
razão da preservação do interesse público, já que serviu
para atender uma demanda existente à época.
Além do mais, conforme a própria Portaria n. 402/2006
deixa claro em sua justificativa (fl. 254), não se tratou de
provimento permanente de cargo sem concurso público,
tratou-se de situação temporária:
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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[...]
A defesa do recorrente conclui requerendo a reconsideração do Plenário para que seja julgada improcedente a
denúncia e, consequentemente, afastando a responsabilidade do recorrente, expedindo-se tão somente recomendação no sentido de que o Legislativo Municipal, no
futuro, se abstenha de praticar atos análogos ao apurado nos autos.
Percebe-se que o recorrente não nega a irregularidade
praticada, mas busca dela se eximir, desta vez, alegando ter se tratado de medida necessária à continuidade
do serviço público. Ocorre que a atribuição de responsabilidade às demandas administrativas não tem o condão de afastar a irregularidade em análise, tendo em vista que cada gestor deve se responsabilizar pelos problemas existentes em sua gestão.
Compulsando os autos é possível verificar que a demanda aduzida pelo recorrente sequer se reveste de qualquer excepcionalidade e transitoriedade. Isto porque o
desvio de função das servidoras perdurou de 05 de abril
de 2006 a 01 de junho de 2009, ou seja, mais de três
anos sem que qualquer providência fosse tomada para
corrigir a situação.
A inércia da Mesa Diretora, composta pelo então recorrente, diante do desvio de função das servidoras designadas para exercer “provisoriamente” o cargo de Taquígrafo Parlamentar I por meio da Portaria nº 402/2006,
propiciou a perenização da irregularidade apontada, que
afronta diretamente a regra constitucional insculpida no
artigo 37, inciso II, da Carta Maior.
A regra matriz para a acessibilidade na Administração
Pública é a realização de concurso público, salvo a noDiário Oficial de Contas

meação dos cargos em comissão e a permissão constitucional concedida à União, aos Estados e aos Municípios
para edição de leis que estabeleçam os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público, o que
não é o caso dos autos.
Portanto, como as argumentações lançadas pela defesa
do recorrente não conseguiram demonstrar a legalidade
do ato praticado sob a sua responsabilidade, e tampouco
conseguiu afastar a irregularidade apontada na decisão
recorrida, pugna-se pela sua manutenção.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, sendo possível a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, opina-se pelo CONHECIMENTO do feito como PEDIDO DE REEXAME, para, no mérito,
NÃO ACOLHER A PRELIMINAR suscitada pelo recorrente, ante a inocorrência da perda da pretensão punitiva
implementada pela prescrição, bem como NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se todos os termos do
Acórdão TC-065/2015.
Por fim, ressalta-se o pedido da defesa de ser intimada
da inclusão do feito em pauta de julgamento para fins de
promover sustentação oral.
É a nossa manifestação.
Vitória, 6 de setembro de 2016.
[...]”
Assim se manifesta o Ministério Público de Contas no Parecer 4521/2017:
“[...]
Trata-se de Recurso de Reconsideração [1] interposto
por JOÃO ARTEM em face do Acórdão TC- 065/2015,
www.tce.es.gov.br

exarado nos autos do processo TC-7634/2008, o qual
abaixo se transcreve:
ACÓRDÃO TC-065/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7634/2008
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ASSUNTO - DENÚNCIA.
DENUNCIANTE – IDENTIDADE PRESERVADA
RESPONSÁVEIS – JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILLO, JONIMAR
SANTOS OLIVEIRA, IVAN CARLINI E JOÃO ARTEM
EMENTA
DENÚNCIA - JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - 1) ACATAR PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILLO - 2)
PROCEDÊNCIA PARCIAL - 3) MULTA - 4) DETERMINAÇÃO
- 5) NOTIFICAÇÃO - 6) REMETER CÓPIA DOS AUTOS AO
MINISTÉRIO PÚBLICO - 7) ARQUIVAR.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC7634/2008, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de fevereiro de dois mil e quinze, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, que encampou o voto vista
do Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti:
1. À unanimidade, acatar a preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pelo Sr. José de Oliveira Camillo, excluindo sua responsabilidade, extinguindo quanto a ele o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267,
VI, do CPC c/c art. 70 da Lei Complementar Estadual nº
621/2012;
2. Por maioria, considerar parcialmente procedente a
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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presente denúncia, quanto aos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vila Velha, no exercício
2006, Srs. Jonimar Santos Oliveira, Ivan Carlini e João Artem;
3. Impor aos Srs. Jonimar Santos Oliveira, Ivan Carlini e
João Artem, com fundamento no art. 130, caput, c/c art.
135, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
multa individual no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a cada um deles, por ofensa ao Art. 37, II, da Constituição Federal;
Vencidos o Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges e o
Conselheiro convocado Marco Antonio da Silva, que votaram pela não aplicação de multa.
4. Determinar à Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Vila Velha para que adote providências imediatas quanto à adequação do seu quadro de pessoal aos normativos legais que o regem;
5. Notificar a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vila Velha para que no prazo de até 15 dias, informe a este
Tribunal as ações corretivas adotadas;
6. Em ocorrendo a hipótese prevista no art. 98 da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012 c/c art. 177, § 4º,
do Regimento Interno, determinar a remessa de cópia
dos autos ao Ministério Público para medidas legais cabíveis;
7. Após o trânsito em julgado, arquivar os presentes autos.
Inicialmente, a SecexRecursos, através da ITR 64/20168[2], opinou pelo conhecimento do recurso como pedido de reexame, pelo não acolhimento da preliminar
arguida e quanto ao mérito, pelo desprovimento, pois
concluiu que os argumentos apresentados pelo recorDiário Oficial de Contas

rente não sanearam a irregularidade apontada e tampouco a responsabilidade do gestor, o que foi seguido
pelo Ministério Público de Contas[3].

Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.

No entanto, retornaram os autos a este Parquet de Contas, por força do despacho 38841/2017-4[4],para manifestação quanto à ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, por força do art. 71, § 1º, da LC n. 621/12.

§ 4º Interrompem a prescrição:

Pois bem.
A priori, cumpre acentuar, conforme dispõe o art. 71 da
LC n. 621/2012, que “prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo”. Por seu turno, o § 1° do referido artigo prevê que “a
prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante
provocação de qualquer interessado, após manifestação
escrita do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas”.
Forçoso rememorar, conforme já disposto no parecer
ministerial de fls. 397/401 (TC-7634/2008), que o prazo prescricional (norma material, com efeito retroativo,
portanto) iniciou-se no momento da ocorrência do fato
[5] – 05 de abril de 2006 [6], sendo posteriormente suspenso[7] na data de 12 de fevereiro de 2009, pela determinação de diligência[8]-[9], até a data de 26 de setembro de 2011, total cumprimento da diligência[10], voltando a correr pelo tempo remanescente, não se exaurindo, portanto, em razão da ocorrência da citação válida
dos responsáveis[11] (28/05/2012[12], 12/11/2012[13]
e 16/11/2012[14]) antes de decorrido o prazo de cinco
anos.
Frisa-se que a citação válida do responsável interrompe
a contagem do prazo prescricional consoante art. 71, §
4º, inciso I, da LC 621/12:
www.tce.es.gov.br

[...]
I - a citação válida do responsável;
Por conseguinte, a juntada da última citação válida ocorreu em 19/11/2012, devendo ser considerado interrompido o prazo prescricional a partir desta data de acordo
com o art. 362, inciso VI, do RITCEES, in verbis:
Art. 362. Os prazos referidos neste Regimento são peremptórios e contam-se, independente da ordem sequencial, a partir da data:
[...]
VI - da juntada aos autos do último aviso de recebimento
ou da certidão de cumprimento da citação, quando houver mais de um responsável.
Destaca-se que, segundo entendimento exarado no
Acórdão 904/2003 do Tribunal de Contas da União, a interrupção faz com que o prazo prescricional retorne ao
início da contagem, diversamente da suspensão que,
cessados os motivos, recomeça a correr com o prazo que
restava da suspensão.
Desta forma, a prescrição da pretensão punitiva se consumaria em novembro de 2017. Contudo, o responsável, em 27/05/2015, interpôs o presente pedido de reexame, fato que nos moldes do art. 71, § 4º, inciso II, da
LC 621/12 também é causa de interrupção da contagem
do prazo prescricional:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nosfeitos a seu cargo.
[...]
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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§ 4º Interrompem a prescrição:
[...]
II - a interposição de recurso.
Assim, na hipótese, a prescrição da pretensão punitiva
somente se consumará em maio de 2020.
Posto isso, o Ministério Público de Contas reiterando o
Parecer Ministerial de fl. 37, oficia pelo julgamento do
feito na forma proposta pela Unidade Técnica, consoante
Instrução Técnica de Recurso n. 64/2016-8[15].
Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, na forma do inciso III[16] do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem como no
parágrafo único[17] do art. 53 da Lei Complementar nº
621/12.

64/2016-8 e nos Pareceres 447/2017 e 4521/2017 do
Ministério Público de Contas, e VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
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:
1. Receber o presente Recurso como Pedido de Reexame;
2. Conhecer do presente Recurso;
3. Negar provimento ao presente recurso, e manter os
termos do Acórdão TC 065/2015;
4. Dar ciência ao recorrente.

Vitória, 13 de setembro de 2017.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

LUCIANO VIEIRA

Relator

Procurador-Geral

VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

Ministério Público de Contas
Verificou a área técnica que sendo este um processo de
fiscalização, o Recurso de Reconsideração não se revela
adequado, visto que a via recursal apropriada nesses casos é o pedido de reexame, nos termos do artigo 166 da
Lei Complementar n. 621/2012.
Admito, da mesma forma, que o presente poderá ser recebido como “Pedido de Reexame” aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal, visto que o prazo para a
interposição de ambos os recursos é o mesmo, qual seja,
de 30 dias, e este encontra-se tempestivo.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevo, em todos os seus termos, o entendimento exarado na Instrução Técnica de Recurso ITR
Diário Oficial de Contas

1. RELATÓRIO:
Este processo trata de expediente de recurso interposto pelo Sr. João Artem, na qualidade de 2º Secretário da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vila Velha durante o exercício de 2006, em face do Acórdão TC-065/2015
constante do processo TC 7634/2008, que considerou
parcialmente procedente a denúncia apresentada em relação aos atos praticados pela Mesa Diretora e também
lhe imputou multa individual no valor de R$15.000,00
(quinze mil reais), por ofensa ao artigo 37, inciso II, da
Constituição Federal.
Consta ainda do acórdão recorrido determinação à Mesa
Diretora para a adoção de providências imediatas quanwww.tce.es.gov.br

to à adequação do seu quadro de pessoal às normas legais e constitucionais, com informação a este Tribunal
em 15 dias sobre as ações corretivas adotadas.
Notificado do acórdão, o recorrente interpôs o expediente por ele denominado “Recurso de Reconsideração”,
com o objetivo de tornar sem efeito a decisão proferida
por este Tribunal.
Os autos foram então encaminhados à 8ª Secretaria
de Controle Externo para análise e instrução processual, tendo sido elaborada a Instrução Técnica de Recurso
ITR 64/2016-8 (fls. 24/33), no sentido de conhecer o presente expediente recursal como pedido de reexame e no
mérito, para que lhe fosse negado provimento.
O Ministério Público de Contas acompanha os termos da
ITR 64/2016 pela negativa de provimento e manutenção
integral do acórdão recorrido, em seu Parecer 447/2017,
da lavra do Procurador de Contas Luciano Vieira:
“[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, com
fulcro no art. 3º, inciso II, da LC n. 451/2008,à guisa dos
argumentos fáticos e jurídicos contidosna Instrução Técnicade Recurso – ITR 00064/2016-8, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO do recurso, nos termos dos arts. 152,
inciso II, e 166da LC n. 621/12, e, no mérito, seja totalmente DESPROVIDO, mantendo-se, in totum, a condenação do Acórdão TC-065/2015.
Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, na forma do inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12.
Vitória, 25 de janeiro de 2017.
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LUCIANO VIEIRA
PR O C U R AD O R - GE R AL
MI N I S T É R I O PÚ B L I C O D E CO N T AS”
Na sequência, foi realizada sustentação oral pelo patrono
do Sr. João Artem, Dr. Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, na 24ª Sessão Ordinária do Plenário, em 25/07/2017,
conforme notas taquigráficas encartadas às fls. 45/49.
Novamente os autos foram encaminhados ao Ministério
Público de Contas para manifestação, e este prolatou Parecer 4521/2017 (fls. 66/68), onde reitera o Parecer Ministerial 447/2017, e propõe o julgamento do feito na
forma sugerida pela Unidade Técnica, consoante Instrução Técnica de Recurso 64/2016-8.
Neste passo, o Em. Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo proferiu o voto 7790/2017 (fls. 73/84), encampando na totalidade o entendimento técnico (ITR 64/2016) e
Pareceres do MPEC 447/2017 e 4521/2017, conhecendo
do Recurso interposto mas, negando-lhe provimento,
mantendo incólume o Acórdão TC 065/2015 recorrido.
É o relatório, em sua importância.
2. FUNDAMENTAÇÃO:
Tratam estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. João Artem, então vereador da Câmara de
Vila Vela no exercício de 2006, que tem origem no processo de denúncia apresentada em relação aos atos praticados pela Mesa Diretora daquele Legislativo Municipal, em face de um possível desvio de função de servidoras, em razão da nomeação para exercício nos cargos
de Taquígrafo Parlamentar I e II, diferente cargo em que
foram originalmente contratadas, que se deu através da
Portaria 402, de 05/04/2006 (fls. 234/235 do processo
TC 7634/2008 em apenso).
Diário Oficial de Contas

Preliminarmente, o recorrente alega a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva e, ainda, antes da análise de mérito, o afastamento da responsabilidade do Sr.
João Artem, uma vez que o mesmo não teria assinado
a portaria de nomeação questionada pela área técnica.
Por fim, quanto ao mérito, arguiu o recorrente que a situação em tela não se configura em dano ao erário, em
função da nomeação temporária ter sido realizada para
atender a finalidade pública e para dar continuidade aos
trabalhos daquela Câmara e, sobretudo, porque os serviços foram devidamente prestados, e nestas condições,
somente caberia uma recomendação, não sendo tal irregularidade passível de macular os atos, no sentido de se
imputar uma penalidade tão severa.
Pois bem.
Inicialmente, quanto à invocação da prescrição administrativa, entendo por aproveitar dos elucidativos esclarecimentos acerca do instituto e a sua utilização no âmbito desta Corte, bem como a aplicação no caso concreto, conforme a manifestação do Ministério Público
de Contas nos autos do processo TC nº 7634/2008 (fls.
397/401), cujos termos foram acompanhados pelo Relator no voto 7790/2017-1 (fls. 73 e ss).
Nestas circunstâncias, afasto a preliminar de mérito de
prescrição administrativa quinquenária, haja vista a inocorrência de lapso temporal suficiente a extinguir a punibilidade dos agentes públicos ora envolvidos, da forma
imputada no Acórdão 65/2015.
Contudo, inauguro minha divergência quanto à responsabilização do Sr. João Artem, tendo em vista que o ato
impugnado pela área técnica, qual seja, a Portaria 402,
de 05/04/2006, não teria sido assinada pelo então agenwww.tce.es.gov.br

te responsabilizado, o Secretário da Mesa Diretora da
Câmara Municipal em comento, conforme motivos que
passo a expor:
O recorrente reforça seus argumentos com a indicação
de precedente desta Corte constante no processo TC
157/2007 e Acórdão TC 006/2014, pelo qual o Plenário,
ao apreciar o recurso interposto por membro da Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo –
2º Secretário, acompanhou o entendimento vertido em
voto por mim proferido e afastou sua responsabilidade
ante a comprovação da falsidade da sua assinatura nos
atos que ensejaram as irregularidades apuradas, bem
como estendeu o entendimento proferido naquele voto
para rechaçar a responsabilidade do então 1º Secretário,
ante a ausência de sua assinatura nos atos questionados.
Por sua vez, a área técnica e Em. Relator não reconheceram o antecedente suscitado pelo recorrente, considerando que o Plenário deste Tribunal, por intermédio do
referido Acórdão – TC 006/2014, não teria sedimentado
seu entendimento sobre a matéria, alegando que o Relator à época teria divergido da área técnica e do Ministério Público de Contas, nos termos da instrução técnica
e do parecer ministerial, consignados nos autos do processo TC nº 157/2007.
Para comprovar que a matéria não se encontra pacificada no âmbito deste Plenário, trouxe o corpo técnico decisões plenárias em que a responsabilidade do membro da
Mesa Diretora do Poder Legislativo não foi afastada, colacionando o Acórdão TC 314/2013, proferido nos autos
do processo TC nº 6864/2010 e o Acórdão TC-551/2013,
proferido nos autos do processo TC nº 2443/2009, nos
quais foi mantida em ambos a responsabilização do presidente da Assembleia Legislativa deste Estado à época,
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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inobstante a alegação e comprovação por meio de exame grafotécnico da falsidade da assinatura aposta no ato
questionado.
Revendo minha posição antes adotada nos autos originários do presente processo (TC 7634/2008), peço vênia
para novamente examinar a realidade fática ora apresentada, para posterior análise e deliberação deste Plenário.
Primeiramente, destaco que as situações nos casos encartados como precedentes pela área técnica possuem
peculiaridades a serem levadas em consideração, sobretudo, em razão da matéria apreciada pela Mesa Diretora.
Assim, entendo necessário informar quais assuntos
eram tratados nas hipóteses encartadas como paradigmas, quais Órgãos e agentes envolvidos, para somente
com base nestes elementos emitir qualquer juízo de valor no caso em comento:
Processo 6864/2010 – Acódão 314/200 3 – Recurso de
Revisão, de relatoria do Conselheiro Eduardo Perez (voto 1003/2013), face ao ACÓRDÃO TC 591/2007 (processo TC 2651/2005), encampando o entendimento sobre
a matéria vertido no processo TC 004/2008 – Acórdão
TC 455/2009 - Recurso de Reconsideração, de relatoria
do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que
votou para negar provimento ao recurso, mantendo incólume o Acórdão recorrido, acompanhando os termos
da Instrução Técnica de Recurso nº ITR 43/2008, da 8ª
Controladoria Técnica, e o Parecer Ministerial - PPJC nº
5345/2008;

curso de pós-graduação em Direito do Estado, com a injustificada participação de particulares, sem finalidade
pública, mantidos pelos cofres públicos, no percentual
de 70% (setenta por cento), além da escolha dos participantes sem critério objetivo e sem previsão legal, afrontando os princípios da Administração Pública, previstos
no artigo 37 da Constituição Federal, e no artigo 45, § 2º,
da Constituição Estadual;

te n° 021/2002) – infringência ao artigo 3°, § 1°, inciso I,
c/c artigo 22, § 3°, da Lei n° 8666/93;

Processo TC 2443/2009 – Acórdão TC 551/2013 - Recurso de Revisão, de relatoria do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (voto 1607/2013), face ao ACÓRDÃO
TC 657/2007, encampando o entendimento sobre a matéria vertido no processo TC 5132/2006 – Acórdão TC
657/2007 - Recurso de Reconsideração, de relatoria do
Conselheiro Mário Alves Moreira, face ao Acórdão TC
636/2006 (processo TC 1779/03), acompanhando os
termos da Instrução Técnica de Recurso - ITR nºs 97 e
160/2007, da 8ª Controladoria Técnica, e Parecer Ministerial - PPJC nºs 2998 e 4348/2007.

3.2. Infidelidade contratual – infringência ao artigo 66 da
Lei n° 8666/93;

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado do ES;
Recorrente: José Carlos Gratz
Objeto da apreciação da Mesa Diretora: Foram indevidamente apreciadas várias matérias, quais sejam:
1. Fracionamento de objeto para evitar licitação em
modalidade mais competitiva (Convites nos 50/2002,
51/2002, 59/2002, 60/2002, 61/2002, 62/2002, 63/2002,
65/2002, 66/2002 e 67/2002) – infringência ao artigo 23,
§ 3°, da Lei n° 8666/93;

Recorrente: José Carlos Gratz

2. Fracionamento de objeto para evitar procedimento licitatório – infringência aos artigos 2° e 3° da Lei n°
8666/93;

Objeto da apreciação da Mesa Diretora: contratação de

3. Frustração do caráter competitivo da licitação (Convi-

Órgão: Assembleia Legislativa do Estado do ES;
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3.1. Pagamentos desprovidos de motivações e comprovações, no montante de R$ 35.722,50, equivalente a
28.866,67 VRTE’s (Contratação de serviço de buffet ferindo o Princípio da Moralidade) – infringência aos artigos 37 da Constituição Federal e 45, § 2°, da Constituição Estadual;

4. Pagamentos de infrações de trânsito sem imputação aos respectivos condutores, no montante de R$
1.855,68, correspondente a 1.499,53 VRTE’s – infringência ao artigo 3° do Ato n° 1029/1995, da ALES;
5. Doações financeiras com “abuso de poder” no montante de R$ 3.585.880,00, equivalente a 2.897.680,81
VRTE’s – infringência aos artigos 55, 56 e 57 da Constituição Estadual e artigo 2°, alínea “a” c/c seu parágrafo único, alínea “a”, da Lei n° 4717/65;
6. Doações de passagens com “abuso de poder” no montante de R$ 187.358,92, correspondente a 151.401,14
VRTE’s – infringência aos artigos 55, 56 e 57 da Constituição Estadual e artigo 2°, alínea “a” c/c seu parágrafo único, alínea “a”, da Lei n° 4717/65;
7. Pagamento de locação de aeronaves desprovido de
motivações e comprovações, no total de R$ 127.200,00,
equivalente a 102.787,86 VRTE’s – infringência ao artigo
37 da Constituição Federal e artigo 45, § 2°, da Constituição Estadual;
8. Burla a necessidade de licitações, por intermédio de
“convênio” com a ARSAL – infringência ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e artigo 2° da Lei n°
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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8666/93;
9. Ausência de “Termo de Responsabilidade” em bens patrimoniais – infringência ao artigo 94 da Lei n° 4320/64;
10. Pagamentos indevidos de “Gratificação de Risco de
Vida” no montante de R$317.314,96, correspondentes a
256.416,13 VRTE’s;
11. Descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal
(“Despesas com Serviços de Terceiros”) – infringência ao
artigo 72 da Lei n° 101/00.
Nas hipóteses acima identificadas, cabe destacar que a
responsabilidade do recorrente foi fixada em razão da
abrangência da matéria apreciada, sobre a qual o presidente não podia desconhecer, independente da existência ou não de sua assinatura no ato do Colegiado, tanto
que os outros co-réus que exerciam outras funções não
foram tratados da mesma maneira, até mesmo diante da
insurgência por parte do recorrente contra a ausência de
isonomia no tratamento recebido, sem no entanto ter sido acatado à época pela área técnica, pois partiu-se da
premissa que cada um devia responder pelos atos que
exerceu, ou seja, conforme a conduta de cada um adotada, de forma a contribuir com a irregularidade deflagrada (nexo causal).
Por fim, trago o precedente invocado pela defesa, constante do processo TC 157/2007 – Acórdão TC 006/2014,
que trata de Recurso de Reconsideração face ao Acórdão
TC 787/2006, constante do processo 4585/1998, em que
foi recorrente, o 2º Secretário da Mesa - Domingos Sávio Pinto Martins, e no qual proferi voto para exclusão
da responsabilidade, tanto do recorrente, como 2º Secretário, quanto do 1º Secretário da Mesa Diretora da
Assembleia do Estado do ES, um porque constava sua asDiário Oficial de Contas

sinatura falsificada e outro porque não tinha aposto sua
assinatura.
Neste último caso, a matéria apreciada pela Mesa Diretora se referia à irregularidade na licitação para aquisição de impressos denominados “Manual do Consumidor”, bem como pela ausência de controle nas entregas
efetivadas deste objeto, denotando uma liquidação indevida, além de supostos preços superiores aos de mercado.

referia à indevida distribuição de cópias do Manual do
Consumidor adquirido pela ALES, verifica-se que a despesa teria sido realizada por simples despacho do presidente da Casa, e nestas condições o presidente da Mesa,
inobstante não ser de sua competência originária, propositalmente e comprovadamente teria se imiscuído, razão pela qual a sua responsabilidade foi mantida e, em
decorrência, votei pelo afastamento da responsabilidade dos Secretários.

Nesta hipótese foi afirmado pela área técnica que a distribuição dos referidos Manuais teria sido realizada através de simples despacho da Presidência, o que naquela
hipótese demonstrou não haver qualquer ingerência por
parte dos Secretários em questão.

Assim, em ambos as situações a conduta do Presidente restou devidamente individualizada a contribuir para
a irregularidade verificada nos processos acima apontados, de maneira que não havia como afastar sua culpabilidade e consequente responsabilização.

Diante dos fatos, constato que os julgamentos com tratamentos distintos se deu em razão da constatação de culpabilidade evidenciada na conduta praticada pelo agente público indicado, restando diretamente ligada à influência dos agentes nos assuntos apreciados e, por consequência, na consecução da irregularidade. A manutenção da responsabilidade do agente público foi analisada conforme a conduta por ele adotada, que de alguma
forma teria contribuído para a irregularidade indicada.

Nesse passo, resta claro que não podemos nos respaldar nos paradigmas invocados, merecendo, portanto, a
análise do caso concreto, com a verificação da culpabilidade e nexo causal, elementos imprescindíveis para a
responsabilização do agente público:

Na realidade, nos casos paradigmas havia envolvimento
direto do Ordenador de Despesas, seja na indicação dos
candidatos beneficiados, no caso do Curso de Pós-graduação suportado em 70% pela ALES (processo 6864/2010),
também no caso do processo TC 2443/2009, estaria entre as despesas realizadas com o aval da presidência as
doações financeiras com “abuso de poder” no montante
vultoso de R$3.585.880,00.
Na hipótese contida no processo TC 157/2007, que se
www.tce.es.gov.br

O ponto nodal do caso em exame se restringe aos termos da Portaria nº 402/2006 de 05/04/2006, através da
qual foram designados provisoriamente servidores efetivos para o exercício dos cargos de Taquígrafo Parlamentar I e II (fls. 234/235 do processo TC 7634/2008 em
apenso).
De fato, não há que se discutir a ausência do então recorrente, Sr. João Artem – 2º Secretário, na realização deste
ato, por não constar neste instrumento a sua assinatura
aposta, o que denota que a matéria teria sido discutida e
apreciada a sua revelia.
Importa destacar que a Lei Orgânica do Município à época dos fatos previa, em seu art. 26, inciso VII (alterado
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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pela Emenda nº 017, de 03/04/2001), a competência exclusiva de apreciação pela Mesa Diretora da matéria atinente ao ato de nomear, promover, comissionar, conceder gratificações, licenças, colocar em disponibilidade,
exonerar, demitir, aposentar e punir servidores da Casa, nos termos estritos da Lei, definindo o quorum consistente na totalidade de seus membros (fls. 315/317 do
processo TC 7634/08 em apenso).
Nesta linha, o ato de designação consignado na referida Portaria nº 402/2006 estaria eivado de nulidade, pois
não havia a assinatura de todos os seus membros, apenas do Presidente e do 1º Secretário.
Inobstante a nulidade supra apresentada na votação da
matéria, há necessidade de se proceder com a análise
da culpabilidade do agente público no que diz respeito
ao ato eivado de vício, para somente assim indicar sua
responsabilização e lhe aplicar sanção, já que a culpa é o
elemento subjetivo da conduta, isto é, a vontade exteriorizada pelo agente de descumprir a norma, por ação ou
omissão consciente e reprovável, o que a meu ver não se
mostra evidenciado no caso em comento.
Nestas condições, constato que a área técnica perfila entendimento para manutenção da responsabilidade do
recorrente por simplesmente ser membro da Mesa Diretora da Câmara de Vila Vela à época, conforme trecho da
manifestação técnica que transcrevo:
“ (...) independentemente de ter ou não o recorrente
aposto sua assinatura no ato em comento, não pode o
mesmo se eximir de sua responsabilidade, seja ela decorrente de ato comissivo, pela concordância com o ato
praticado pela Mesa Diretora, ou de ato omissivo, por
não ter o mesmo deixado expressamente consignado a
sua discordância.
Diário Oficial de Contas

Importante salientar que não se trata de responsabilidade objetiva, conforme argumentado pela defesa. Na situação dos autos, a responsabilidade imputada ao agente é subjetiva, porquanto a sua responsabilização depara
com a devida comprovação do fato, a conduta culposa e
o nexo de causalidade.
Muito embora o recorrente não tenha assinado a Portaria nº 402/2006, é inconteste o fato de que não há como
ele se esquivar de qualquer responsabilização tendo em
vista o seu dever de fiscalizar, de bem gerir os recursos públicos e de prestar contas, bem como o de bem
desempenhar as funções que lhes foram atribuídas na
qualidade de 2º Secretário daquele órgão colegiado.
Compulsando os autos, percebe-se que inexiste qualquer irresignação ou indagação do recorrente acerca
do ato praticado pela Casa Legislativa, sob o comando
da Mesa Diretora e que culminou em prejuízo ao erário,
conforme demonstrado nos autos.
É inconteste o fato de que ao recorrente caberia confrontar os atos praticados pelo órgão colegiado que integrava e secretariava com as disposições legais e com
o interesse público, tendo em vista suas atribuições advindas diretamente da Constituição, das leis e das resoluções da Casa Legislativa em decorrência do vínculo
de natureza institucional e política com o Município, na
qualidade de Secretário da Mesa Diretora.
Mister destacar que o vereador, ao ser designado para compor o órgão colegiado, recebe a incumbência de
partícipe obrigatório dos atos de gestão administrativa,
bem como a responsabilidade de bem gerir o recurso
público e o dever de prestar contas do Legislativo Municipal.
www.tce.es.gov.br

Ante a gravidade da irregularidade apurada, não se pode presumir que a mera ausência de sua assinatura na
Portaria nº 402/2006 revele a sua reprovação quanto
ao ato praticado e tido como irregular.
Por oportuno, vale destacar a lição de Fábio Medina
Osório (Teoria da improbidade administrativa: má gestão pública: corrupção: ineficiência. São Paulo: RT, 2007.
pp. 177-178), ao se manifestar acerca da legalidade e da
probidade administrativa, no contexto do dever de lealdade institucional do agente político:
O dever de lealdade institucional traduz exigências de
obediência à moral administrativa em âmbitos mais concentrados. A qualificação que se dá à improbidade administrativa, como imoralidade administrativa, não é a que
resulta tão-somente da desonestidade, mas da peculiar
possibilidade de censurar o comportamento administrativo, em uma dimensão de reprovação rigorosa, culminando na urgência de uma sanção jurídica à conduta
contrária aos preceitos éticos revestidos de legalidade.
Por isso se diz que a probidade descende da moralidade
administrativa, porque se trata de penetrar no universo
da ética institucional da desonestidade e da eficiência,
em níveis mínimos. (grifo nosso)
No caso em comento, nenhuma dúvida pode haver no
sentido de que o recorrente foi, no mínimo, negligente
no exercício das suas funções – seja por deixar de assinar ato do órgão colegiado que integrava, seja por deixar de censurar rigorosamente ato manifestamente irregular – sendo que efetivamente não demonstrou ter
adotado qualquer conduta compatível com o seu dever
de fiscalizar as verbas e o patrimônio público.
Resta, portanto, demonstrada a existência do nexo de
causalidade entre a conduta do 2º Secretário e o resultaSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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do produzido, devendo ser mantida a responsabilidade
do recorrente seja pela conivência com os atos praticados, seja pela negligência em descobri-los ou deixar de
agir para impedir sua prática.
Insta novamente enfatizar que ao membro integrante da
Mesa Diretora não cabe a faculdade de se eximir de suas
atribuições, eis que se trata de um ônus por ele aceito e,
portanto, indeclinável. Impende aos membros da Mesa
Diretora fiscalizar e denunciar a quem de direito acerca
de fatos que destoam da normalidade, sempre em obediência à legalidade e primando pela lealdade institucional, eficiência e moralidade administrativas.
Com efeito, não há como se afirmar que o recorrente tenha ordenado as despesas irregulares que geraram prejuízo ao erário, tendo em vista a ausência de sua assinatura nos atos questionados. No entanto, restou exaustivamente comprovado que o recorrente, embora integrasse a Mesa Diretora, não demonstrou ter participado das deliberações do referido órgão, tampouco demonstrou ter conhecimento dos fatos que ocorriam na
Casa Legislativa, incorrendo, portanto, em negligência
quanto ao seu dever indeclinável de agir e fiscalizar.
Verifica-se, portanto, que a culpa restou exaustivamente demonstrada nos autos e que, para a exclusão da responsabilidade do recorrente, seria necessária a prova de
inexistência da culpa, ou de inexistência de dano ou nexo
causal, o que não foi o caso [...]
Nesta toada, percebe-se que a conduta do Sr. João Artem, enquanto Secretário da Mesa Diretora, não contribuiu diretamente para a falha apontada, não havendo
como responsabilizá-lo nesta situação, porque não participou da deliberação do ato constituído pela Portaria
nº 402/2006.
Diário Oficial de Contas

O simples fato de ser o recorrente membro integrante
da Mesa Diretora não o obriga a conhecer dos fatos irregulares ocorridos naquele Legislativo, não mais do que
quaisquer outros vereadores que compõem aquela Casa de leis.
Por outro lado, não se pode presumir que a mera ausência de sua assinatura na Portaria nº 402/2006 revele a
sua reprovação quanto ao ato praticado e tido como irregular, como foi alegado pela área técnica, no entanto,
se o mesmo estivesse presente e não concordasse com a
decisão de designação aposta na citada portaria, a conduta exigida era a de deixar expressamente consignado
a sua discordância em ata, o que não foi verificado no caso em exame.
Por fim, importa reconhecer que este recurso impetrado
teve origem em uma denúncia formulada perante este
Tribunal, em que um particular denuncia irregularidades
na gestão do Sr. José de Oliveira Camilo.
Neste contexto, tem-se a observar que, nem o denunciante, nem mesmo nosso corpo técnico na apuração
dos fatos, encartou documentos que sustentassem a responsabilização do recorrente.
Assim sendo, considerando que o ônus da prova recai
sobre quem alega, sob pena de destruir, de maneira irreversível, os fundamentos do princípio da presunção da
inocência.
Considerando, ainda, a ausência da assinatura do então
2º Secretário aposta na Portaria objurgada, resta não demonstrada a responsabilidade e o envolvimento do mesmo no ato irregular.
Deste modo, a conduta do vereador em questão não foi
evidenciada na hipótese vertida nestes autos, de forma a
www.tce.es.gov.br

concorrer com a falha de designação provisória de servidores em desvio de função, em afronta aos termos constitucionais que obrigam o Concurso Público para acesso a cargos públicos, e nesse sentido, não havendo nexo causal, devemos afastar-lhe a culpabilidade e, consequentemente, sua responsabilidade.
Pelo exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, divergindo, respeitosamente, da área técnica, do Órgão Ministerial e da decisão proferida pelo Em.
Relator, VOTO, no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Processo
TC 6749/2015, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1. Receber o presente Recurso como Pedido de Reexame;
2. Conhecer do presente Recurso;
3. Dar-lhe provimento ao presente recurso, afastando a
responsabilidado do Sr. João Artem, com a consequente extinção da multa a ele imposta, reformulando nesse
sentido os termos do recorrido Acórdão TC 065/2015;
4. Dar ciência ao recorrente.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
1. ACÓRDÃO TC- 0118/2018 – PLENÁRIOVISTOS, relatados e discutidos estes autos do Processo TC 6749/2015,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo voto-vista do conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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1.1. Receber o presente Recurso como Pedido de Reexame;
1.2. Conhecer do presente Recurso;
1.3. Dar-lhe provimento ao presente recurso, afastando
a responsabilidado do Sr. João Artem, com a consequente extinção da multa a ele imposta, reformulando nesse
sentido os termos do recorrido Acórdão TC 065/2015;
1.4. Dar ciência ao recorrente.
2. Por maioria. Nos termos do voto-vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencidos o relator
e o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti
que acompanharam a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, por negar provimento ao recurso.
3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
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
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
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Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia 27/03/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 187/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO TC: 7976/2017 (Apenso TC 7580/2017)
CLASSIFICAÇÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECORRENTE: MARCO ANTONIO DA SILVA
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EM FACE DA
DECISÃO 3918/2017-6 – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face
da Decisão 3918/2017-6 proferida pelo Plenário desta Corte nos autos do Processo TC 7580/2017, em que
se apreciam Agravo em face da Decisão Monocrática
1426/2017, proferida no TC 6876/2017, que admitiu incidente de suspeição onde o embargante aparece na
condição de excepto.
O embargante aponta a existência de omissão e contradição na decisão proferida, especificamente pela ausênwww.tce.es.gov.br

cia de expressa manifestação do relator acerca da faculdade lhe oferecida de exercer juízo de retratação, conforme disposto no art. 1.018, §1º e art 1021, § 2º, ambos
do CPC e no emprego de modulação ao efeito suspensivo emprestado ao agravo, no seu entender, técnica restrita à matéria constitucional.
Ao final requer:
Assim sendo, em conclusão, requer a Vossa Excelência o
seguinte:
5.1 Seja recebido e CONHECIDO os presentes Embargos
de Declaração opostos, a fim de que seja PROVIDO para,
em sede de integração de julgados, reconhecer a ocorrência de OMISSÃO relevante, em razão de não ter sido
apreciado o pedido de exercício do “juízo de retratação”,
para, preliminarmente, NÃO CONHECER da exceção de
suspeição oposta, por ser manifestamente intempestiva
e preclusa, conforme fundamentos indicados;
5.2 Seja, alternativamente, PROVIDO os presentes embargos, apenas se, em tese, não se reconhecer a inépcia da exceção de suspeição oposta, para, em razão da
CONTRADIÇÃO relevante, então havida, em sede de integração de julgados, atribuir-se efeito suspensivo a toda a
Decisão Monocrática n° 01426/2017-3, em razão da impossibilidade de se modular efeitos, em face ausência de
norma declarada inconstitucional neste caso, bem como
em razão de se ter sido suspenso os efeitos do conhecimento da exceção de suspeição oposta.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, constato que o expediente apresenta-se
tempestivo e que o interessado possui legitimidade na
sua propositura, estando, portanto, atendidos estes dois
pressupostos de admissibilidade.
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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É sabido que a formação do convencimento do magistrado não está adstrito aos argumentos trazido aos autos
pelos interessados e tampouco fica obrigado a manifestar-se pontualmente acerca de alegações e fundamentos
apresentados quando encontrou motivo suficiente para
embasar sua decisão.
No caso, a decisão embargada não incorreu em omissões ou contradições, revelando apenas o inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão e a
tentativa de alterá-la por meio dessa espécie recursal,
conforme expressamente descrito no seu pedido.
Passando ao largo da interpretação pretendida pelo autor quanto à aplicação dos dispositivos presentes nos
arts. 1.018, §1º e 1.021, § 2º do Código de Processo Civil - CPC ao caso concreto, e atendo-se apenas ao questionamento sobre a omissão sugerida pelo embargante,
é possível identificar a insustentabilidade da tese quando confrontada com a dedução lógica de que o exercício
do juízo de retratação é uma faculdade deferida ao magistrado e que este, ao prolatar a decisão no agravo, superou essa fase, implicitamente a rejeitando. Obviamente, caso acolhesse, a decisão seria diferente, estaria prejudicado o agravo, a teor do referido §1º, do art. 1.018
do CPC.
Do mesmo modo, equivoca-se o embargante acerca da
existência de contradição entre a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e a manutenção da suspensão dos
processos TC’s 6603/2017 e 6579/2012, conforme estabelecido na Decisão Monocrática 1426/2017.
O equívoco parte da premissa que a fundamentação
estaria relacionado ao instituto jurídico de modulação
temporal dos efeitos das decisões proferidas em sede de
controle difuso de constitucionalidade, doutrinariamenDiário Oficial de Contas

te conhecida como prospective overruling.

3. Dar ciência ao interessado;

Nele, os juízes e os tribunais ao observarem alteração da
jurisprudênica dominante no STF e nos tribunais superiores poderão modular os efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica, a teor do § 3º, do
art. 937 do CPC.

4. Transitado em julgado, remeter os autos ao Relator
para apreciação do agravo.

No caso concreto, o emprego do verbo modular está relacionado à amplitude da decisão relacionada à propoprcionalidade e economia processual, diferente do conceito de prospective overruling. Nela preservou-se a integração processual entre a exceção de suspeição e os processos a ela relacionados, evitando-se retrabalhos desnecessários acaso a decisão final desfavoreça o excepto.
Importa rememorar que o processamento da exceção de
suspeição, com reduzidas interveniências de cunho processual, lhe confere dinâmica própria no seu desenvolvimento, com destaque para a celeridade, o que de fato
somente não se concretizou pela disposição litigante do
excepto, materializadas nas diversas interveniências processuais por ele propostas.
III. DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I – RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática (Decisão 3918/2017) proferida nos autos do Processo TC nº. 7.580/2017 – recurso de
agravo – cujo teor visa desconstituir a Decisão Monocrática nº. 1.426/2017 na qual se determinou o recebimento, e processamento, de exceção de suspeição em face
do ora embargante. Para além disto, esta última decisão
monocrática determinou, também, a suspensão da tramitação dos Processos TC º. 6.579/2012 e 6.603/2016.
Adoto como relatório a sucinta exposição do iter processual transcorrido até o presente momento formulada pelo Relator, Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, por
ocasião da realização da 2ª. Sessão Ordinária do Plenário
deste Tribunal de Contas.

1. Conhecer dos presentes Embargos de Declaração;

Durante a referida sessão o ilustre Relator proferiu voto
no sentido de conhecer dos presentes embargos de declaração mas, quanto ao mérito, negar-lhe provimento,
“mantendo incólume o teor da Decisão 3918/2017, proferida pelo Plenário desta Corte nos autos do Processo
TC 7580/2017”.

2. Quanto ao mérito, negar provimento, mantendo incólume o teor da Decisão 3918/2017-6, proferida pelo Plenário desta Corte nos autos do Processo TC 7580/2017;

Entretanto, em vista dos fundamentos fáticos e jurídicos
apontados como suficientes para a conclusão exposta,
solicitei vista dos autos para melhor análise antes de pro-

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:
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ferir voto.

ti, assim se manifestou quanto a este ponto:

Sendo assim, trago o feito à pauta novamente para apreciação.

“...

II. FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, verifico estarem presentes os pressupostos
genéricos e específicos de admissibilidade da espécie recursal manejada pelo Recorrente, razão pela qual entendo ser necessário o conhecimento do mesmo.
O teor da petição de embargos de declaração aponta,
supostamente, a ocorrência de omissão em relação à
supressão de fase procedimental própria do recurso de
agravo, qual seja, o exercício, por parte do julgador prolator da decisão guerreada, de juízo de retratação, assim
como contradição em relação aos próprios fundamentos
da deliberação consistente na suspensão dos Processos
TC nº. 6579/2012 e 6603/2016.
No que tange à suposta omissão, alega o embargante ter
suscitado, quando da interposição do recurso de agravo, pedido de exercício, por parte do Relator, Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, a realização do juízo de retratação quanto à decisão proferida para que se reconhecesse a intempestividade da exceção de suspeição oposta pelo membro do Ministério Público Especial de Contas
contra sua participação em julgamento de feitos de competência deste Tribunal de Contas.
Todavia, tal juízo de retratação não teria sido realizado,
razão pela qual torna o ora embargante, então agravante, a pugnar pelo reconhecimento da referida intempestividade.
No voto proferido durante a 2ª. Sessão Ordinária do Plenário desta Corte de Contas, o relator dos embargos e,
do recurso de agravo, Conselheiro João Luiz Cotta LovatDiário Oficial de Contas

Passando ao largo da interpretação pretendida pelo autor quanto à aplicação dos dispositivos presentes nos
arts. 1.018, §1º e 1.021, §2º do Código de Processo Civil – CPC ao caso concreto, e atendo-se apenas ao questionamento sobre a omissão sugerida pelo embargante,
é possível identificar a insustentabilidade da tese quando confrontada com a dedução lógica de que o exercício
do juízo de retratação é uma faculdade deferida ao magistrado e que este, ao prolatar a decisão no agravo, superou essa fase, implicitamente a rejeitando. Obviamente, caso acolhesse, a decisão seria diferente, estaria prejudicado o agravo, a teor do referido §1º, do art. 1.018
do CPC.
...”
Em vista dos argumentos expendidos tenho que assiste,
em parte, razão ao embargante.
No caso concreto, verificou-se que ao interpor o recurso
de agravo o relator deste recurso proferiu decisão monocrática deferindo o recebimento e, consequentemente, processamento da irresignação mantendo-se, porém,
silente quanto ao juízo de retratação. Segundo alegou na
oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, tal comportamento indicaria, por dedução lógica,
rejeição à modificação dos termos da decisão proferida.
Ou seja, seu silêncio indicaria a manutenção da decisão.
Ocorre, porém, que o sistema jurídico brasileiro atual, notadamente a Constituição Federal de 1988 aboliu
a possibilidade de prolação de decisões sem a devida e
correspondente fundamentação, senão vejamos:
“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Triwww.tce.es.gov.br

bunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios: ... IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos,
às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação; X as decisões administrativas dos
tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as
disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de
seus membros; ...”
Exigência equivalente no âmbito da Administração Pública encontra-se prevista no art. 2º., da Lei Federal nº.
9.784/1999:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de: ... VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; ...”
Este mesmo diploma legislativo prevê, em seu art. 50, situações de fato e de direito que quando presentes obrigam o agente público a motivar o ato, com a indicação
dos fatos e dos fundamentos jurídicos presentes. De extrema relevância a citação, in litteris, desse artigo:
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados,
com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
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I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

cial.

II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

Quanto ao mérito da omissão alegada, tenho que razão
não assiste ao embargante.

III – decidam processos administrativos de concurso ou
seleção pública;

Isto porque, a suscitada intempestividade da oposição
da exceção de suspeição caracteriza-se, por força da interposição do recurso de agravo, como matéria de mérito recursal, ou seja, questão principal a ser decidida
quando do julgamento por parte do Plenário desta Corte de Contas.

IV – dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V – decidam recursos administrativos;
VI – decorram de reexame de ofício;
VII – deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a
questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e
relatórios oficiais;
VIII – importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.”
Assim, tenho que razão assiste ao embargante quando
pugna pela necessidade de ser observada a fase do juízo
de retratação, ainda que o prolator da decisão venha a
mantê-la em todos os seus termos, pois não se pode admitir a emissão de pronunciamento de forma implícita
em processos administrativos.
Não se quer com isso obrigar o relator a modificar seu
entendimento, mas, simplesmente, fazer cumprir uma
etapa própria e típica da tramitação do recurso de agravo.
No caso dos autos, tenho que os presentes embargos de
declaração prestam-se para fixar o entendimento de que
a fase do juízo de retratação, nos recursos de agravo interpostos junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, deve ser observada exigindo-se manifestação expressa do prolator da decisão acerca da manutenção desta ou de sua modificação, ainda que parDiário Oficial de Contas

Ao compulsar os autos do Processo TC nº. 7.580/2017
verifico que a insurgência do agravante/embargante resulta na discordância da verificação da tempestividade
da apresentação da exceção de suspeição por parte de
membro do Ministério Público Especial de Contas.
De fato, ao receber e determinar o processamento da
referida exceção de suspeição cabe ao relator verificar a
presença dos requisitos e pressupostos de admissibilidade desta, relegando ao mérito a apreciação das provas
que induzirão à conclusão, ou não, do afastamento do
Conselheiro. Havendo discordância por parte de um dos
prejudicados, dessa decisão caberá o recurso correspondente passando então a matéria a constituir-se o mérito do recurso.

nº. 7.580/2017 antes mesmo que este apresentasse seu
posicionamento acerca do mérito do recurso, razão pela
qual, neste ponto, deixo de dar provimento aos presentes embargos.
Com relação à suposta contradição, alega o embargante
que, “uma vez atribuído efeito suspensivo à decisão monocrática que conheceu da exceção de suspeição oposta
pelo Procurador de Contas, Heron Carlos Gomes de Oliveira, este efeito suspensivo não poderia ser modulado”.
Ao proferir voto nos embargos de declaração interpostos o relator, Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, esclareceu a que título foi citado o termo “modular” de sua decisão, senão vejamos:
“... Do mesmo modo, equivoca-se o embargante acerca
da existência de contradição entre a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e a manutenção da suspensão dos
processos TC’s 6603/2017 e 6579/2012, conforme estabelecido na Decisão Monocrática 1426/2017.
O equívoco parte da premissa que a fundamentação
estaria relacionado ao instituto jurídico de modulação
temporal dos efeitos das decisões proferidas em sede de
controle difuso de constitucionalidade, doutrinariamente conhecida como prospective overruling.

Todavia, a tramitação do Processo TC nº. 7.580/2017 encontra-se regular, constando dos autos manifestação da
Secretaria de Controle Externo de Recursos e do Ministério Público Especial de Contas, ou seja, apto a integrar
a pauta de julgamento.

Nele, os juízes e os tribunais ao observarem alteração da
jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores poderão modular os efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica, a teor do §3º, do
art. 937 do CPC.

Assim, apreciar a presente questão em sede de embargos de declaração importaria, a priori, em atribuir a esta espécie recursal efeitos modificativos de decisão de
“mero expediente” proferida pelo relator do Processo TC

No caso concreto, o emprego do verbo modular está relacionado à amplitude da decisão relacionada à proporcionalidade e economia processual, diferente do conceito de prospective overruling. Nela preservou-se a inte-
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gração processual entre a exceção de suspeição e os processos a ela relacionados, evitando-se retrabalhos desnecessários acaso a decisão final desfavoreça o excepto. ...”

1426/2017, proferida quando do recebimento do recurso de agravo, tendo em vista os esclarecimentos aduzidos pelo relator do feito TC nº. 7976/2017 quanto ao
conteúdo hermenêutico acerca da expressão “modular”.

vio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.

Tenho, desta forma, que não se encontra presente a aludida contradição haja vista que ante a um sem número
de conteúdos polissêmicos que a expressão “modular”
pode abrigar, aquele para o qual emprestou significação
o relator, Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, é compatível com o restante da decisão proferida, razão pela qual,
neste ponto, deixo de dar provimento aos embargos de
declaração.

5. DAR CIÊNCIA aos interessados e ao Ministério Público
Especial de Contas.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 27/03/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Plenária, ante as razões expostas em:
1. CONHECER dos presentes embargos de declaração.
2. DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração para reconhecer a omissão quanto à supressão da fase do
juízo de retratação por parte do relator do Processo TC
nº. 7580/2017, haja vista a ausência de explicitação das
razões para manutenção da Decisão Monocrática nº.
1426/2017, proferida quando do recebimento do recurso de agravo.
3. NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
acerca da intempestividade da oposição de exceção de
suspeição por parte de membro do Ministério Público
Especial de Contas, haja vista constituir matéria de mérito dos autos do Processo TC nº. 7580/2017 para o qual
o próprio relator deste feito ainda não se pronunciou.
4. NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração acerca da contradição na Decisão Monocrática nº.
Diário Oficial de Contas

6. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC- 187/2018 – PLENÁRIO
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 dos presentes Embargos de Declaração;
1.2. Quanto ao mérito, negar provimento, mantendo incólume o teor da Decisão 3918/2017-6, proferida pelo Plenário desta Corte nos autos do Processo TC
7580/2017;

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator - em substituição).

1.3. Dar ciência ao interessado;
1.4. Transitado em julgado, remeter os autos ao Relator
para apreciação do agravo.
2. Nos termos do voto do relator. Parcialmente vencido o
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, que votou pelo provimento parcial.
3. Data da Sessão: 06/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Fláwww.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-1459/2017 – PLENÁRIO
Processo TC: 2676/2013
Apensos TC: 9774/2013 e 2340/2014
Classificação: Denúncia
Denunciante: Audifax Charles Pimentel Barcelos
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal da Serra
Responsáveis: Antônio Sergio Alves Vidigal - Prefeito
Exercício: 2013
Advogados: Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (OAB/ES
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15.786), Gregorio Ribeiro da Silva (OAB/ES 16.046) e Luiz
Ricardo Ambrosio Filgueiras (OAB/ES 21.979)
EMENTA: DENUNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA – REJEITAR O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – REJEITAR PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO– IMPROCEDÊNCIA – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Denúncia em face da Prefeitura Municipal da Serra, apresentada pelo Prefeito
Municipal Audifax Charles Pimentel Barcelos, em face da
gestão anterior (2008/2012), sob responsabilidade do
então Prefeito Sr. Antônio Alves Vidigal, alegando a ocorrência de irregularidades/ilicitudes ocorridas no executivo municipal e no Instituto de Previdência da Serra bem
como solicitando “que sejam investigadas as práticas –
em tese – de violação às normas de regência, especialmente à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Alega o denunciante:
1. Do demonstrativo de Disponibilidade de Caixa Negativo – Fontes Próprias de Recursos;
Afirma o denunciante que o demonstrativo de caixa publicado evidencia a existência de saldo negativo da disponibilidade de caixa, nas contas de recursos próprios,
no montante de aproximado de R$ 63.000.000,00. Alega
ainda que as dívidas compreendem restos a pagar, fornecedores, prestadores de serviços, encargos e consignações em pagamento, contrariando em tese a Lei de Responsabilidade Fiscal.
1. Do não pagamento do Parcelamento dos Precatórios
Diário Oficial de Contas

Judiciais junto ao Tribunal de Justiça – indícios de declaração falsa de regularidade de pagamento de precatórios;
Alega o denunciante que não foi honrado o parcelamento
dos precatórios judiciais (Processos nº 2011.00.023.214),
afirma que parcelas referentes aos meses de outubro,
novembro e dezembro, totalizando R$ 4.395.204,15 não
foram pagas.
1. De acordo celebrado com a Empresa ENGER URB;
Alega que foi firmado um acordo com a Empresa URB assumindo uma dívida no montante de R$ 51.381.468,08,
parcelada em 96 meses, em afronta ao artigo 42 da LRF.
Afirmou também, que o acordo celebrado contemplou
cláusula sem observância da nova Lei de Resíduos Sólidos e de TAC.
1. Investimento do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra (IPS) no Banco BVA;
Alega o denunciante que a aplicação financeira realizada pelo IPS no valor de R$ 40.000.000,00, junto à instituição financeira privada que sofreu intervenção do Banco Central.
1. Parcelamento Previdenciário junto ao IPS;

Alega que a administração anterior cancelou um total de
R$ 40.496.120,33 em empenhos de recursos próprios,
sendo que dentre esses “em sua maioria, eram referentes a despesas que possuíam comprovação de real execução do objeto contratado”, e para outros não foram
apresentados as comprovações do cancelamento da sua
obrigação de pagamento
1. Inadequada evidenciação de suficiência financeira no
balanço anual;
Alega o denunciante que a prática do item anterior implica em uma inadequada informação no balanço anual.
1. Dos contratos firmados após abril de 2012;
Alega a limitação de se contrair obrigações nos últimos
dois quadrimestres do mandato sem que seja possível o
cumprimento destas dentro do prazo ou sem que reste
em caixa ao final do ultimo quadrimestre recursos suficientes para arcar com as mesmas.
1. Inadequado pagamento do “Programa de Complementação de Renda Familiar do Município da Serra”;Alega o denunciante que foram efetuados pagamentos relativos ao Programa de Complementação de Renda Familiar sem previsão legal.

1. Alega que o município da Serra deixou reiteradamente de repassar as contribuições previdenciárias ao Instituto Municipal, sendo firmado o termo de parcelamento
e confissão de dívida em maio de 2011 e não que não foi
cumprido. Aduz ainda, que em novembro de 2012 foi firmado um novo termo no valor de R$ 22.168.562,02 sem
ter disponibilidade de caixa e sem prévio emprenho.

1. Da suposta ordem de serviço sem contrato;

1. Inadequada evidenciação das obrigações patrimoniais
decorrentes do cancelamento de empenhos;

1. Da entrega de obras inacabadas – UPAS Serra Sede e
Escola Fundamental Maria Stela Modenezi;

www.tce.es.gov.br

Alega que a empresa Dayan Mencer Telões Ltda que e,
novembro de 2012 protocolou um requerimento de pagamento por indenização referente à execução de contrato, informalmente celebrado com a administração anterior, que teve como objeto a exposição dos jogos da
copa do mundo de futebol 2010.
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Alega que as instalações destinadas à Unidade de Pronto Atendimento da Serra Sede, bem como a Escola Fundamental Maria Stela Modenezi, foram inauguradas nos
últimos dias da gestão do prefeito anterior, sem, entretanto, estarem devidamente acabadas e aptas à utilização, afirma ainda que a Escola nem sequer tinha alvará
de funcionamento e as obras padecem de vícios que impossibilitam o uso.
1. Da realização de serviço sem Empenho;
Afirma o denunciante que várias obras foram iniciadas
no exercício de 2012, em especial no segundo quadrimestre, sem a respectiva reserva financeira para o exercício seguinte, afrontando assim o artigo 42 da LRF.
1. Das consignações;
Aponta o denunciante a existência de consignações e encargos previdenciários, referentes ao exercício anterior
cujos montantes não encontrariam correspondência nos
valores deixados em caixa, afrontando assim o artigo 42
da LRF.
Os autos seguiram para a 6ª Secretaria de Controle Externo que elaborou a Manifestação Técnica Preliminar
MTP nº 125/2013 opinando por encaminhar os autos ao
Núcleo de Engenharia e Obras Públicas para se manifestar quanto ao item “contrato celebrado com a empresa
ENGER URB” e em relação ao item “inobservância da Lei
de Resíduos e obras inacabadas”, informou que o item
“investimento do IPS e Banco BVA” já haviam sido objeto de auditoria por esta Corte, opinou que o item relacionado a danos ao erário decorrente do pagamento
do programa de complementação de renda familiar deveriam ser apurados nos termos da IN 08/2008, em relação à ausência de documentos que comprovassem o
Diário Oficial de Contas

item que trata de suposta ordem de serviço sem contrato não caberia a atuação desta Corte e por fim, opinou
para que os demais itens fossem analisados na Prestação
de Contas Anual.
Após, temos a manifestação do Núcleo de Engenharia
e Obras Públicas que por meio da Manifestação Técnica Preliminar nº 158/2013 opinou pelo exame jurídico
da questão relativa à legalidade da prorrogação do contrato com a ENGER URB por 20 anos e a instauração de
Tomada de Contas pelo município para apurar os demais
fatos denunciados.
Ato contínuo foi juntado aos autos os documentos de fls.
326/382, e foram remetidos à 6ª Secretaria de Controle Externo que por meio da MTP nº 165/2015, relatando que o Prefeito complementou a denúncia e sugeriu o
apensamento do expediente à Prestação de Contas Anual de 2012.
Encaminhados os autos ao Relator o mesmo acolheu a
sugestão da equipe técnica.
Encontra-se apensada aos autos a Representação TC nº
9774/2013 oferecida pelo Ministério Público de Contas
em face do Município da Serra em razão de indícios de
irregularidades apontadas na peça inicial no período de
2008/2012.
Foi elaborada a Decisão Monocrática nº 14/2014, indeferindo o pedido de medida cautelar, determinando a notificação do Sr. Antonio Sergio Alves Vidigal e a notificação
do Sr. Audifax Charles Pimentel Bacelos.
Devidamente notificados, os responsáveis apresentaram
suas justificativas e documentos que foram juntados aos
autos.
Foi juntado aos autos, também o expediente protocolawww.tce.es.gov.br

do pelo Sr. Gideão Enrique Svensson, Vereador da Serra
que alegava irregularidades na Construção da Unidade
Básica de Saúde da família.
Com isso, o relator determinou o apensamento destes
autos ao Processo TC 3084/2013.
Assim, os autos do Processo TC 2676/2013 e TC
9774/2014, foram apensados ao Processo TC 3084/2013
– Prestação de Contas Anual.
Ocorre que, a 6ª Secretaria de Controle Externo, após a
realização de diligência RD-E 4/2014, entendeu que apenas os itens referentes ao art. 42 tratavam de assunto relacionado à PCA e que os demais referiam-se a atos de
gestão.
O Relatório de Diligência nº 4/2014 opinou que os 13
itens apresentados pelo denunciante, evidenciam indícios de irregularidades com proposta de citação os itens:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.8, arguiu a inconstitucionalidade quanto ao item 1.5 e propôs a instauração de
Tomada de Contas pela Administração Municipal quanto
aos itens 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.
Foi elaborada a Instrução Técnica Inicial nº 557/2014 pela 6ª Secretaria de Controle Externo opinando pela citação do responsável, e não houve citação quanto aos
itens 1.5, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.3.
O então Conselheiro Relator à época elaborou a Decisão Monocrática Preliminar nº 608/2014 determinando a citação do responsável em face das irregularidades
tratadas nos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 do RD-E 4/2014.
Os autos foram encaminhados ao NEC que opinou por
determinar a exclusão do item 1.3.
Com isso, foi elaborada a Decisão Monocrática DECM nº
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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1716/2015 determinando que a 6ª Secretaria de Controle Externo identificasse nos processo TC 2676/2013 e
seu apenso TC 9774/2013 todas as peças relacionadas
ao item 1.3 da MTP 674/2015, determinou a extração
de cópias, que as peças processuais relativas ao item 1.3
fossem autuadas em apartado como denúncia, excluir
da apreciação no Processo TC 2676/2013 e seu apenso
TC 9774/2013 o item 1.3 da MTP 674/2015.
Após foi dada ciência ao Ministério Público de Contas,
notificando os interessados e remetidos os autos a 6ª
SCE.
Ato contínuo foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva nº 5396/2015 pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análise Conclusiva que opinaram por:
1. Desacolher o incidente de inconstitucionalidade suscitado e do disposto no art. 70 da Lei Municipal da Serra
aventado no item 1.5 do relatório de diligência;
1. Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva apresentado pelo Sr. Antonio Sergio Alves Vidigal;
1. Refutar a preliminar de perda superveniente de objeto
arguida pelo Sr. Antonio Sergio Alves Vidigal;
1. Exclusão das irregularidades narradas nos itens: 1.1,
1.2 , 1.4, 1.6, 1.7 e 1.8 do Relatório de Diligência nº
4/2014 uma vez que tratam de matéria apreciadas na
Prestação de Contas Anual do exercício de 2012 e que o
gestor já foi ouvido naquele processo.
1. Pelo não cabimento de determinação para instauração da tomada de contas especial em relação aos itens
1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.
1. Pela improcedência da denúncia;
1. Por aplicar recomendação ao Chefe do Executivo da
Diário Oficial de Contas

Serra.
Após, os autos seguiram para o Ministério Público de
Contas que por meio do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva opinou no sentido de encampar o entendimento técnico.
É o relatório. Passo a fundamentação.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata o presente processo de denúncia em face da Prefeitura Municipal da Serra noticiando irregularidades
ocorridas no executivo municipal e no Instituto de Previdência da Serra.
Verifico que estão presentes os requisitos/pressupostos
de admissibilidade da presente denúncia, insertos no artigo 177 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Foram apontadas as seguintes irregularidades:
1. Do demonstrativo de Disponibilidade de Caixa Negativo – Fontes Próprias de Recursos;
1. Do não pagamento do Parcelamento dos Precatórios
Judiciais junto ao Tribunal de Justiça – Indícios de declaração falsa de regularidade de pagamento dos precatórios;
1. Investimento do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra (IPS) no Banco BVA;
1. Inadequada evidenciação das obrigações patrimoniais
decorrente do cancelamento de empenhos;

Determinação de instauração de tomada de contas
quanto aos itens:
1. Inadequado pagamento do “Programa de complementação de renda familiar do Município da Serra”;
1. Da suposta ordem de serviço sem contrato;
1. Da entrega de obras inacabadas – UPA Serra Sede e Escola Fundamental Maria Stela Modenezi;
1. Da realização de serviço sem empenho;
1. Das consignações.
Passarei agora a análise das preliminares suscitadas.
· Incidente de inconstitucionalidade suscitado – art. 70
da Lei Municipal (Serra) 2.818/2005.
O Relatório de Diligência Externa RD-E 4/2014 propôs o
incidente de inconstitucionalidade em virtude de que há
ausência de definição na lei municipal dos “casos excepcionais” motivadores de proposta de parcelamento de
débito previdenciário relativo ao tributo previdenciário
descontado dos servidores denominado “FUNFIN” e a
incompetência do IPS – Instituto de Previdência da Serra
perante a Lei Federal e a Constituição Federal para negociar e firmar instrumento de parcelamento deste tributo por lei municipal, cuja data permitida de competência
do débito teve natureza e eficácia exaurida e não ocorreu emenda constitucional.

1. Dos contratos firmados após abril de 2012.

A equipe técnica por meio da Instrução Técnica Conclusiva nº 5396/2015 e o Ministério Público de Contas opinaram no sentido de desacolher o incidente de inconstitucionalidade.

Arguição de inconstitucionalidade quanto ao item 1.5 do
Relatório de Diligência nº 4/2014 que trata de: Parcelamento Previdenciário junto ao IPS.

Inicialmente é importante destacar que o Tribunal de
Contas ao apreciar uma questão que lhe cabe decidir, e
deparando com uma incompatibilidade entre a norma

1. Inadequada evidenciação de suficiência financeira no
balanço anual;
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ou ato normativo e a Constituição Federal, deverá resolver a questão prejudicial de inconstitucionalidade preliminarmente ao julgamento de mérito do caso concreto.
A Lei Municipal nº 2.818/2005 do Município da Serra
versa sobre o sistema de seguridade social dos servidores públicos, ativos e inativos, dos pensionistas do Município da Serra.
De acordo com o entendimento da equipe técnica exarado no RD-E 4/2014 em razão da lei municipal não definir
expressamente os casos excepcionais nos quais o Instituto de Previdência dos Servidores da Serra – IPS poderiam
realizar parcelamento do débito, haveria afronta ao art.
57 do ADCT da CF/88.
A negatividade de exequibilidade ao dispositivo legal
guerreado não é pressuposto para a manutenção ou
afastamento do indício de irregularidade relatado no
item 1.5 do RD-E 4/2014, tendo assim natureza contábil e afrontaria em tese a Lei de Responsabilidade Fiscal.
A insurgência quanto ao art. 70, §4º da Lei Municipal
2.818/2005 se deu na via abstrata e não incidental (concreta), como requerida para o processamento do incidente de inconstitucionalidade perante a Corte, evidenciando assim o desatendimento a pressuposto para sua
continuação.
O art. 57 do ADCT não estabelece vedação ao parcelamento de débitos previdenciários, mas sim, que os débitos desta natureza, dos Estados e Municípios, existentes em 30 de junho de 1988, poderiam ser parcelados
em 120 (cento e vinte parcelas) livres de juros ou multas,
desde que o parcelamento fosse requerido e iniciado no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da promulgação da Constituição, conforme transcrito abaixo:
Diário Oficial de Contas

Art. 57. Os débitos dos Estados e dos Municípios relativos às contribuições previdenciárias até 30 de junho de
1988 serão liquidados, com correção monetária, em cento e vinte parcelas mensais, dispensados os juros e multas sobre eles incidentes, desde que os devedores requeiram parcelamento e iniciem seu pagamento no prazo de cento e oitenta dias a contar da promulgação da
Constituição.
O art.70 da Lei Municipal 2.818/2005 teve o seu teor alterado pela Lei Municipal 4.070/2013, principalmente
em seu caput, a nova redação prescreve que:
Art. 70 Os débitos de contribuições previdenciárias devidas pelo Município da Serra e não repassados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra IPS poderão ser objeto de acordos de parcelamento para
pagamento em moeda corrente, a ser celebrado entre as
partes, obedecidas determinações do MPS e as seguintes condições básicas, desde que aprovadas por leis específicas: (Redação dada pela Lei nº 4.070/2013)
I. previsão, em cada termo de acordo de parcelamento, do número máximo de 60 (sessenta) prestações
mensais, iguais e sucessivas; (Redação dada pela Lei nº
4.070/2013)
II. aplicação do índice de atualização e de taxa de juros
definido no artigo 69, §1º, desta Lei, para atualização do
montante e das parcelas, inclusive se pagas em atraso;
(Redação dada pela Lei nº 4.070/2013)
III. vencimento da primeira prestação no máximo até o
último dia útil do mês subsequente ao da assinatura do
termo de acordo de parcelamento; (Redação dada pela
Lei nº 4.070/2013)
IV. previsão das medidas e sanções, inclusive multa, para
www.tce.es.gov.br

os casos de inadimplemento das prestações ou descumprimento das demais regras do termo de acordo de parcelamento; (Redação dada pela Lei nº 4.070/2013)
V. vedação de inclusão das contribuições descontadas
dos segurados ativos, aposentados e pensionistas; (Redação dada pela Lei nº 4.070/2013)
VI. vedação de inclusão de débitos não decorrentes de
contribuições previdenciárias. (Redação dada pela Lei nº
4.070/2013)
§ 1º O termo de acordo de parcelamento ou reparcelamento deverá ser acompanhado do comprovante de
sua publicação e de demonstrativos que o discriminem,
por competência, os valores originários, as atualizações,
juros e o valor consolidado. (Redação dada pela Lei nº
4.070/2013)
§ 2º - As parcelas em débitos e adicionais deverão ser recolhidas juntamente com as contribuições e prestações
vincendas, discriminadamente.
§ 3º - Durante o prazo do parcelamento e enquanto mantido atualizado o recolhimento das parcelas, ao segurado
é restabelecido, a título precário, o gozo dos benefícios
da seguridade social.
§ 4º Para cada termo de parcelamento poderá ser feito um único reparcelamento, vedada a inclusão de débitos não parcelados anteriormente, não sendo considerados para os fins da limitação de um único reparcelamento os termos originários que: (Redação dada pela Lei nº
4.070/2013)
I. tenham sido formalizados anteriormente à vigência da
Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008; (Redação dada pela Lei nº 4.070/2013)
II. tenham por objeto a alteração de condições estabeleSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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cidas em termo anterior, sem ampliação do prazo inicialmente estabelecido para o pagamento das prestações.
(Redação dada pela Lei nº 4.070/2013)
§ 5º Fica prevista a vinculação do Fundo de Participação
dos Municípios - FPM, mediante autorização fornecida
ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM,
concedida no ato de formalização do Termo, para pagamento das parcelas acordadas. (Redação dada pela Lei
nº 4.070/2013).
Acompanho o entendimento da equipe técnica e do Ministério Público de Contas e entendo que a apreciação
da constitucionalidade requerida manifesta-se de modo
abstrato e não de forma incidental e concreta e o disposto no artigo 70, caput e §4º da Lei Municipal 2.818/2005
guarda compatibilidade com a ordem constitucional,
com isso afasto o incidente de inconstitucionalidade suscitado.

§ 2º. Os Secretários Municipais e Autoridades de igual
hierarquia são responsáveis civil, administrativa e criminalmente pelas despesas ordenadas e pelos pagamentos autorizados, inclusive perante o Tribunal de Contas
do Estado.
A referida Lei transfere competência aos secretários municipais e autoridades de igual hierarquia para ordenar
despesa e autorizar pagamentos.
Ocorre que, mesmo com a desconcentração administrativa, nos presentes autos os indícios de irregularidades
que serão apreciados tem como foco a verificação de vedações impostas ao titular do Ente já que tratam da aferição de cumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos limites de Dívida Consolidadas definidos no artigo 3º da Resolução do Senado nº 40, com isso, já que o Sr. Antonio Sergio Alves Vidigal era Prefeito
Municipal no exercício de 2012, no presente caso não cabe sua exclusão do polo passivo. Acompanho assim o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas e
não acolho a preliminar suscitada.

sas compromissadas nos dois últimos quadrimestres de
2012 revela a liquidez da entidade.
Alega o responsável que o Município apresentou superávit financeiro no exercício de 2012 nos termos do artigo
43 §2º da Lei 4.320/64, afirma que já demonstrou o superávit no Processo TC 3084/2013 – Prestação de Contas Anual.
Entendo que o indicativo de irregularidade já é objeto de
análise no Processo TC 3084/2013 que trata de Prestação de Contas Anual e para evitar o bis in idem excluo a
presente irregularidade.
1. Inadimplência do Município da Serra, nos últimos dois
quadrimestres de 2012, verificada pela Ausência de Pagamento de Parcelas vencidas de Precatórios Judiciais
parcelados junto ao Tribunal de Justiça.

· Da Perda Superveniente de Objeto

De acordo com o Relatório de Diligência RD-E 4/2014 foi
observado que no exercício de 2012 não foram pagos 08
(oito) parcelas do Termo de Parcelamento de Precatórios
que totalizavam R$ 3.516.163,27 e o valor não pago, foi
objeto de reparcelamento, tendo ocorrido a quitação do
débito somente em 2013.

A Lei Municipal nº 3.479/2009 em seu artigo 10 e parágrafos, dispõe:

Alega o Sr. Sergio Alves Vidigal que o acordo firmado com
a empresa ENGE URBE LTDA foi objeto de convalidação
por parte do próprio denunciante e de que a questão já
saiu da esfera administrativa e passou para judicial.

Alegou o responsável que já prestou informação do assunto no Processo TC 9774/2013 e que a responsabilidade pelo pagamento dos precatórios era da Secretaria de
Finanças.

Art. 10. Aos Secretários Municipais e Autoridades de
igual hierarquia competem ordenar despesas e autorizar
pagamentos, na forma definida em ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Cumpre destacar que o referido item já foi excluído da
apreciação no presente processo e não gera impacto na
análise dos demais indícios de irregularidades que serão
analisados.

§ 1º. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá estabelecer limites de valores de ordenação de despesas e
de autorizações de pagamento.

Passarei agora a análise das irregularidades apontadas.

Segundo informação da equipe técnica o presente item
já foi objeto de citação no Processo TC 3084/2013 que
trata de Prestação de Contas Anual, com isso, acompanho o entendimento técnico e do Ministério Público de
Contas e excluo o presente item para evitar o bis in idem.

1. Insuficiência de disponibilidade de caixa nas contas
não vinculadas para pagamento de encargos e despe-

1. Aplicação financeira de recursos públicos pelo IPS vedada constitucionalmente e com prejuízos demonstra-

· Da ilegitimidade passiva do Sr. Antonio Sérgio Alves
Vidigal
O Sr. Antonio Sérgio Alves Vidigal aduz a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo dos presentes autos tendo em vista a legislação de desconcentração administrativa na legislação Municipal.
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dos e apurados deve ser ressarcida ao erário.
Alega o responsável que o presente item já é objeto de
análise no processo TC 930/2013 que trata de Auditoria Especial.

Tomada de Contas Especial ficou adstrita ao Relatório de
Diligência RD-E 4/2014.
1. Inadequado pagamento do “Programa de Complementação de Renda Familiar do Município da Serra”

Tendo em vista que o indicativo de irregularidade já esta
sendo tratado em outro processo nesta Corte de Contas
e para evitar o bis in idem, acompanho o entendimento
da equipe técnica e do Ministério Público de Contas e excluo a presente irregularidade.

Trata a presente irregularidade de despesas que foram
efetuadas com o Programa de Complementação de Renda, nos meses de outubro a dezembro de 2012, sem previsão legal, uma vez que a última prorrogação do decreto se estendeu até setembro de 2012.

1. Assunção de compromisso sem a disponibilidade financeira necessária para saldá-la nos últimos dois quadrimestres de 2012.

Observa-se que no prazo da vigência do programa de
Complementação da renda familiar, criado pela Lei Municipal 3.442/2009, foi findado em setembro de 2012 e
o novo marco legal só foi editado em março de 2013. Os
pagamentos efetuados durante o período de outubro a
dezembro de 2012 foram realizados sem a devida cobertura legal.

O responsável alega que o tema se refere a Prestação de
Contas Anual.
Considerando que o referido item é objeto do Processo
TC 3084/2013 e para evitar o bis in idem, acompanho o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas
e excluo a presente irregularidade.
1. Inadequada evidenciação de suficiência financeira no
balanço anual e Contratos firmados após abril de 2013 e
Contratos firmados após abril de 2012.
Considerando a informação no Relatório de Diligência
RD-E 4/2014 de que a questão tratada nesse item está
absorvida pela questão anterior (item 4), tendo em vista
que o indicativo de irregularidade é objeto do Processo
TC 3084/2013 e para evitar o bis in idem, acompanho o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas
excluo a presente irregularidade.
Passarei agora a análise dos itens em que foi proposta a
instauração de Tomada de Contas Especial.
Importante ressaltar que a proposta de instauração de
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Embora o pagamento das despesas não autorizadas em
lei seja irregular, esse fato por si só não enseja a instauração de tomada de contas, já que tal medida só pode ser
adotada quando fica constatada prática de ato irregular
que resulte em dano ao erário.
Os elementos aqui apresentados não trazem evidências
de que os atos praticados tenham resultado na ocorrência de dano ao pagamento das despesas com o programa
de complementação de renda familiar.
Entendo que houve uma irregularidade formal, já que
nos meses de outubro a dezembro não havia nenhuma
norma que autorizasse o pagamento naquele período,
embora o programa ainda estivesse em vigor.
Com isso, acompanho o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas e discordo do opinamento do
RD-E 4/2014 e entendo que não deve ser determinada
www.tce.es.gov.br

a instauração de tomada de contas especial e sim para
que seja recomendado ao gestor do Município da Serra
que envide esforços para melhorar seus controles internos de forma a garantir a obediência irrestrita do princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição
Federal, em todos os atos de gestão municipal.
1. Da suposta ordem de serviço sem contrato.
Trata a irregularidade de um requerimento de pagamento de indenização referente à execução de um contrato,
informalmente celebrado com a administração anterior,
que teve como objeto a exposição (áudio e vídeo em telão) dos jogos da copa do mundo de futebol em 2010.
Observo que não foi apontada a ocorrência de dano e
sim a ocorrência de uma provável ilicitude, ou seja, um
suposto contrato verbal firmado pelo ex-prefeito, onde
os pagamentos poderiam resultar em dano já que não
estavam presentes os elementos legais exigidos pela Lei
de Licitações.
Ocorre que, não há nos autos elementos de convicção de
que tenha ocorrido um comportamento ilícito, ou que
ele tenha se concretizado, não há elementos de convicção acerca de que tais efeitos resultariam em dano. Com
isso, discordando do entendimento constante no RD-E
4/2014, acompanho o entendimento da equipe técnica e
do Ministério Público de Contas e afasto a determinação
de instauração de tomada de contas e que seja recomendado ao atual gestor que tome as providências administrativas, julgadas cabíveis, para apurar os fatos narrados,
alertando que, sendo encontradas evidências da ocorrência de ato ilegal que concorreu para o dano, neste caso então, a administração municipal, por inciativa própria, deverá instaurar procedimento de tomada de contas especial nos termos da Instrução Normativa 32/2014
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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e comunicar sua instauração a esta Corte.
1. Da entrega de Obras Inacabadas – UPA Serra Sede e
Escola Fundamental.
A presente irregularidade trata de instalações destinadas
à Unidade de Pronto Atendimento da Serra Sede, assim
como a Escola Fundamental Maria Stela Modenezi, que
foram inauguradas nos últimos dias da gestão do Prefeito Antonio Sergio Alves Vidigal, sem, entretanto, estarem devidamente acabadas e aptas à utilização.
O responsável alegou que os fatos tratam de inverdades
e que seria necessária a citação dos Secretários de cada
pasta para que esclareçam os fatos.
Destaco que não foi verificado nos autos documentos
que comprovassem o dano. A manifestação técnica não
demonstra qual foi a prática e qual foi o dano.
Com isso, acompanho o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas e afasto a determinação de
instauração de tomada de contas, já que não há evidências nos autos de que tenham sido praticados atos que
concorreram para o dano. Além de destacar que não
houve citação do gestor para apresentar justificativas
quanto aos fatos narrados.
Entendo que deve ser expedida a recomendação ao atual gestor para que tome providências administrativas,
julgadas cabíveis para apurar os fatos, alertando que,
sendo encontradas evidências da ocorrência de prática
de ato ilegal que concorreu para o dano, neste caso então, a administração municipal, por inciativa própria, deverá instaurar procedimento de tomada de contas especial nos termos da Instrução Normativa 32/2014.
1. Da realização de serviços sem empenho.
A referida irregularidade diz respeito ao cumprimento
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do art.42 da LRF que veda ao titular do Poder Executivo
contrair obrigações de despesas nos dois últimos quadrimestres de seu mandato sem que haja disponibilidade financeira para seu pagamento.

prática de ato que tenha concorrido para o dano.

De acordo com o próprio RD-E 4/2014 não foi apurado se
as despesas foram contraídas sem que houvesse disponibilidade financeira.

Ressalto que as questões mais graves aqui denunciadas,
relativas aos itens 1 a 5 do voto, já são objeto de análise em outros processos tratando do assunto, sendo eles:

Assim sendo, divirjo do entendimento do RD-E 4/2014
e acompanho a equipe técnica e o Ministério Público de
Contas e afasto a determinação para a instauração de tomada de contas, já que não ficou evidenciada a ocorrência de ato irregular e de dano para justificar o procedimento de tomada de contas especial.

· TC 1585/2017 que trata de Representação em face da
Prefeitura da Serra, que esta em fase inicial;

Deve ser expedida a recomendação ao atual gestor para que tome providências administrativas, julgadas cabíveis para apurar os fatos, alertando que, sendo encontradas evidências da ocorrência de prática de ato ilegal
que concorreu para o dano, neste caso então, a administração municipal, por inciativa própria, deverá instaurar
procedimento de tomada de contas especial nos termos
da Instrução Normativa 32/2014.
1. Das consignações
A referida irregularidade diz respeito ao cumprimento
do artigo 42 da LRF em 2012, ultimo ano de mandato do
Prefeito denunciado.
Segundo o RD-E 4/2014 as dívidas para as quais não foram deixados recursos para quitação no final do exercício de 2012 são objetos de análise conjunta com a realizada na PCA.
O montante de consignações deixadas sem cobertura
não implica necessariamente em dano ao erário e os elementos trazidos aos autos não permite concluir quanto à
www.tce.es.gov.br

Acompanho assim o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas e afasto a determinação para a instauração de Tomada de Contas.

· TC 930/2013 que trata de Representação em face do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município da
Serra, o qual já foi proferido Acórdão TC 01122/2017;
· TC 3084/2013 que trata de Prestação Anual referente
ao exercício de 2012, que está em fase mais avançada.
Ante todo o exposto, acompanho o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para
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 Plenária, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1 Desacolher o incidente de inconstitucionalidade do
disposto no artigo 70 da Lei Municipal nº 2.812/2005;
1.2 Rejeitar a preliminar de ilegitimidade do Sr. Antonio
Sérgio Alves Vidigal – Prefeito Municipal da Serra.
1.3 Rejeitar a preliminar de perda superveniente do objeto, arguida pelo Sr. Antonio Sérgio Alves Vidigal.
1.4 Excluir as irregularidades dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 tenSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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do em vista que tratam de matérias apreciadas em outros processos.
1.5 Considerar IMPROCEDENTE a Denúncia em relação
aos itens 6, 7, 8, 9, e 10, de acordo com o artigo 95, inciso I c/c 99, § 2º da Lei Orgânica desta Corte de Contas.
1.6 RECOMENDAR com fundamento no artigo 71, inc. IX
da Constituição da República de 1988 c/c art. 1º, inc. XVI
c/c art. 57, inc. III ambos da Lei Orgânica desta Corte, ao
Chefe do Executivo da Serra que:
1.6.1 Envide esforços para melhorar seus controles internos de forma a garantir a obediência irrestrita do princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, em todos os atos da gestão municipal;
1.6.2 Tome providências administrativas, julgadas cabíveis, para apurar os fatos narrados nos itens 1.10, 1.11,
1.12 do Relatório de Diligência RD-E, alertando que, sendo encontradas evidências da ocorrência de prática de
ato ilegal que concorreu para o dano, neste caso então,
a administração municipal, por inciativa própria, deverá instaurar procedimento de tomada de contas especial
nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014 e comunicar a instauração a esta Corte de Contas.
1.7 Dar ciência aos interessados do teor desta decisão
de acordo com o artigo 91 §3º do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
1.8 Após os trâmites regimentais, arquivem-se.

to (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).
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-1460/2017 – PLENÁRIO

RESPONSÁVEIS: MARCELO DE SOUZA COELHO, ANDRÉ
COELHO SILVA, SAULO RODRIGUES MEIRELES, NALVA
BERNADETE BARROS DE AMORIM, NACIENE LUZIA MODENESI VICENTI
ADVOGADO: EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB/ES
12.122)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – PREGÃO PRESENCIAL
Nº 155/2013 – ACOLHER PRELIMINAR – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO – ACOLHER PARCIALMENTE JUSTIFICATIVAS – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, em face da Prefeitura Municipal de Aracruz, apresentada por Fábio Netto da Silva – Vereador
da Câmara Municipal de Aracruz, relatando irregularidades no processo de licitação na modalidade Pregão nº
155/2013, que tem como objeto a contratação de empresa para o fornecimento de combustível bem como a
instalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustível para abastecimento da frota
de veículos da Prefeitura Municipal de Aracruz.
Alega o representante:

2. À unanimidade.

PROCESSO TC: 0001/2014

3. Data da Sessão: 28/11/2017 - 42ª Sessão Ordinária do
Plenário.

CLASSIFICAÇÃO: REPRESENTAÇÃO

· Exigência de localização máxima de 5 Km da sede da
contratante;

REPRESENTANTE: FÁBIO NETTO DA SILVA

· Explicação da exigência anterior;

4. Especificação do quórum:

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

· Abastecimento de máquina fora das instalações da contratada, através de um caminhão comboio, fornecido pe-

4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira PinDiário Oficial de Contas
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la prefeitura, onde a contratada fornecerá combustível e
servidor, bem como realizará o controle via cartão magnético.

o Sr. Marcelo Coelho – Prefeito Municipal de Aracruz, devendo ser extinto o processo com resolução de mérito
para o mesmo.

Por meio da Decisão Monocrática nº 1/2014, foi indeferido o pedido de cautelar e determinada a notificação dos
responsáveis.

No Voto-Vista do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo o mesmo votou por não acolher a sugestão de
promover a citação dos Srs. Marcelo Rodrigues de Oliveira e Camila Nicco Daffini, pela remessa dos autos ao Ministério Público de Contas para que se pronuncie acerca
da extinção do feito em relação ao Prefeito Municipal e
corrigir a denominação do feito para representação.

Devidamente notificados, os representantes se manifestaram e apresentaram documentos.
Após, o Núcleo de Cautelares elaborou a Instrução Técnica Inicial nº 50/2014 e opinou pela citação dos responsáveis ante os seguintes indícios de irregularidades:
· Restrição à competitividade – Exigência desarrazoada
de disponibilização de “servidor” para abastecimento
das máquinas em campo;
· Restrição à competitividade – Licitação de combustível
com “quarteirização” da contratação de sistema de controle de frota.
A 3ª Secretaria de Controle Externo – SCE elaborou a
Manifestação Técnica Preliminar nº 54/2014 opinando
pela citação dos responsáveis.
Ato contínuo foi proferida a Decisão Monocrática nº
123/2014 determinando a citação dos responsáveis.
Com a devida citação, os responsáveis apresentaram suas defesas às fls. 324-325 e 327.
Após, foi elaborada a Manifestação Técnica Preliminar nº
476/2014 opinando pelo recebimento do feito como representação, citação do Sr. Marcelo Rodrigues de Oliveira – Pregoeiro e Camila Nico Daffini – Advogada Pública.
Com isso, foi elaborado Voto pelo então Conselheiro à
época, pela não citação dos Srs. Marcelo Rodrigues de
Oliveira e Camila Nicco Dafini, além de votar por excluir
Diário Oficial de Contas

de disponibilização de “servidor” para abastecimento
das máquinas em campo.
· Restrições à competitividade – “licitação casada” de
combustível com “quarteirização” da contratação de sistema de controle de frota.
Opinou ainda, por acolher parcialmente as justificativas
e afastar a responsabilidade dos Srs. Marcelo de Souza
Coelho, André Coelho Silva, Nalva Bernadete Barros de
Amorim, Saulo Rodrigues Meirelles e Naciene L. Modenesi Vicente e por aplicar determinação.

A Decisão-Plenário TC 2815/2015 acolheu o entendimento de não citação e pela remessa dos autos ao Ministério Público de Contas.

Os autos seguiram para o Ministério Público de Contas
que através do Procurador Luis Henrique Anastácio da
Silva encampou o entendimento da equipe técnica.

Após, o Ministério Público de Contas por meio do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira opinou por encaminhar os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas para finalizar a instrução processual e
por manter o Sr. Marcelo de Souza Coelho no rol de responsáveis.

É o relatório. Passo a fundamentação.

Foi elaborado o Despacho nº 35813/2016-9 por este Conselheiro Relator no sentido de deixar de apreciar
nesse momento a possibilidade de extinção do processo
sem julgamento de mérito em relação ao Prefeito Municipal ante a desconcentração conferida pela Lei Municipal 3337/2010 e pelo prosseguimento do feito.

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que estão presentes os requisitos/pressupostos
de admissibilidade da presente representação, insertos
nos arts. 184 e 177 c/c 186, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas, in verbis:

I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva nº
3198/2016-5 opinando por afastar a Preliminar de desconcentração administrativa, pela procedência parcial
da representação tendo em vista o reconhecimento das
seguintes irregularidades:

III - estar acompanhada de indício de prova;

· Restrição à competitividade – exigência desarrazoada

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não obser-

www.tce.es.gov.br

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.
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vados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.

Inicialmente passarei a análise da preliminar de Desconcentração Administrativa.

Art. 3° Na estrutura do Poder Executivo Municipal, são ordenadores de despesa:

§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.

Destaco aqui a Lei Municipal 3.337/2010 que dispõe sobre a desconcentração administrativa da Administração
Direta do Poder Executivo Municipal de Aracruz, em seus
artigos 1º a 3º , vejamos:

I - o Prefeito Municipal;

§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será comunicado ao Ministério Público para as
medidas legais cabíveis.
Art.184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades
na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
Art.186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos
de admissibilidade, decido pelo recebimento da presente representação.
Destaco aqui as supostas irregularidades apresentadas
pelo Representante:
1. Restrição à competitividade – exigência desarrazoada de disponibilização de “servidor” para abastecimento das máquinas em campo.
1. Restrições à competitividade – “licitação casada” de
combustível com “quarteirização” da contratação de sistema de controle de frota.
A equipe técnica e o Ministério Público de Contas opinaram pela procedência parcial da representação, acolher
parcialmente as justificativas apresentadas e por aplicar
determinações.
Diário Oficial de Contas

Art. 1° A Administração do Poder Público Municipal
cujos princípios gerais e estrutura organizacional estão
definidos na Lei n°. 2.895/06, exercerá as atividades afetas à sua administração direta constituída pelos órgãos
elencados no artigo 14 daquela lei, de modo a assegurar
a plena eficiência e eficácia dos serviços a serem prestados à coletividade, em estrita obediência aos princípios
contidos no art. 58 da Lei Orgânica do Município de Aracruz, e mais o seguinte:
I - desconcentração
Art. 2° Fica estabelecida a desconcentração administrativa do Poder Executivo Municipal de Aracruz, com atribuição de competência às Unidades Orçamentárias para
produção de atos e distribuição de decisões e execuções
administrativas.
§ 1° As ações de produzir atos, distribuir decisões e execuções administrativas, induzem às de autorizar despesas, assinar contratos, acordos, convênios, ordens de
compras/serviços e outros instrumentos congêneres,
emitir e assinar ordem de pagamento e autorizar suprimento, observadas as normas pertinentes à matéria.
§ 2° O Chefe do Poder Executivo exercerá a gestão dos
negócios municipais, constituídos e instrumentalizados
nas ações de natureza política, que são criadas, mantidas e desenvolvidas dentro de cada uma das funções do
governo.
www.tce.es.gov.br

II - os Secretários Municipais;
III - o Procurador Geral;
IV - o Coordenador de Comunicação.
V - o Controlador Geral
O prefeito não pode ser responsável pelas falhas cometidas por outros agentes que são ordenadores de despesa,
a imputação de responsabilidade deve recair na autoridade que praticou o ato tido como irregular. Devendo o
prefeito ser responsabilizado pelas despesas que ele efetivamente ordenar.
Tendo em vista a desconcentração administrativa instituída pela Lei 3.337/2010, o Prefeito não responde por
atos irregulares cometidos pelos Secretários que possuem competência para ordenar despesas de acordo
com o disposto no art. 2º §1º da referida lei.
Neste caso concreto não tivemos a participação do Prefeito como ordenador e sim a participação dos Secretários.
Com isso, divergindo do entendimento técnico e do Ministério Público de Contas acolho a preliminar suscitada
e afasto a responsabilidade do Sr. Marcelo Coelho – Prefeito Municipal de Aracruz, tendo em vista que a despesa
não fora diretamente autorizada por ele e também não
foi demonstrado que o mesmo se beneficiou das irregularidades cometidas.
Passarei agora a análise das irregularidades apontadas.
1. Restrição à competitividade – exigência desarrazoada de disponibilização de “servidor” para abastecimento
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das máquinas em campo.
Foi apontada a conduta dos responsáveis em aprovar a
abertura de procedimento licitatório com exigência restritiva e desarrazoada da cláusula 3.2 do Anexo II – Termo de Referência, em desacordo com a legislação.
Os responsáveis aduziram em suas justificativas que não
haveria comercialização de combustível em local diverso
do estabelecimento comercial, pois a Prefeitura disponibilizará um caminhão “comboio” para buscar o combustível no posto e, com o auxílio de um frentista da vencedora seria distribuído para as máquinas que estivessem
em campo.
O edital do pregão nº 155/2013 estabeleceu no seu item
3.2 do Anexo II – Termo de Referência à exigência de que
o abastecimento das máquinas seja realizado fora das
instalações da contratada, através de um caminhão comboio, a ser fornecido pela prefeitura, onde a contratada
fornecerá combustível e servidor, bem como ainda terá
que realizar o controle via cartão magnético.
Ao ler o item 3.2 entendo que a Prefeitura não está adquirindo todo o combustível que abastecerá o caminhão
comboio, mas apenas o que abastecerá as máquinas, como se fosse uma bomba de combustível móvel.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP através de sua Resolução 41 que estabelece os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis
automotivos e a sua regulamentação, em seu artigo 21,
inciso VII prescreve que:
Art. 21. É vedado ao revendedor varejista de combustíveis automotivos:
VII - comercializar e entregar combustível automotivo
Diário Oficial de Contas

em local diverso do estabelecimento da revenda varejista e, para o caso de posto revendedor flutuante ou marítimo, em áreas adjacentes ao estabelecimento da revenda varejista;
O dispositivo mencionado deixa claro que é vedado comercializar e entregar combustível automotivo em local
diverso do estabelecimento da revenda.
Com isso, a cláusula 3.2 é irregular já que está infringindo a norma da ANP.
Com relação ao serviço informatizado para controle de
abastecimento previstos nos itens 3.4, 3.5, 3.6 e 7.1 e
7.2 do Termo de Referência, entendo que as justificativas apresentadas pelos responsáveis são suficientes para afastar a irregularidade.
O referido controle de abastecimento trata-se de controle do serviço que está sendo contratado e não de controle de frota que é dever da municipalidade realizar.
O sistema de controle informatizado não é uma cláusula
restritiva, já que ao analisar os documentos de fls. 105107 foi observado que dos sete postos de combustíveis
localizados a uma distância de 5 Km da sede do município, apenas um não tem o referido sistema, ressaltando
ainda que o próprio edital prevê ainda o prazo de 30 dias
para o vencedor do certame providenciar tal serviço.
Já em relação a disponibilizar frentista para proceder ao
abastecimento de máquinas em campo, o correto seria
o controle e guarda ficar sob a Administração, não pode
seu controle ficar exclusivamente com o particular, desta
forma, as justificativas apresentadas quanto à esse item
não devem ser aceitas.
Importante ainda destacar a informação que a equipe
técnica trouxe de que os fatos ocorreram em 2014 e já se
www.tce.es.gov.br

concretizaram e de que não se tem notícias se o contrato
ainda está em execução e nem tampouco de que houve
dano ao erário. A equipe técnica também entende como
suficiente nesse caso a emissão de determinação a Prefeitura Municipal de Aracruz.
Ocorre que não é possível verificar o nexo causal entre
os fatos e a conduta imputada aos responsáveis citados
através da Decisão Monocrática nº 123/2014, já que a
irregularidade apontada refere-se à inclusão de exigência restritiva e a conduta imputada aos responsáveis foi
aprovar a abertura do procedimento licitatório, razão
pela qual acompanho o entendimento técnico e afasto a
responsabilidade dos Srs. André Coelho Silva, Nalva Bernadethe Barros de Amorim, Saulo Rodrigues Meirelles e
Naciene L. Modenesi Vicenti.
Com isso, entendo ser proporcional acompanhar o entendimento técnico no sentido de que é suficiente determinar a Prefeitura de Aracruz que se abstenha de, nas
próximas contratações, lançar mão de cláusulas que possam restringir a competitividade do certame, mormente
a exigência desarrazoada de disponibilização de “servidor” para abastecimento de máquina em campo.
1. Restrições à competitividade – “licitação casada” de
combustível com “quarteirização” da contratação de sistema de controle de frota.
Foi apontada a conduta dos responsáveis em aprovar a
abertura de procedimento licitatório para licitação de
combustível automotivo com embutida prestação de
serviços de controle de frota, em desacordo com a legislação.
Os responsáveis apresentaram como justificativas que o
posto de combustíveis não fará o controle da frota, senSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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do apenas responsável pelo controle de venda e da distribuição de combustível. Afirmaram que os veículos e
motoristas serão fiscalizados pela municipalidade e não
pelo posto, que o edital apenas exige da empresa informações quanto ao veículo abastecido, a quantidade de
combustível, quilometragem do veículo e o motorista
que procedeu o abastecimento.
O Edital inseriu cláusula que inviabiliza o objeto da licitação tendo em vista à exigência de que a vencedora do
certame disponibilize sistema informatizado de controle
de frota, ou seja, um posto que não tenha o referido sistema teria que contratar uma empresa especializada para tanto, e a cláusula sétima em seu item 7.1 veda a subcontratação por parte da vencedora da licitação.
Entendo assim que o edital possui vício, haja vista que
para se alcançar o objetivo é necessário que a empresa
vencedora subcontrate um serviço de controle de frota e
o próprio edital proíbe.
Já em relação à contratação conjunta de fornecimento
de combustível com serviços de controle de frotas, o sistema não restringe a competitividade da licitação, já que
conforme o argumentado anteriormente, os documentos de fls. 105-107 comprovam que sete dos postos de
combustíveis localizados a uma distância de 5 Km da sede do município, apenas um não possui tal sistema e o
próprio edital prevê o prazo de trinta dias para o vencedor do certame providenciar tal serviço.
Assim sendo, com relação à contratação conjunta de fornecimento de combustível com serviços de controle de
frotas, acompanho o entendimento da equipe técnica e
do Ministério Público de Contas e entendo que não há
restrição a competitividade.
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Contudo, não é possível verificar o nexo causal entre os
fatos analisados e a conduta imputada aos responsáveis citados através da Decisão Monocrática 123/2014,
já que a irregularidade refere-se à inclusão de exigência restritiva e a conduta imputada aos responsáveis foi
aprovar a abertura de procedimento licitatório, razão pela qual afasto a responsabilidade dos Srs. André Coelho
Silva, Nalva Bernadethe Barros de Amorim, Saulo Rodrigues Meirelles e Naciene L. Modenesi Vicenti.
Como medida razoável, acompanho o entendimento
técnico no sentido de que é suficiente determinar a Prefeitura de Aracruz que se abstenha de, nas próximas contratações, lançar mão de cláusulas que possam restringir a competitividade ou até mesmo inviabilizar o certame, notadamente confeccionar edital com cláusulas incongruentes.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para 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:1.1 Acolher a preliminar de ilegitimidade do Sr. Marcelo de Souza Coelho
(Prefeito Municipal de Aracruz);
1.2 Pela procedência parcial da representação tendo em
vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
1.2.1 Restrição à competitividade – exigência desarrazoada de disponibilização de “servidor” para abastecimenwww.tce.es.gov.br

to das máquinas em campo;
1.2.2 Restrições à competitividade – “licitação casada”
de combustível com “quarteirização” da contratação de
sistema de controle de frota;
1.3 Acolher parcialmente as razões de justificativas
e afastar a responsabilidade dos Srs. André Coelho Silva, Nalva Bernadete Barros de Amorim, Saulo Rodrigues
Meirelles e Naciene L. Modenesi Vicente;
1.4 Determinar a Prefeitura de Municipal de Aracruz,
com fundamento no artigo 57, inciso III e art. 105 da Lei
Orgânica desta Corte de Contas que se abstenha de:
1.4.1 Nas próximas contratações, lançar mão de cláusulas que possam restringir a competitividade do certame,
mormente a exigência desarrazoada de disponibilização
de “servidor” para abastecimento de máquinas em campo;
1.4.2 Nas próximas contratações, lançar mão de cláusulas que possam restringir a competitividade ou até mesmo inviabilizar o certame, notadamente confeccionar
edital com cláusulas incongruentes;
1.5 Dar ciência aos interessados do teor da decisão de
acordo com o artigo 91 §3º do Regimento Interno desta
Corte de Contas;
1.6 Após os trâmites regimentais, arquivem-se.
2. À unanimidade.
3. Data da Sessão: 28/11/2017 - 42ª 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
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.

Fernanda Varela Serpa – OAB/ES 20.259

ACÓRDÃO

4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud
Freitas (em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).

Ementa: PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO
TC-065/2015 – CONHECIMENTO – NEGAR PROVIMENTO

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC7634/2008, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de fevereiro de dois mil e quinze, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, que encampou o voto vista
do Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti:

1 RELATÓRIO
Este processo trata de expediente intitulado Pedido de
Reexame interposto pelo Sr. Ivan Carlini, na qualidade de 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vila Velha durante o exercício de 2006, em face do Acórdão TC-065/2015 constante do processo TC
7634/2008, que considerou parcialmente procedente a
denúncia apresentada em relação aos atos praticados
pela Mesa Diretora e também lhe imputou multa individual no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) por ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal:
ACÓRDÃO TC-065/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7634/2008
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ASSUNTO - DENÚNCIA.
DENUNCIANTE – IDENTIDADE PRESERVADA

Processo: TC 7257/2015-3

RESPONSÁVEIS – JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILLO, JONIMAR
SANTOS OLIVEIRA, IVAN CARLINI E JOÃO ARTEM

Apensos: TC-6749/2015-1, TC-07634/2008-1

EMENTA

Classificação: Pedido de Reexame

DENÚNCIA - JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - 1) ACATAR PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILLO - 2)
PROCEDÊNCIA PARCIAL - 3) MULTA - 4) DETERMINAÇÃO
- 5) NOTIFICAÇÃO - 6) REMETER CÓPIA DOS AUTOS AO
MINISTÉRIO PÚBLICO - 7) ARQUIVAR.

ACÓRDÃO TC-1694/2017 – PLENÁRIO

Exercício: 2006
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Vila Velha
Recorrente: Ivan Carlini
Procuradores: Marcelo Souza Nunes – OAB/ES 9.266 e
Diário Oficial de Contas
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1. À unanimidade, acatar a preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pelo Sr. José de Oliveira Camillo, excluindo sua responsabilidade, extinguindo quanto a ele o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267,
VI, do CPC c/c art. 70 da Lei Complementar Estadual nº
621/2012;
2. Por maioria, considerar parcialmente procedente a
presente denúncia, quanto aos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vila Velha, no exercício
2006, Srs. Jonimar Santos Oliveira, Ivan Carlini e João Artem;
3. Impor aos Srs. Jonimar Santos Oliveira, Ivan Carlini e
João Artem, com fundamento no art. 130, caput, c/c art.
135, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
multa individual no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a cada um deles, por ofensa ao Art. 37, II, da Constituição Federal;
Vencidos o Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges e o
Conselheiro convocado Marco Antonio da Silva, que votaram pela não aplicação de multa.
4. Determinar à Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Vila Velha para que adote providências imediatas quanto à adequação do seu quadro de pessoal aos normativos legais que o regem;
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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5. Notificar a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vila Velha para que no prazo de até 15 dias, informe a este
Tribunal as ações corretivas adotadas;
6. Em ocorrendo a hipótese prevista no art. 98 da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012 c/c art. 177, § 4º,
do Regimento Interno, determinar a remessa de cópia
dos autos ao Ministério Público para medidas legais cabíveis;
7. Após o trânsito em julgado, arquivar os presentes autos.
Consta ainda do Acórdão recorrido determinação à Mesa Diretora para a adoção de providências imediatas
quanto à adequação do seu quadro de pessoal às normas legais e constitucionais, com informação a este Tribunal em 15 dias sobre as ações corretivas adotadas.
Notificado do acórdão, o recorrente interpôs o expediente por ele denominado “Recurso de Reconsideração”,
com o objetivo de tornar sem efeito a decisão proferida por este Tribunal, contudo, pela adequação do pedidio recursal, observado o princípio da fungibilidade, determinei para que o expediente fosse autuado como Pedido de Reexame, e que fossem os autos encaminhados
a Secretaria de Controle Externo para análise e instrução
processual.
Os autos foram então encaminhados à 8ª Secretaria de
Controle Externo, tendo sido elaborada a Instrução Técnica de Recurso ITR 65/2016-2 (fls. 37-43), no sentido do
conhecimento do recurso como pedido de reexame e no
mérito, por que lhe seja negado provimento.
O Ministério Público de Contas acompanha a ITR
65/2016 pela negativa de provimento e manutenção integral do acórdão recorrido, em seu Parecer 4497/2017Diário Oficial de Contas

9 da lavra do Procurador de Contas Luciano Vieira:
“[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, com
fulcro no art. 3º, inciso II, da LC n. 451/2008, à guisa dos
argumentos fáticos e jurídicos contidos na Instrução Técnicade Recurso – ITR 00065/2016-8, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO do recurso, nostermos dosarts. 152, inciso II, e 166da LC n. 621/12, e, no mérito, seja totalmente DESPROVIDO, mantendo-se, in totum, a condenação
do Acórdão TC-065/2015.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993, bem como no parágrafo único do art. 53 da
Lei Complementar nº 621/2012, reserva-se ao direito de
manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.
Vitória, 12 de setembro de 2017.
LUCIANO VIEIRA
Pr o c u r ad o r - Ge r al Mi n i s t é r i o Pú b l i c o d e
Co n t as ”
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.
A área técnica analisou o Recurso de Reconsideração
na Instrução Técnica de Recurso ITR 65/2016, conforme
abaixo transcrita:
“[...]
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do recurso,
observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitiwww.tce.es.gov.br

midade processual, bem como se encontra devidamente
representada pelos advogados subscritores da exordial,
conforme instrumento procuratório à fl. 537 do processo TC nº 7634/2008 em apenso.
Corroborando o entendimento do Gabinete do Conselheiro Relator, constata-se quanto à adequação que a via
processual eleita, qual seja, recurso de reconsideração,
somente é cabível em face de decisão definitiva em processos de prestação e tomada de contas, consoante a redação do artigo 164, caput, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Desse modo, o recurso de reconsideração não se revela
adequado às hipóteses dos processos de fiscalização, como o que se apresenta nos autos em análise, porquanto a via recursal apropriada nesses casos é, de fato, o pedido de reexame, nos termos do artigo 166 da LOTCEES.
Ocorre que o prazo para a interposição de ambos os recursos é o mesmo, qual seja, 30 dias. Logo, a fim de se
verificar a possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade recursal, necessário se faz o exame da tempestividade.
Verifica-se que a publicação do Acórdão TC-065/2015
no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal ocorreu em
27/04/2015, considerando-se publicado em 28/04/2015,
consoante informação prestada pela Secretaria Geral
das Sessões por meio do Despacho 09143/2015-7 à fl.
28 dos autos. Considerando que o presente expediente foi interposto em 27/05/2015, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO, sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a fim de admitir-se a peça
como Pedido de Reexame, nos termos do Despacho à fl.
33 dos autos.
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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DO MÉRITO
No que tange ao desvio de função de duas servidoras
efetivas do Legislativo Municipal, a defesa do recorrente inicialmente alega que as servidoras foram “designadas temporariamente para exercer o cargo de Taquígrafo Parlamentar I através da Portaria nº 402/06”, pois à
época não era financeiramente viável a realização de
concurso público para o provimento dos cargos.
Alega ainda que o “remanejamento das servidoras representou economia de verba pública”, porquanto não houve contratação temporária de novos servidores.
No que diz respeito à multa que lhe foi imposta, aduz
que a situação deve ser analisada sob a ótica do princípio
da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como no
princípio da continuidade dos serviços públicos.
Reforça que se tratou de ato administrativo motivado
por uma situação emergencial, ou seja, de um ato isolado e não corriqueiro naquela Casa de Leis e intenta demonstrar a sua boa-fé ante a ausência de imputação de
ressarcimento ao erário.

Inicialmente, convém aclarar que a alegada dificuldade financeira do Legislativo Municipal efetivamente não
tem o condão de afastar a irregularidade apurada, tendo
em vista que cada ordenador de despesas deve se responsabilizar pelos problemas existentes em sua gestão.
Compulsando os autos é possível verificar que a demanda aduzida pelo recorrente sequer se reveste de qualquer excepcionalidade e transitoriedade. Isto porque o
desvio de função das servidoras perdurou de 05 de abril
de 2006 a 01 de junho de 2009, ou seja, mais de três
anos sem que qualquer providência fosse tomada para
corrigir a situação.
A inércia da Mesa Diretora, composta pelo então recorrente, diante do desvio de função das servidoras designadas para exercer “provisoriamente” o cargo de Taquígrafo Parlamentar I por meio da Portaria nº 402/2006,
propiciou a perenização da irregularidade apontada, que
afronta diretamente a regra constitucional insculpida no
artigo 37, inciso II, da Carta Maior.

A defesa argumenta ainda que não obstante a situação
financeira da Câmara que supostamente gerou óbice à
realização de concurso público, as eleições municipais
ocorridas em 2008 também geraram um entrave à nomeação de qualquer servidor durante os três meses que
a antencederam.

A regra matriz para a acessibilidade na Administração
Pública é a realização de concurso público, salvo a nomeação dos cargos em comissão e a permissão constitucional concedida à União, aos Estados e aos Municípios
para edição de leis que estabeleçam os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público, o que
não é o caso dos autos.

Invoca decisões supostamente análogas à situação apresentada nos autos exaradas pela 1ª Câmara do TCU, que
determina aos seus jurisdicionados que, no prazo estipulado, adotem providências com vistas a solucionar o
desvio de função constatado por empregados celetistas,
estagiários e servidores no exercicio de suas atividades.

É inconteste o fato de que ao recorrente caberia confrontar o ato praticado com as disposições constitucionais e legais vigentes, o que lhe permitiria ter plena ciência da irregularidade iminente. Nessa esteira, cabe ainda enfatizar que ao membro integrante da Mesa Diretora não cabe a faculdade de se eximir de suas atribuições,

Diário Oficial de Contas
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eis que se trata de um ônus por ele aceito e, portanto, indeclinável. Impende aos membros da Mesa Diretora fiscalizar e denunciar a quem de direito acerca de fatos que
destoam da normalidade, sempre em obediência à legalidade e primando pela lealdade institucional, eficiência
e moralidade administrativas.
Ademais, verifica-se o equívoco da defesa ao suscitar
período eleitoral como impedimento para regularizar a
situação, pois não obstante este só ter se iniciado dois
anos após o ato irregular praticado, inexiste restrição para abertura de concursos, lançamento de editais, inscrições ou a realização de provas no período eleitoral.
De acordo com o artigo 73 da Lei Federal nº 9.504/1997,
o que ocorre é uma limitação nas nomeações, contratações e admissões nos três meses que antecedem a eleição. Entretanto, o normativo expressamente ressalva
que não há óbice para a nomeação dos aprovados em
concursos públicos homologados antes dos três meses
que antecedem o pleito.
Sendo assim, resta evidente que os argumentos lançados quanto a situação financeira, bem como o das vedações do período eleitoral, não merecem prosperar.
A par da irregulariade praticada pelo recorrente, verifica-se ainda a existência de grave infração à regra constitucional de acesso ao serviço público, de forma que também resta totalmente afastada a frágil argumentação da
defesa de que não houve dano ao erário e de que o recorrente teria agido de boa-fé.
O abrandamento do formalismo que norteia as regras de
acesso ao serviço público não se demonstra apropriado
no presente caso, pois o acolhimento da assertiva de que
o recorrente agiu para dar continuidade ao serviço públiSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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co ante uma suposta dificuldade financeira enfrentada
pela Câmara Municipal, sem dano à Administração Pública, vai de encontro aos preceitos expressamente contidos na Constituição Federal.

le Tribunal, até mesmo porque não se trata de entendimento consolidado naquele âmbito, mas tão somente
de decisões de Câmara proferidas quando da apreciação
de situações concretas que se apresentaram.

Destarte, ao deixar de observar os ditames constitucionais, bem como ao permitir que a situação se perdurasse por mais de um exercício financeiro, manifestou o recorrente conduta potencialmente lesiva aos cidadãos do
município e à própria Administração Pública Municipal,
passível de punição.

Portanto, como as argumentações lançadas pela defesa
do recorrente não conseguiram demonstrar a legalidade
do ato praticado sob a sua responsabilidade, e tampouco
conseguiu afastar a irregularidade apontada na decisão
recorrida, pugna-se pela sua manutenção.

O professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes destaca os
seguintes requisitos como necessários para aplicação de
uma multa pelo Tribunal de Contas: tratar-se de ato ilegal; de despesas ou irregularidades nas contas; previsão
em lei; limite máximo; ampla defesa e contraditório e,
por fim, ausência de prescrição. (Tribunais de Contas do
Brasil – jurisdição e competência, 2ª ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2005, pp. 446/447).

Ante o exposto, sendo possível a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, opina-se pelo CONHECIMENTO do feito como PEDIDO DE REEXAME, nos termos já
delineados pelo Conselheiro Relator para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se todos os
termos do Acórdão TC-065/2015.

Nestes termos, revela-se necessário a manutenção da
multa aplicada, pois para que haja uma irregularidade
passível de punição com multa, não se exige que o ordenador tenha agido de má-fé, fazendo-se necessário somente a comprovação de que o ato por ele praticado esteja em desacordo com o ordenamento pátrio.
Isso porque, o administrador público, em todos os momentos de sua atuação, está adstrito aos ditames do
princípio da legalidade, pelo qual só pode fazer ou deixar
de fazer o que estiver expressamente autorizado em lei
e nas demais espécies normativas.
Por fim, no que tange às decisões do Tribunal de Contas
da União mencionadas pela defesa, convém mencionar
que inexiste submissão desta Corte às decisões daqueDiário Oficial de Contas

CONCLUSÃO

É a nossa manifestação.
Vitória, 12 de setembro de 2016.
[...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevo, em todos os seus termos, o entendimento exarado na Instrução Técnica de Recurso ITR
65/2016-8 e nos Pareceres 4497/2017 do Ministério Público de Contas, e 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 Espíriwww.tce.es.gov.br

to Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. Conhecer do presente Recurso;
1.2. Negar provimento ao presente recurso, e manter os
termos do Acórdão TC 065/2015;
1.3. Dar ciência ao recorrente.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/12/2017 - 45ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
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
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1708/2017 – PLENÁRIO
Processo: TC 7504/2017-6 (Apensos: TC - 01835/2014-4,
TC- 05928/2009-8 e TC - 09680/2013-1)
Classificação: Embargos de Declaração
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Embargante: Elieser Rabello
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO
ACÓRDÃO TC 928/2017 – PLENÁRIO – CONHECER –
NÃO PROVIMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sr.
Eliezer Rabello em face do Acórdão TC 928/2017 proferido pelo Plenário deste Tribunal nos autos do Processo
TC 1835/2014, em que se apreciaram Recurso de Reconsideração conhecendo-o para no mérito dar-lhe provimento parcial, rejeitando a preliminar, saneando a omissão, reformando parcialmente o Acórdão TC 304/2013
afastando somente as irregularidades;
· Aquisição irregular de equipamento por dispensa de licitação
· Inobservância ao princípio da impessoalidade e ao processo seletivo simplificado - o acordão deve ser reformado para afastar a irregularidade quanto ao servidor Marco Antonio Alves Brito
Diário Oficial de Contas

Após decisão proferida, o Sr. Eliezer Rabello opôs Embargos de Declaração, pretendendo conferir efeitos modificativos ao julgado, sob a alegação de que o Acórdão
TC 928/2017, proferido pelo Plenário conteria omissão,
obscuridade e contradição, no tocante a análise das irregularidades, pois segundo o embargante foi enfatizado
com veemência o contraditório em relação ao parecer
técnico, ficando comprovado que em alguns erros ocorridos, não houve má-fé, que em outras argumentações
foram apresentados fundamentos legais e que não houve prejuízo ao Município, tão pouco dano ao erário.

o Acórdão é claro ao rejeitar a preliminar, sanear a omissão e dar provimento parcial ao Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Eliezer Rabello, ora Embargante, e por consequência reformar o Acórdão TC
304/213, afastando apenas as irregularidades;

É o relatório. Passo a fundamentar

Ademais, após análise dos fundamentos trazidos pelo
embargante resta claro que o mesmo não aponta a omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado,
tão somente rediscute o mérito processual, reafirmando a tese recursal apresentada no recurso de reconsideração cuja decisão esta sendo embargada nestes autos.

FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, quanto ao cabimento dos embargos de
declaração, verifico que encontram respaldo no art. 167,
caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar
Estadual 621/2012).
Precipuamente, quanto ao cabimento dos embargos de
declaração, verifico que encontram respaldo no art. 167,
caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar
Estadual 621/2012).
Além disso, constato que o expediente apresenta-se
tempestivo e que o interessado possui legitimidade, estando, portanto, atendidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual entendo que os embargos devem ser conhecidos.
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.
Ressalto que inexiste contradição ou omissão ou obscuridade no Acórdão TC 928/2017 deste Plenário, eis que
www.tce.es.gov.br

· Aquisição irregular de equipamento por dispensa de licitação
· Inobservância ao princípio da impessoalidade e ao processo seletivo simplificado - o acordão deve ser reformado para afastar a irregularidade quanto ao servidor Marco Antonio Alves Brito.

Nesse sentido, observo que esta via não é adequada à
rediscussão do mérito, 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.
Por fim, cumpre ressaltar que conforme preconiza o artigo 155, caput, da Lei Orgânica desta Corte, não é obrigatória a audiência do Ministério Público de Contas nos
Embargos de Declaração.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
técnico, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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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 Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. CONHECER os presentes Embargos de Declaração
1.2. E, quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume o teor do Acórdão TC 928/2017-4
proferido pelo Plenário deste Tribunal.

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-1709/2017 – PLENÁRIO

1.3. Dar ciência aos interessados.

Processo: TC-07915/2010-8 (Apenso: TC-06072/2009-6)

1.4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Classificação: Tomada de Contas Especial

2. Unânime.

Exercício: 2009

3. Data da Sessão: 19/12/2017 - 45ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: 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 em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
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
Diário Oficial de Contas

Partes: ADDP Sustentabilidade - Consultoria e Treinamento Ltda - ME, A Z Empreendimentos Urbanos Ltda EPP, Antonio Carlos dos Santos, Constancio Borges Brandao, Construserv Manutencao e Servicos Eireli - EPP, Edino Luis Rainha, Fernando Emilio Fontana, Geronimo Fernando de Melo, HAF Construtora Ltda - ME, Hospital Infantil Francisco de Assis, Industrias Reunidas Bom Jesus
Ltda., Jordão Construcoes Ltda - EPP, Jovane Cabral da
Costa, Marcos Orozimbo da Silva Jordão, Maria Andressa Fonseca Silva, Mega Construtora Ltda, Reginaldo dos
Santos Quinta, Rosangela Travaglia Teixeira, Ruy Candido
Athayde, PKNET Provedor de acesso a Internet Ltda – ME
Procuradores: Pedro Josino Cordeiro (OAB/ES 17.169),
Luisa Paiva Magnago (OAB/ES 12.455), Gregorio Ribeiro da Silva (OAB: 16.046-ES), Altamiro Thadeu Frontino
Sobreiro (OAB/ES 15.786) Joel Nunes de Menezes Junior
(OAB: 11.650-ES), Lauriane Real Cereza (OAB: 17.915ES), Valber Cruz Cereza (OAB: 16.751-ES), Adriana Vaswww.tce.es.gov.br

concelos de Paula e Silva (OAB: 136.556-MG), Cristiano
Silverio Rabelo (OAB: 129.471-MG), Anderson de Souza
Lima Novais Junior (OAB: 116.368-MG), Pedro Augusto
de Araujo Freitas (OAB: 106.581-MG), Fernando Couto
Garcia (OAB: 94.049-MG), Flavio de Mendonca Campos
(OAB: 63.728-MG), Joel Nunes de Menezes Junior (OAB:
11.650-ES), Milena Costa (OAB: 14.623-ES)
Ementa: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA
DE AUDITORIA ORDINÁRIA – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY – EXERCÍCIO 2009 – RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO – ULTRAPASSADA A FASE PREVISTA NO ART. 87, §2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTAUDUAL 621/2012 SEM COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO DÉBITO – JULGAMENTO
PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS – RESSARCIMENTO – MULTA – DETERMINAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de auditoria realizada em atendimento ao Plano
de Auditoria 289/2010, referente ao exercício de 2009
na Prefeitura de Presidente Kennedy, cuja gestão esteve
sob a responsabilidade do senhor Reginaldo dos Santos
Quinta, conforme consignado no Relatório de Auditoria
RA-O 135/2011.
Encerrada a instrução processual, o feito foi submetido
ao Plenário que, nos termos da Decisão TC 3592/20177, decidiu, dentre outras questões, por converter o feito
em tomada de contas especial e, em fase prévia ao julgamento das contas, notificar o então Secretário de Obras
do Município, senhor Edino Luiz Rainha, e a pessoa juríSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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dica Construserv – Manutenção e Serviços Ltda. para recolherem o valor do dano apurado, na forma do art. 87,
§2º da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do art.
157, parágrafos 3º e 4º da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno):

Objeto: Assessoria na área de gestão ambiental

DECISÃO TC-03592/2017-7 – PLENÁRIO

3.6.2 - Processo nº 9661/09 (relativo ao item 1.6.2 da
ITI 315/2012)

[...]
AUDITORIA ORDINÁRIA – EXERCÍCIO 2009 – PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY – REJEITAR PARCIALMENTE RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – RESSARCIMENTO - FASE PRÉVIA.
[...]
1. DECISÂO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Converter os autos em tomada de contas especial, tendo em vista a existência de DANO conforme
item 3.6.6, no valor de R$ 16.610,40 (8.619,8236 VRTE), na forma do art. 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012;
1.2. Acolher as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis quanto aos itens:
3.6.1 - Processo nº 1136/09 (relativo ao item 1.6.1 da
ITI 315/2012)
Convite nº 013/09, de 06/04/09.
Contrato nº 089/09, de 09/04/09.
Valor: R$ 79.200,00.
Credor: Estratégia Consultoria Ltda.
Diário Oficial de Contas

Responsáveis: Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito
Municipal, que ordena a despesa. Empresa contratada
– Estratégia Consultoria Ltda, responsável solidária por
possível dano ao erário.

serviços. Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, que ordena a despesa. Empresa contratada – H.A.F
Ribeiro ME, responsável solidária por possível dano ao
erário.
3.6.4 - Processo nº 3405/09 (relativo ao item 1.6.4 da
ITI 315/2012)
Convite nº 27/09

Convite nº 018/09, de 27/03/09.

Contrato nº 108/09

Contrato nº 079/09, de 31/03/09.

Valor: R$ 78.910,00

Valor: R$ 78.120,00

Credor: A.Z Tratores e Terraplanagens Ltda ME.

Credor: PK Net Provedor de Acesso a Internet Ltda

Objeto: Contratação de 2 caminhões compactadores de
lixo com motorista e 3 funcionários para cada veículo,
por dois meses-60 dias no mês, sendo o combustível
por conta da contratada.

Objeto: Acesso à rede mundial de computadores
Responsáveis: Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito
Municipal, que ordena a despesa. Empresa contratada –
PK Net Provedor de Acesso a Internet Ltda, responsável
solidária por possível dano ao erário.
3.6.3 - Processo nº 3406/09 (relativo ao item 1.6.3 da
ITI 315/2012)
Convite nº 32/09

Responsáveis: Antônio Carlos dos Santos – Secretário de
Serviço Público, que atesta a realização dos serviços. Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, que ordena a despesa. Empresa contratada – A.Z Tratores e Terraplanagens Ltda ME, responsável solidária por possível
dano ao erário.

Valor: R$ 443.400,00

3.6.5 - Processo nº 3626/09 (relativo ao item 1.6.5 da
ITI 315/2009)

Credor: H.A.F Ribeiro ME

Convite nº 30/09

Objeto: Contratação de 02 (dois) caminhões-pipa para
água potável com capacidade de 10.000 (dez mil) litros,
com todas as despesas de motorista e combustível por
conta da contratada.

Contrato nº 122/09

Contrato nº 131/09

Responsáveis: Antônio Carlos dos Santos – Secretário
Municipal de Serviço Público, que atesta a realização dos
serviços. Marcos Orozimbo da Silva Jordão – Secretário
Municipal de Serviço Público, que atesta a realização dos
www.tce.es.gov.br

Valor: R$ 78.400,00 – R$ 98,00/hora
Credor: Jordão Construções Ltda ME.
Objeto: Contratação de um Caminhão pipa Truck com
capacidade de 17.000 litros, por 800 horas, com combustível e motorista por conta da contratada, para
transporte de água potável, atendendo a diversas localidades do município.
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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viços. Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal,
que ordena a despesa. Empresa contratada – H.A.F Ribeiro ME, responsável solidária por possível dano ao erário.

Municipal, que assina os contratos e ordena a despesa.

Infringência: art. 55, inc. II da Lei 8666/93.

3.6.6 - Processo nº 4139/09 (relativo ao item 1.6.6 da
ITI 315/2012)

3.9 CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRESA SEM APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO EXIGIDA PREVIAMENTE NO EDITAL (relativo ao item 1.9.1 da ITI
315/2012)

Convite nº 31/09

INFRINGÊNCIA ao item 3.12 do contrato 207/2009

Contrato nº 124/09

Processo nº 5.738/2009

Valor: R$ 76.900,00 – R$ 76,90/hora

Pregão 0040/2009, de 23/09/2009.

Credor: CONSTRUSERV Manutenção e Serviços Ltda.

Contrato nº 207/09, de 01/10/2009.

Objeto: Contratação de 1.000 horas de dois caminhões
Basculantes Truck com capacidade mínima de 15m³,
por três meses, para recuperação de diversas estradas
do Município, sendo o combustível por conta do contratante e os operadores e demais despesas por conta
da contratada.

Credor: Costa Sul Transporte e Turismo Ltda.

Responsáveis: Antônio Carlos dos Santos – Secretário de
Serviço Público, que atesta a realização dos serviços. Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, que ordena a despesa. Empresa contratada – Jordão Construções Ltda, responsável solidária por possível dano ao
erário.

Responsáveis: Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito
Municipal que ordena a despesa

Valor: R$ 695.657,70
Objeto: Serviços de transportes gratuito – Transkennedy – para atender moradores das comunidades do Município de Presidente Kennedy.
Responsável: Jovane Cabral Costa – Pregoeiro que assina o edital

3.6.7 - Processo nº 4322/09 (relativo ao item 1.6.7 da
ITI 315/2012)

3.10 EXIGÊNCIA DE CUNHO RESTRITIVO NO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 25/2009 (relativo ao item 1.9.2 da ITI
315/2012)

Convite nº 38/09

Processo nº. 5608/09

Contrato nº 232/09

Pregão Presencial nº 25/09

Valor: R$ 78.000,00 – R$ 104,00/ hora

Responsável: Jovane Cabral Costa

Credor: – H.A.F Ribeiro Ltda ME.

3.14 PAGAMENTO DA DESPESA SEM A REGULAR LIQUIDAÇÃO (relativo ao item 1.13 da ITI 315/2012)

Objeto Contratação de um caminhão a vácuo por 750
horas, para esgotamento de fossas.
Responsáveis: Marcos Orozimbo da Silva Jordão – Secretário de Serviço Público, que atesta a realização dos serDiário Oficial de Contas

INFRINGÊNCIA: Art. 62 c/c Inciso III do § 2º do art. 63
da Lei 4.320/64
Responsável: Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito
www.tce.es.gov.br

3.19 FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ITENS
DO CONTRATO (relativo ao Item 2.4 da ITI 315/2012) –
sub item 16.2
Responsável:
Indústrias Reunidas Bom Jesus Ltda (Contratado, por receber pagamento sem a devida comprovação da execução contratual)
Ruy Candido Athayde (Fiscal PMPK, por assinar medição
sem a devida comprovação da execução contratual)
1.3. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis quanto aos itens:
3.6 PAGAMENTO SEM A REGULAR LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (relativo ao item 1.6 da ITI 315/2012)
INFRINGÊNCIA: Art. 62 c/c art. 63, da Lei 4.320/64
3.6.6 - Processo nº 4139/09 (relativo ao item 1.6.6 da
ITI 315/2012)
Convite nº 31/09
Contrato nº 124/09
Valor: R$ 76.900,00 – R$ 76,90/hora
Credor: CONSTRUSERV Manutenção e Serviços Ltda.
Objeto: Contratação de 1.000 horas de dois caminhões
Basculantes Truck com capacidade mínima de 15m³,
por três meses, para recuperação de diversas estradas
do Município, sendo o combustível por conta do contratante e os operadores e demais despesas por conta
da contratada.
Responsáveis:
Edino Luiz Rainha – Secretário Municipal de Obras, que
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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assina as Planilhas de horas trabalhadas e atesta a realização dos serviços
CONSTRUSERV – Manutenção e Serviços Ltda – contratada responsável solidária por possível dano ao erário
1.4. Notificar o Sr. Edino Luiz Rainha, Secretário Municipal de Obras de Presidente Kennedy no exercício 2009 e
a empresa CONSTRUSERV – Manutenção e Serviços Ltda., para que, no prazo de trinta dias, a contar da ciência desta decisão, recolham aos cofres do Município de
Presidente Kennedy, a importância correspondente a
8.619,8236 VRTE, em razão do cometimento da irregularidade do item 3.6 PAGAMENTO SEM A REGULAR LIQUIDAÇÃO DA DESPESA – subitem 3.6.6 - Processo nº
4139/09 (relativo ao item 1.6.6 da ITI 315/2012) que
causou dano injustificado ao erário, sob pena de terem
suas contas julgadas irregulares, nos termos dos art. 84,
inciso III, alínea ‘c’, da LC 621/2012;
1.4.1. A comprovação tempestiva do recolhimento integral do débito ensejará o julgamento pela regularidade
com ressalvas das presentes contas, conferindo quitação
aos responsáveis;
1.4.2 Alertar os responsáveis citados que, nos termos
do art. 398, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal, não cabe recurso da decisão preliminar que rejeitar
as alegações de defesa e determinar a citação para pagamento;
1.5. Determinar que, cumprido o prazo, com ou sem
comprovação do ressarcimento ao erário, retornem os
autos à conclusão deste Relator para julgamento das
contas.
1.6. Manter a responsabilidade do Sr. Jovane Cabral
Costa – Pregoeiro da Prefeitura de Presidente Kennedy
Diário Oficial de Contas

no exercício de 2009, em razão da irregularidade no item
3.8 CLÁUSULA EDITALÍCIA COM FIXAÇÃO DE PREÇO MÍNIMO (relativo ao Item 1.8 da ITI 315/2012), sendo que a
dosimetria da sanção será realizada após o cumprimento
das determinações fixadas no item 5 supracitado .
1.7. DETERMINAR À SGS QUE CUMPRA ESTA DECISÃO
COM URGÊNCIA, tendo em vista possível ocorrência de
prescrição intercorrente.
2. Unânime;
3. Data da Sessão: 12/09/2017 - 31ª Sessão ordinária
Plenária;
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiro substituto presente: Márcia Jaccoud
Freitas e João Luiz Cotta Lovatti;
Ficam os senhores responsáveis cientes de que:
a) a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e lhes dará quitação;
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.
Decorrido prazo sem que fosse comprovado o recolhiwww.tce.es.gov.br

mento, retornaram os autos para julgamento do mérito das contas.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
Conforme já consignado na Decisão TC 3592/2017-7 –
Plenário, os fatos apurados remontam ao exercício de
2009, a partir de quando se iniciou a contagem do prazo
prescricional da pretensão punitiva desta Corte.
De acordo com a previsão contida no art. 71, §2º, inciso
II e §4º, inciso I da LC 621/2012, o prazo quinquenal foi
interrompido e reiniciado com a citação válida dos citados, estando fulminado em relação aos seguintes agentes:
Responsável
Antonio Carlos dos Santos
Constâncio Borges Brandão
Construserv Manutenção e Serviços Ltda.
Estratégia Consultoria Ltda
Fernando Emílio Fontana
Geronimo Fernando de Melo
Hospital Infantil Francisco de Assis
Indústrias Reunidas Bom Jesus Ltda
Jordão Construções Ltda
Marcos Orozimbo da Silva Jordão
Maria Andressa Fonseca da Silva
PK Net Provedor de Acesso à Internet Ltda.
Reginaldo dos Santos Quinta
Rosângela Travaglia Teixeira
Ruy Candido Athayde

Data da citação
06/06/12
06/06/12
06/06/12
22/06/12
03/07/12
12/06/12
06/06/12
18/06/12
11/06/12
08/06/12
13/06/12
06/06/12
06/06/12
13/06/12
06/06/12

Por conseguinte, prosseguiu a apreciação do feito em relação aos indícios de irregularidades que envolvessem o
dever de ressarcimento – não alcançado pela prescrição
–, bem como em relação às pessoas jurídicas A. Z. Tratores e Terraplenagens Ltda ME e H.A.F. Ribeiro e aos senhores Edino Luiz Rainha e Jovane Cabral Costa, citados
em 14/12/2012.
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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Cumpre também observar que o Ministério Público de
Contas, por ocasião da prolação do Parecer Ministerial 2.877/2017-9 pela 2ª Procuradoria de Contas, teve
a oportunidade de se manifestar acerca do fenômeno
prescricional.

prescrição da pretensão punitiva em relação ao senhor
Edino Luiz Rainha, deve também suportar a condenação
ao pagamento de multa proporcional ao dano em atendimento ao comando trazido pelo art. 95 da Lei Complementar Estadual 32/1993, vigente à época dos fatos.

Portanto, reitera-se o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva deste Tribunal, com as ressalvas acima registradas.

Quanto ao item 3.8, este Colegiado também já se pronunciou quanto ao mérito da irregularidade, tendo inclusive reconhecido a responsabilidade do senhor Jovane Cabral Costa (item 1.6 da Decisão TC 3592/20177 – Plenário), remanescendo tão somente cominar-lhe a
multa prevista no art. 96, inciso II da LC 32/1993, vigente
à época dos fatos.

II.2 MÉRITO
Prosseguindo na análise, vê-se que, nesta etapa processual, ainda pendem de deliberação as irregularidades
tratadas nos itens 3.6.6 – pagamento sem a regular liquidação da despesa – e 3.8 – cláusula editalícia com fixação de preço mínimo – da Instrução Técnica Conclusiva 1.237/2017‑6.
Em relação ao item 3.6.6, o Plenário desta Casa já se manifestou pela irregularidade de parte dos pagamentos
feitos em decorrência do Contrato 124/2009, tendo inclusive aberto aos responsáveis – senhor Edino Luiz Rainha e Construserv Manutenção e Serviços Ltda. – fase
prévia ao julgamento para recolhimento solidário do débito, apurado em 8.619,8236 VRTE (item 1.4 da Decisão
TC 3592/2017-7 – Plenário).
Não tendo sido comprovado o recolhimento, resta a este
Colegiado proferir o julgamento pela irregularidade das
contas do senhor Edino Luiz Rainha e da pessoa jurídica
Construserv Manutenção e Serviços Ltda., condenando-os ao ressarcimento em solidariedade de quantia equivalente a 8.619,8236 VRTE, na forma descrita pelo art.
84, inc. III, alínea “e” e art. 89 da LC 621/2012 c/c art.
157 do RITCEES.
Além disso, considerando-se que não se consumou a
Diário Oficial de Contas

Por fim, cabe registrar que, em relação aos fatos tratados
nos itens 3.10 – exigência de cunho restritivo no pregão
presencial nº 25/2009 e 3.19 – falta de comprovação da
execução de itens do contrato – da ITC 1.237/2017‑6, o
Plenário já deliberou por expedir determinações à atual
gestão do Município de Presidente Kennedy, no sentido
de prevenir a ocorrência de irregularidades futuras (item
2.3 da Decisão TC 3592/2017-7 – Plenário).
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e 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 Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação:
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, em:
www.tce.es.gov.br

1.1. Preliminarmente, reconhecer a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva em relação aos itens de irregularidades
e aos responsáveis listados no item 2.1 da Decisão TC
3592/2017-7 – Plenário, conforme tratado no tópico II.1;
1.2. Quanto ao mérito e com fulcro no art. 84, inciso III,
alínea “e” da LC 621/2012, julgar IRREGULARES as contas do senhor Edino Luiz Rainha e da pessoa jurídica
Construserv Manutenção e Serviços Ltda., condenando-os ao RESSARCIMENTO EM SOLIDARIEDADE de quantia
equivalente a 8.619,8236 VRTE, em virtude da irregularidade tratada no item 3.6.6 da ITC 1.237/2017-6 (pagamento sem a regular liquidação da despesa), autorizando desde já o parcelamento do débito em até 24 (vinte
e quatro) parcelas iguais, de acordo com o art. 459, §2º
do RITCEES;
1.3. Condenar o senhor Edino Luiz Rainha ao pagamento de MULTA equivalente a 1.000 (mil) VRTE em função
da irregularidade referida no item anterior, nos termos
do art. 95 da Lei Complementar Estadual 32/1993, a ser
atualizada na forma do art. 97 da mesma lei;
1.4. Condenar o senhor Jovane Cabral Costa ao pagamento de MULTA correspondente a 500 (quinhentos)
VRTE em virtude da irregularidade tratada no item 3.8
da ITC 1.237/2017-6 (cláusula editalícia com fixação
de preço mínimo), nos moldes do item 1.6 da Decisão
TC 3592/2017-7 – Plenário e do art. 96, inciso II da LC
32/1993, a ser atualizada na forma do art. 97 da mesma lei;
1.5. Tendo em vista os fatos apurados nos itens 3.10 exigência de cunho restritivo no pregão presencial nº
25/2009 – e 3.19 – falta de comprovação da execução de
itens do contrato – da ITC1.237/2017.6, DETERMINAR à
atual gestão da Prefeitura do Município de Presidente
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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Kennedy, dispensando-se o monitoramento pela Segex:
1.5.1. que tal falha não se repita em editais futuros no
âmbito do Município.
1.5.2. que aprimore o controle de bens patrimoniais,
mediante a elaboração de termos de responsabilidade
que devem ser periodicamente atualizados (item 3.19);
1.6. Dar CIÊNCIA às partes; e
1.7. Após o trânsito em julgado e a cobrança dos valores
de que tratam os itens 1.2, 1.3 e 1.4, ARQUIVAR.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/12/2017 - 45ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator),
Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
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 RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
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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-1711/2017 – PLENÁRIO
Processo: 01971/2016-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataizes
Partes: JANDER NUNES VIDAL, ROBERTINO BATISTA DA
SILVA
EMENTA: INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO RESPONSÁVEL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA.
O EXMO. SR. CONS. ROODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de fiscalização, modalidade
monitoramento, instaurado com a finalidade de averiguar o cumprimento do Acórdão TC 1.122/2015 – Plenário (item 6), integrante do Processo TC 8.010/2013.
www.tce.es.gov.br

Objetivando verificar se foi cumprido o Acórdão, a Secex Denúncias se manifestou às fls.22/24, por meio da
MT 264/2016-3, sugerindo a notificação do gestor Municipal de Marataízes, Sr. Jander Nunes Vidal, bem como
a responsável pelo Controle Interno, Sra. Priscila Siqueira Vargas Tavares para comprovarem o cumprimento da
determinação.
Acolhendo a proposta técnica, proferiu-se a Decisão Monocrática (fls.26/27), em que se advertiu aos responsáveis Sr. Jander Nunes Vidal, bem como a Sra. Priscila Siqueira Vargas Tavares que deveria ser encaminhado ao
Tribunal de Contas as informações requisitadas, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, sob pena de sanção
de multa, conforme disposição dos arts.135, §2º, da LC
621/12 e 391 do Tribunal de Contas.
Devidamente notificados, por determinação da Decisão
Monocrática 394/2016-7, o Prefeito Municipal Jander
Nunes Vidas e a Secretária Municipal de Controle Interno Priscila Siqueira Vargas Tavares apresentaram as suas justificativas de fls. 36/37 e 39/80, respectivamente.
Ato contínuo foram os autos devolvidos à área técnica
para a análise das informações prestadas pelos agentes
responsáveis, manifestando-se por intermédio da Instrução Técnica Inicial 609/2016-5 (fls. 86/91), com a apresentação da seguinte proposta:
III- PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face da irregularidade apontada na presente Instrução Técnica Inicial e em respeito aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, sugere-se a
esta Corte de Contas:
1. Seja feita a CITAÇÃO do responsável a seguir apontado, na forma do art.288, VIII, do RITCEES, para que, no
Segunda-feira, 2 de abril de 2018

55

ATOS DO PLENÁRIO

prazo fixado, apresente razões de justificativa, conforme
quadro a seguir:
RESPONSÁVEL
SUBITEM/ IRREGULARIDADE
Jander Nunes Vidal
II- Descumprimento de Acór(Prefeito Municipal de Mara- dão do TCEES
taízes)

Ato contínuo, foram os autos devolvidos à área técnica
(Manifestação Técnica 01542/2017-5 às fls. Fls.121/127),
tendo a seguinte proposta:
IV- PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Face ao exposto, sugere-se o seguinte:

1. Seja determinado ao gestor que observe o disposto na
IN 32/14 na tomada de contas especial aberta pela portaria 14/2016, especialmente quanto aos artigos 13 e 14
da citada Instrução Normativa.

1. Revogar a decretação da revelia em relação ao Sr. Jander Nunes Vidal;

Às fls.93/94, Decisão Monocrática Preliminar requerendo a citação do Sr. Jander Nunes Vidal para apresentar,
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, as razões de
justificativas da Instrução Técnica Inicial – ITI 609/20165 (fls.86/91).

3. Cominação de multa ao Sr.Robertino Batista da Silva,
nos termos do art.135, IV, §2º da LOTCEES, c/c o art.389,
IV, §1º e 391 do RITCEES, bem como determinação para
que conclua a tomada de contas especial no prazo improrrogáveis de 30 (trinta) dias, devendo remeter o relatório conclusivo a esta Corte de Contas;

Em 20/07/2016, o Sr. Jander Nunes Vidal protocolou a
documentação (Protocolo nº 10.559/2016-1), a qual foi
anexada aos autos em 09/08/2016, conforme despacho
nº 31.031/2016-8 (fl.96).
O comprovante do recebimento do termo de citação nº
1.040/2016-4 foi juntado nos autos no dia 19/10/2016
(fl.104), enquanto a contrafé foi juntada em 30/01/2017,
conforme despacho nº 04.335/2017-5 (fl.106).
Decisão Monocrática proferida às fls.112/113 decretando a revelia do Sr. Jander Nunes Vidal, bem como a notificação do atual prefeito Robertino Batista da Silva, para
que seja concluída a Tomada de Contas Especial em 90
(noventa) dias improrrogáveis.
O termo de notificação nº 588/2017 (fls.114) foi expedido em 7/4/2017, tendo o prazo para o cumprimento da Decisão Monocrática nº 324/2017-1 vencido em
16/08/2017, não tendo havido qualquer resposta do Sr.
Robertino Batista da Silva.
Diário Oficial de Contas

2. Cominação de multa ao Sr.Jander Nunes Vidal, nos termos do art.16 c/c o art.5º da IN nº 032/2014;

4. Desentranhar documento constante à fl.72 dos presentes autos, autuar em processo apartado de tomada
de contas especial – TC, e encaminhá-lo à SGS para monitoramento do prazo sugerido no item anterior.
5. Arquivar os presentes autos.
Por fim, às fls.131, verifica-se o Parecer do Ministério Público de Contas 05995/2017-5 oficiando pelo acolhimento do encaminhamento proposto pela Manifestação Técnica 1542/2017-5.
É o relatório, em sua importância.
II. FUNDAMENTAÇÃO
O objeto do presente monitoramento se refere ao descumprimento parcial do Acórdão TC n°1.122/2015 – Plenário, especificamente em seu item 6, reprisa-se:
“ [...] 6. Considerando que os fatos tratados nestes autos
dão conta da prescrição de créditos tributários de titulawww.tce.es.gov.br

ridade do Município de Marataízes da ordem de mais de
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e cuja compensação/restituição poderia ter sido promovida desde maio
de 2006, determinar ao Chefe do Executivo Municipal a
adoção de medidas administrativas necessárias à elisão
do dano e, subsidiariamente, caso tais providências restem infrutíferas, à instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014,
levando em conta todos os agentes que, nesse período,
por conduta omissiva deram causa ao resultado ilícito
que ocasionou prejuízo aos cofres municipais.”
Adoto como razões de decidir, a análise percuciente realizada pela área técnica a qual passo a transcrever:
III – ANÁLISE
Após leitura atenta dos autos, foi identificado que houve
descumprimento parcial do Acórdão TC nº 1.122/2015
– Plenário, o que provocou a elaboração da ITI nº
609/2016-5.
Decorre da análise dos documentos acostados às fls. 36
a 79, em conjunto com os documentos acostados às fls.
98 a 102, que estes são hábeis a atender à determinação
da Decisão Monocrática nº 1.047/2016-6.
Após ter sido regularmente citado em 15/12/2016 e,
considerando o retorno da contrafé do termo de citação
nº 1.040/2016-4 em 19/12/2016, juntado aos autos em
30/1/2017, sem que o Sr. Jander Nunes Vidal tenha apresentado defesa, foi este então declarado revel pela Decisão Monocrática nº 324/2017-1.
Inusitadamente, antes de receber o termo de citação nº
1.040/2016-4, o Sr. Jander Nunes Vidal apresentou, no
dia 20/7/2016 (protocolo 10.559/2016-1, fl. 97), o documento de fls. 98 a 102, justificando a impossibilidade
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da conclusão da tomada de contas especial e solicitando
prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias, demonstrando que houve cumprimento parcial e intempestivo
do Acórdão TC nº 1.122/2015, servindo, então, para elidir os efeitos da revelia decretada.

contas especial, conforme art. 5º c/c o art. 16 da IN TC
nº 032/2014, pois a tomada de contas especial deveria ter sido instaurada no dia 3/3/2016 e concluída em
2/6/2016, considerando o insucesso das medidas administrativas adotadas.

Ocorre que tal solicitação somente foi juntada aos autos
após a elaboração da ITI nº 609/2016-5; Decisão Monocrática nº 1.047/2016-6 e expedição do termo de citação
nº 1.040/2016-4, não tendo, por isso, sido apreciada.

A tomada de contas especial somente foi instaurada
em 25/5/2016, conforme fl. 72, portanto, 84 (oitenta e
quatro) dias após o prazo. A irregularidade apontada na
ITI nº 609/2016-5 deve ser mantida quanto ao descumprimento do Acórdão TC nº 1.122/2015 – Plenário, considerando o descumprimento do prazo para instauração
da tomada de contas especial.

Dessa forma, considerando os documentos de fls. 98
a 102, e o princípio processual da instrumentalidade das formas, entende-se que o termo de citação nº
1.040/2016-4 foi atendido, embora recebido após o envio de tal documentação, não ensejando assim a revelia
decretada.
Quanto à irregularidade invocada na ITI 609/2016-5, que
diz respeito ao descumprimento do prazo estipulado em
decisão exarada por esta Corte de Contas, conforme art.
1º, inciso XXXI, do Regimento Interno desta Corte (RITCEES), c/c o art. 16 da IN TC nº 032/2014, não foi constatada qualquer manifestação direta, porém as razões expostas demonstram que o descumprimento parcial não
foi intencional.

A Decisão Monocrática nº 324/2017-1 determinou, também, a notificação do atual prefeito municipal de Marataízes, Sr. Robertino Batista da Silva, para que concluísse a tomada de contas especial no prazo máximo de 90
(noventa) dias improrrogáveis, sob pena de multa, conforme art. 199, § 3º, e art. 391 do RITCEES c/c o art. 135,
§ 2º da LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCE/ES - LOTCEES).
O termo de notificação nº 588/2017-5 foi expedido em
7/4/2017, tendo o Sr. Robertino Batista da Silva sido devidamente notificado no dia 19/4/2017, conforme demonstra o AR juntado aos autos em 15/5/2017.

A resposta apresentada pela então Secretária Municipal
de Controle Interno, Sra. Priscila Siqueira Vargas Tavares,
às fls. 39 a 44, indica que todas as medidas administrativas foram adotadas no prazo determinado pelo Acórdão TC nº 1.122/2015 – Plenário, conforme documentos
acostados às fls. 52 a 65.

O prazo para que o Sr. Robertino Batista da Silva cumprisse a Decisão Monocrática 324/2017-1 venceu no dia
16/8/2017, sendo que até a presente data não houve
qualquer manifestação nos autos, estando assim sujeito
à sanção prevista no art, 135, IV, § 2º da LOTCEES, c/c o
art. 389, IV, §1º e 391 do RITCEES.

Porém, o conjunto probatório dos autos é robusto a
comprovar que houve descumprimento do Acórdão
TC nº 1.122/2015 quanto à instauração da tomada de

Assim sendo, em razão do descumprimento do prazo para instauração da tomada de contas especial, mostra-se
imperiosa a imputação de penalidade ao responsável, Sr.
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Jander Nunes Vidal, nos termos do art.16 c/c o art.5º da
IN nº 032/2014 e, da mesma forma, pelo fato de não ter
o gestor subsequente, Sr. Robertino Batista da Silva, concluído a Tomada de Contas Especial no prazo máximo de
90 (noventa) dias, apesar de devidamente notificado (AR
juntada aos autos na data de 15/05/2017), imperiosa,
igualmente a aplicação da sanção prevista no art. 135, IV,
§2º da LOTCEES, c/c o art.389, IV, §1º e 391 do RITCEES.
III - DISPOSITIVOPelo exposto, com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do TCEES), acompanhando o entendimento técnico e ministerial, apresento ao
Plenário a seguinte PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO que ora
submeto à sua consideração:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
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. Revogar a decretação da revelia em relação ao Sr. Jander Nunes Vidal;
1.2. Aplicar multa individual ao Sr. JANDER NUNES VIDAL, nos termos do art. 135, IV, da LOTCEES, c/c os art.
5º e 16 da IN nº 032/2014, no valor de R$ 3.000,00. (três
mil reais), atualizável na forma regimental.
1.3. Aplicar multa individual ao Sr. ROBERTINO BATISTA DA SILVA, nos termos do art.135, IV, da LOTCEES,
c/c o art.389, IV, §1º e 391 do RITCEES, no valor de R$
3.000,00. (três mil reais), atualizável na forma regimental.
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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1.4. Determinar ao Sr. ROBERTINO BATISTA DA SILVA que
conclua a Tomada de Contas Especial no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, devendo remeter o relatório
conclusivo a esta Corte de Contas, sob pena de aplicação
de multa automática de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais) por dia de descumprimento desta determinação;
1.5. Determinar ao NCD a extração de cópia dos documentos de fls. 72/80 e da presente decisão, autuando-os
em processo apartado como Tomada de Contas Especial.
Ao final, encaminhar os autos formados à SGS para monitoramento do prazo concedido ao gestor – 30 dias para apresentação do relatório conclusivo.
1.6. Dê-se ciência ao interessados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/12/2017 - 45ª Sessão Ordinária do
Plenário.

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

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Conselheiro 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 em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
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
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ACÓRDÃO TC-1719/2017 – PLENÁRIO
Processo: TC 0835/2015-1
Classificação: Controle Externo – Fiscalização - Representação
Representante: Ministério Público Especial de Contas

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO
– INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE PROMOÇÃO PESSOAL – CONVERSÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CONTAS IRREGULARES - RESSARCIMENTO E MULTA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1. RELATÓRIO:
Tratam os autos de representação, encaminhada pelo
Ministério Público de Contas, alegando supostas irregularidades na contratação da sociedade empresária TELEVISÃO VITÓRIA S/A objetivando a prestação de serviços
de publicidade, sob a forma de patrocínio, para participação do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria de Transporte e Obras Públicas - SETOP no evento
denominado “Mobilidade Urbana e os Impactos na Vida
das Cidades”.
Em síntese, alega-se ofensa ao artigo 37, §1º., da Constituição Federal e também aos princípios basilares da administração pública, mormente aos preceitos concernentes à moralidade e impessoalidade.

Procuradores: Adilson Jose Cruzeiro– OAB/ES 12.149,
Tatiana dos Santos Miranda – OAB/ES 13.589, Edmar Lorencini dos Anjos (CPF 092.344.187- 51)Dos Anjos e Cruzeiro Advogados (CNPJ 22.021.112/001- 61)

Por meio da Decisão Monocrática Preliminar (DECM) nº
109/2015 foi determinada a notificação do então responsável pela Secretaria de Estado dos Transportes e
Obras Públicas para que apresentasse notas de liquidação das despesas pertinente ao citado patrocínio, bem
como cópia reprográfica integral do procedimento administrativo que resultou no Contrato nº 16/2014.

Ementa: REPRESENTAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÍDIA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO EM QUE O PALESTRANTE É O TITULAR DO ÓRGÃO -

Devidamente notificado, em atendimento à determinação desta Corte de Contas, foram encaminhados os documentos juntados aos autos às fls. 24/94.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Partes: Fabiano Ney Damasceno e Televisão Vitória S/A
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Em análise aos fatos e documentos trazidos à colação, a
1ª Secretaria de Controle Externo, por meio da Manifestação Técnica Preliminar (MTP) nº 322/2015, sugeriu a
citação do Sr. Fábio Ney Damasceno, razão pela qual foi
elaborada a Instrução Técnica Inicial (ITI) nº 645/2015
(fls. 110/111), o que foi por mim acolhido.
Devidamente citado, o responsável apresentou justificativa e documentos, tendo sido os autos direcionados ao
Núcleo de Análise Técnicas e Análises Conclusivas, ocasião em que foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº 4364/2015, cujo tópico referente à conclusão
e responsabilidade restou assim lavrado:
3 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1. Levando em conta as análises procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA / REPRESENTAÇÃO apresentada diante da constatação das seguintes irregularidades:
3.1.1. Publicidade que denota Promoção Pessoal
Base legal: art. 37, §1º da CF/88
Responsável: Fábio Ney Damasceno – Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas
Ressarcimento: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), correspondente a 87.266,9575 VRTE.
3.2. Tendo em vista a existência de DANO presentificado no item 2.1.2, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e
vinte mil reais), correspondente a 87.266,9575 VRTE sugere-se, preliminarmente, a conversão dos autos em tomada de contas especial na forma do artigo 115, caput,
da Lei Complementar 621/2012, c/c art. 317, caput e
§2º, da Resolução TC 261/2013, ressaltando que o responsável já foi devidamente citado quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 56, III, da Lei
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Complementar 621/2012, e art. 157, II, do RITCEES;
3.3. Posto isso, e diante do preceituado no art. 319, da
Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
3.3.1. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do Senhor Fábio Ney Damasceno, pela
prática de ato ilegal e pelo cometimento de infração que
causou dano injustificado ao erário disposto no item 2.1
desta ITC, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), correspondente
a 87.266,9575 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012. Sugerindo, ainda, a aplicação de multa, com amparo no artigo 134 da LC 621/2012;
3.3.2. Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Ministério Público Especial de Contas, signatário da representação, do teor da decisão final a ser proferida, conforme preconiza o §3º, do artigo 91, da Resolução TC
182/2002 (Regimento Interno do TCEES).
Em vista disso, foram os autos remetidos ao Ministério
Público Especial de Contas, tendo o mesmo acolhido na
íntegra as conclusões apresentadas.
Em sessão ordinária ocorrida em 25 de abril do corrente
ano, o responsável promoveu defesa oral, acostando documentos de fls. 210/215, momento em que se entendeu pertinente a conversão do julgamento em diligência,
determinando-se a notificação da sociedade empresária
Televisão Vitória S/A.
Devidamente notificada, a sociedade empresária Televisão Vitória S/A apresentou justificativas (fls. 232/250).
Novamente encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, este, por meio
da Manifestação Técnica nº 1314/2017, concluiu que os
www.tce.es.gov.br

argumentos trazidos em sede de defesa oral e as informações prestadas pela Televisão Vitória S/A não trouxeram argumento que promovessem mudanças nas conclusões constantes da Instrução Técnica Conclusiva (ITC)
nº 4364/2015, sugerindo o prosseguimento do feito.
A estas considerações associou-se o Ministério Público
Especial de Contas, por meio do Parecer nº 4958/2017.
Desta feita, vieram os autos ao gabinete do relator para
elaboração de voto.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se, conforme acima exposto, de representação formulada pelo Ministério Públcio Especial de Contas em
face do Sr. Fábio Ney Damasceno, então responsável pela Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas
– SETOP, tendo em vista a utilização de recursos públicos para a realização do evento denominado “Mobilidade Urbana e os Impactos na Vida das Cidades”.
A questão de fundo cinge-se em saber se os valores disponibilizados para a consecução do aludido seminário
foram legalmente aplicados ou se os mesmos vieram a
ser utilizados com a finalidade de propiciar promoção
pessoal ao gestor.
Isto porque, segundo destaca o representante do orgão
ministerial, o Sr. Fábio Ney Damasceno, “durante a promoção pessoal travestida em formato de ‘evento’ (...)
louvou as obras e atividades realizadas em sua gestão”.
A fim de comprovar tais fatos, o Ministério Público Especial de Contas trouxe aos autos trecho de entrevista
concedida pelo Secretário Estadual após a realização da
palestra para, ao final, visar a aplicação de multa e condenação ao ressarcimento do valor do dano causado ao
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erário.
A defesa apresentada rechaça tais argumentos aduzindo, em síntese, não haver no conjunto probatório documento que sustente os fatos, assim como afirma que o
palestrante originariamente convidado para o evento seria o então Ministro das Cidades que, todavia, dias antes
da realização do mesmo cancelou sua participação.
Quadra ressaltar, de pronto, que a Constituição Federal de 1988 elegeu a publicidade dos atos administrativos como elemento de eficácia destes. Assim, para Gomes Canotilho, a justificação do princípio da publicidade é simples: “o princípio do Estado de direito democrático exige o conhecimento, por parte dos cidadãos, dos
actos normativos, e proíbe os actos normativos secretos
contra os quais não se podem defender. O conhecimento dos actos, por parte dos cidadãos, faz-se, precisamente, através da publicidade”.
Desta feita, não há, nos modelos políticos que consagram a democracia, espaço possível reservado ao mistério, pois a publicidade (ou transparência) no funcionamento dos poderes públicos é um dos pressupsostos imprescindíveis para a caracterização de um Estado democrático de direito.
Consoante este pensamento, pode-se afirmar com certeza que a publicidade dos atos estatais é pressuposto
para o exercício de diversos direitos fundamentais, tais
como a possbilidade de obtenção gratuita de certidões,
campanhas de vacinação, entre outros. Assim, a chamada publicidade institucional é, antes de mais nada, um
verdadeiro dever do administrador.
Em nível federal, o art. 3º., I, da Instrução Normativa SECOM-PR nº. 7, de 19 de dezembro de 2014, define a puDiário Oficial de Contas

blicidade institucional como sendo aquela que “destina-se a posicionar e fortalecer as instituições, prestar contas de atos, obras, programas, serviços, metas e resultados das ações do Poder Executivo Federal, com o objetivo de atender ao princípio da publicidade e de estimular
a participação da sociedade no debate, no controle e na
formulação de políticas públicas e de promover o Brasil
no exterior”.
Cumpre observar que o art. 37, §1º., da Constituição Federal de 1988, assevera que “a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”. Ou seja, não há uma
vedação à realização da publicidade, o que se controla é
o seu desvirtuamento.
É esperado, portanto, que a Administração Pública divulgue suas realizações a fim de demonstrar, inicialmente, em quais atividades esteja atuando e, posteriormente, propiciando aos seus cidadãos o exercício do controle
destas mesmas atividades. O fato de se destacar as atuações positivas da Administração Pública não configura,
por si só, desnaturação da publicidade visando a promoção pessoal.
No caso concreto verifico que a representação formulada pelo Ministério Público Especial de Contas não aponta, efetivamente, a existência de manifestações de exaltação pessoal, glorificação ou outra espécie de auto-promoção realizada pelo gestor durante a realização do
evento denominado “Mobilidade Urbana e os Impactos
na Vida das Cidades” para o qual foram destinados os recursos públicos.
www.tce.es.gov.br

Outrossim, a temática desenvolvida durante o evento
guarda pertinência e relação com a área de atuação e
de conhecimento do Palestrante/Secretário não oportunizando ao mesmo transbordar para outros temas que
não aqueles relativos ao dia-a-dia de sua atividade perante o Poder Público.
De fato, os questionamentos apresentados surgem em
razão de entrevista concedida pelo Sr. Fábio Ney Damasceno após a realização do evento, conforme o próprio
Ministério Público Especial de Contas afirma, na qual o
mesmo “fez um balanço dos últimos quatro anos de governo”. Tal prática, porém, não é vista como caracterizadora da violação pretendida pelo órgão ministerial, senão vejamos:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS – ART. 37, §1º., DA CF.
1. O art. 37, §1º, da CF admite a “publicidade de atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos”, desde que tenham “caráter educativo, informativo ou de orientação social”, vedando, apenas, que se
conste nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
2. Não constitui ato de improbidade administrativa a
aprovação de propagandas de ações e serviços implementados pelo Governo, sem conotação de autopromoção, podendo, em casos tais, ser utilizado os recursos públicos para custear a divulgação das realizações
governamentais.
(TJMG, Apelação cível nº. 1.0024.00.059064-6/001, rel.
Silas Vieira, data de julgamento: 05/04/2006)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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RIO PÚBLICO – PREFEITO E VICE – PUBLICIDADE – PROMOÇÃO PESSOAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – A promoção
pessoal do agente político fica indemonstrada, se não
suficientemente evidenciada na publicação impugnada,
mormente se nesta prepondera matéria de cunho informativo, de interesse dos munícipes. O propósito de informar à comunidade as obras realizadas na administração municipal descaracteriza a figura da promoção pessoal.
(TJMG, Apelação cível nº. 1.0000.00.326496-7/000, rel.
Des. Hyparco Immesi, data de julgamento: 30/03/2004)
Especificamente em relação ao ministério de palestras,
da jurisprudência colhe-se decisão no mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA.
ART. 73 DA LEI Nº. 9.504/97. MINISTRO DE ESTADO. PALESTRA. DESBORDAMENTO DE SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. PROSELITISMO ELEITORAL. SUPSOTA PROPAGANDA ELEITORAL E USO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DOS CANDIDATOS REPRESENTADOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE ATOS DE GOVERNO EM
PERÍODO VEDADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOTÍCIA PUBLICADA NO SITE DO MINISTÉRIO. CARÁTER INFORMATIVO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.1. Ministro
de Estado que profere palestra, a convite, sobre tema
pertinente à sua área de atuação está no exercício regular de suas funções institucionais.
2. In casu, a veiculação do fato no portal do Ministério
teve apenas caráter informativo, não configurando divulgação de atos de governo.
3. Inexistente qualquer prática, na conduta ora impugnada, a enquadrar-se nas vedações contidas nos incisos I, II,
III e VI, b, do art. 73 da Lei nº. 9.504/97.
Diário Oficial de Contas

4. Representação julgada improcedente.
(TSE, Representação nº. 1156-29.2014.6.00.0000 – Classe 42 - Brasília – Distrito Federal, rel. Ministro Admar
Gonzaga)
Em vista disso, compreendo que os fatos narrados não
caracterizam de forma cristalina o desvirtuamento do
propósito informativo, educacional ou de orientação social a fim de que, efetivamente, se pretendesse a promoção pessoal do gestor público no caso concreto.
Tendo em vista tais considerações, VOTO, divergindo do
entendimento da Área Técnica e do Ministério Publico
de Contas, no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
a. Julgar improcedente a representação formulada pelo Ministério Público Especial de Contas em face do Sr.
Fábio Ney Damasceno, então responsável pela Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas – SETOP;
a. Arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 330, I,
da Resolução TC n° 261/2013.
a. Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao membro do Ministério Público de
Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC n°
621/2012.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
VOTO-VISTA
www.tce.es.gov.br

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO
1. RELATÓRIO
Este processo trata de Representação formulada pelo
Procurador Especial de Contas, Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, em face do Sr. Fábio Ney Damasceno, ex-secretário de obras do estado do Espírito Santo, no exercício de 2014, em razão de indício de prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico, resultando em dano injustificado ao erário, consistente na contratação de
empresa privada, sob a forma de patrocínio, para participação em evento promovido pela SETOP e denominado
Mobilidade Urbana e os impactos na vida das cidades.
Recebida e autuada como representação, foi proferida a
Decisão Monocrática Preliminar DECM 109/2015, que
notificou o atual Secretário de Estado dos Transportes e
Obras Públicas para trazer aos autos as notas de liquidação das despesas pertinentes ao patrocínio do Estado do
Espírito Santo ao evento “Mobilidade Urbana e os Impactos na Vida das Cidades”, bem como a cópia reprográfica integral do processo administrativo que resultou
no contrato n.º 016/2014.
Analisados os documentos a 1ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Manifestação Técnica Preliminar
322/15 e Instrução Técnica Inicial 645/2015, apontando indício de irregularidade e sugerindo a citação do responsável.
Citado o responsável e trazidas aos autos suas justificativas, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 4364/2015 (fls. 173/188) que opinou pela procedência da denúncia e a conversão do processo em tomada
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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de contas especial, tendo em vista a existência de dano
ao erário no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil
reais); além da aplicação de multa ao responsável.
O Senhor Fábio Ney Damasceno, por meio de seu procurador (fls. 197), realizou sustentação oral, de que decorreu o acolhimento pelo Conselheiro Relator de solicitação do defendente, no sentido de chamar a empresa
Televisão Vitória S/A para se manifestar nos autos, como terceiro interessado, convertendo-se o julgamento
em diligência.
Notificada a Televisão Vitória S/A, foram juntados documentos (fls. 239/250) e encaminhados os autos para
análise do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, para instrução dos autos.
Conforme a Manifestação Técnica 1314/2017, o NEC
analisou as informações prestadas pela Televisão Vitória assim como os argumentos de defesa oral produzidos pelo Senhor Fabio Ney Damasceno tendo concluído
que tais argumentos não modificam as conclusões da ITC
4364/2015.
O Ministério Público de Contas acolhe a manifestação
técnica no parecer 4958/2017.

Apresentei voto divergente, acompanhando o Ministério Público de Contas, com proposta de ressarcimento e
aplicação de multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais); os Conselheiros Domingos Taufner e João Luiz
Cotta Lovatti acompanharam meu voto, apenas propondo que a multa fosse fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais); a Conselheira em substituição Marcia Jaccoud Freitas solicitou vistas.

do Procurador Geral, Dr. Luciano Vieira:

Na sessão subsequente, do dia 19/12/2017 a Conselheira Márcia proferiu seu voto também acompanhando o
Relator.

[...]

A divergência se manteve, embora os votos contrários ao
relator tenham se uniformizado no sentido da redução
da multa, conforme proposta do Conselheiro Domingos
Taufner com aquiescência deste Conselheiro e do Conselheiro Lovatti.
Assim, com voto de desempate do Presidente foi decidida a votação conforme o parecer do Ministério Público
de Contas, sendo remetido o processo a este Conselheiro para emissão do voto condutor.
2. FUNDAMENTAÇÃO

O Conselheiro Relator Sérgio Borges proferiu voto no
sentido da inocorrência de promoção pessoal na contratação de Televisão Vitória S.A e por consequência, pela
improcedência da representação.

A representação do Ministério Público de Contas, tratada neste processo, diz respeito à promoção pessoal por
parte do secretário da SETOP em razão de um evento em
que foi o palestrante acerca do tema ‘mobilidade urbana’.

Na sessão plenária de 12/12/2017 deste Tribunal de
Contas, o Senhor Procurador Geral do Ministério Público
de Contas, Dr. Luciano Vieira, proferiu parecer oral sustentando a ilicitude da contratação e a caracterização de
promoção pessoal.

De acordo com o que relata o representante, o representado contratou a Televisão Vitória S/A com inexigibilidade de licitação por um valor de 220 mil reais para fazer a veiculação do evento em que ele próprio era o palestrante.

O Conselheiro Rodrigo Chamou acompanhou o Relator.

Transcrevo e destaco aqui o trechos do pronunciamento

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

O que chama a atenção nesse caso é que a promoção
pessoal nem sempre é explícita e o caso tem algumas
nuances que trago aqui. E só para mostrar exatamente
o que leva a crer que realmente foi um ardil do gestor
que utilizou determinados artifícios para realizar o evento e, de certa forma, se autopromover por meio de recursos públicos.
Outro fato é que o evento foi realizado exatamente dois
dias antes do fim da gestão do secretário. E essa contratação da Televisão Vitória S/A se deu contra um parecer
da PGE, que aduziu pela impossibilidade da celebração
desse contrato de patrocínio. Ele já havia consultado a
PGE; a PGE negou e aduziu uma série de requisitos, ausência de elementos que vislumbrasse a possibilidade de
contratação. Uma delas era a ausência de descrição precisa do evento - que dificultava a própria definição do patrocínio - que não permitia identificar o interesse público em sua realização.
Havia também uma inexistência de justificação técnica
da SETOP quanto à importância da efetuar esse apoio ao
projeto.
Enfim, esse aí foi a própria PGE que apontou, não recomendou a contratação porque não vislumbrou o interesse público.
Ainda assim, o secretário assumiu o risco, foi lá e contratou. E fez a divulgação do evento. Ele mesmo se prestou a enaltecer as obras que havia se proposto a fazer
ou realizado durante a gestão. Para o Ministério Público
está claramente demonstrada a promoção pessoal, ainda que velada. O Tribunal não pode fechar os olhos paSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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ra isso porque nem sempre é explícita. E principalmente
quando o gestor tinha ciência de que a contratação era
irregular. (grifamos)
Todos os fatos se encontram provados nos autos, por documentos e análises.
Há imenso bom senso do Procurador Geral quando afirma que a promoção pessoal nem sempre é explícita e o
caso tem algumas nuances.
Necessário retornar ao dispositivo constitucional e buscar os parâmetros de legitimidade da publicidade oficial.
Assim, estabelece o Art. 37, § 1° da Constituição Federal:
§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela não
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
A regra constitucional se biparte no sentido de: 1) exigir que a publicidade dos órgãos públicos tenha caráter
educativo, informativo ou orientador e 2) proibir a promoção pessoal de autoridades ou servidores por meio
de nomes, símbolos ou imagens inseridos na divulgação.
A questão do caráter educativo e informativo é o primeiro elemento que não se verifica, uma vez que se tratou
de um evento isolado, cuja publicidade foi contratada especialmente, de modo desvinculado da propaganda oficial do Governo, o que significa que não integrava um
programa de educação ou orientação à população.
Pelo contrário, visava à cobertura pela mídia televisiva
de um evento em que o Secretário, dois dias antes do
fim de sua gestão, proferiu uma palestra a fim de divulgar seus atos e realizações.
Diário Oficial de Contas

Além disso, o contrato foi celebrado contrariando parecer da PGE, que apontou obscuridades no evento e impossibilidade de se verificar a existência de interesse público.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho o entendimento
da área técnica, contido na Instrução Técnica Conclusiva 4364/2015 do Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas e o parecer do Ministério Público de Contas proferido oralmente na sessão plenária de 12/12/2017 e VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove o seguinte Acórdão que submeto à sua consideração.
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, quanto à representação do Ministério Público de Contas em face do Senhor Fabio Ney Damasceno, Secretário Estadual de Transportes e Obras Públicas no exercício de 2014:
1. pela procedência da representação e pela conversão
do processo em tomada de contas especial, com fundamento no art. 57, IV da Lei Complementar 621/2012, pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposto no item 2.1 da ITC 4364/2015, no
valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), correspondente a 87.266,9575 VRTE;
pela rejeição das razões de justificativas e por julgar irregulares as contas do Senhor Fábio Ney Damasceno, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 220.000,00
(duzentos e vinte mil reais), correspondente a 87.266,95
VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d”
e “e” da Lei Complementar 621/2012, e pela aplicação
www.tce.es.gov.br

de multa ao responsável no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), com amparo no artigo 134 da LC 621/2012.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
1. Acórdão TC-1719/2017 – PLENÁRIO
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 voto vogal do senhor conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, quanto à representação do Ministério Público de Contas em face do Senhor Fabio Ney
Damasceno, Secretário Estadual de Transportes e Obras
Públicas no exercício de 2014:
1.1 pela procedência da representação e pela conversão
do processo em tomada de contas especial, com fundamento no art. 57, IV da Lei Complementar 621/2012, pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposto no item 2.1 da ITC 4364/2015, no
valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), correspondente a 87.266,9575 VRTE;
1.2 pela rejeição das razões de justificativas e por julgar irregulares as contas do Senhor Fábio Ney Damasceno, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), correspondente a 87.266,95 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, e
pela aplicação de multa ao responsável no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), com amparo no artigo 134 da
LC 621/2012.
2. Por maioria, pelo voto de desempate da Presidência,
que acompanhou o voto do conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo. Vencidos o relator, o conselheiro
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas, que votaram pela
improcedência.
3. Data da Sessão: 19/12/2017 - 45ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (Relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
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 SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
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:
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LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 27/03/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1725/2017 – PLENÁRIO
Processo: 02636/2013-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
UG: TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo
Partes: SEDU , Klinger Marcos Barbosa Alves, Josivaldo
Barreto de Andrade, Sandra Sarmento Aragão, Ana Maria Morati Gomes
EMENTA: AUDITORIA ORDINÁRIA –– ACOLHER JUSTIFICATIVAS. MANTER IRREGULARIDADES COM AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA – EXCLUDENTE DE
PUNIBILIDADE - ENCAMINHAR DETERMINAÇÃO
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária, realizada na Secretaria Estadual de Educação, relativa ao
exercício de 2012, abrangendo os atos de gestão relativos aos procedimentos de seleção e contratação de pessoal temporário, sob a responsabilidade dos senhores
Klinger Marcos Barbosa Alves, Secretário de Estado da
Educação, Josivaldo Barreto de Andrade, Subsecretário
de Administração e Finanças, Sandra Sarmento Aragão
Pelissari, Subsecretária de Administração e Finanças e
www.tce.es.gov.br

Ana Maria Morati Gomes, Subgerente de Pessoal Transitório.
Os responsáveis nomeados acima foram devidamente citados em decorrência das irregularidades constantes no Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 54/2013
(fls. 15/61) e na Instrução Técnica Inicial ITI 714/2013
(fls. 656/703), nos termos da Decisão Preliminar TC
120/2013 (fl. 717).
Após a juntada das justificativas às fls. 729/964, os autos foram encaminhados ao NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva n. 00840/2017, concluindo por:
3.2.1 – Acolher parcialmente as razões de justificativa
do senhor Klinger Marcos Barbosa Alves, sugerindo-se
a aplicação de multa, com amparo no artigo 135, inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão
das irregularidades dispostas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
e 3.1.4 desta Instrução Técnica Conclusiva;
3.2.2 – Rejeitar as razões de justificativa do senhor Josivaldo Barreto de Andrade, sugerindo-se a aplicação de
multa, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva;
3.2.3 - Rejeitar as razões de justificativa da senhora Sandra Sarmento Aragão Pelissari, sugerindo-se a aplicação de multa, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva;
3.2.3 - Rejeitar as razões de justificativa da senhora Ana
Maria Morati Gomes, sugerindo-se a aplicação de multa, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei CompleSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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mentar Estadual nº 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.5 desta Instrução Técnica Conclusiva.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, por meio do
Parecer 01466/2017, acompanha a área técnica, exceto quanto ao afastamento da irregularidade relatada sob
n.º 2.5 – Não concessão do gozo de férias para os auxiliares de secretaria escolar – DT, propondo:
1 – Rejeitar as razões de justificativa do senhor Klinger
Marcos Barbosa Alves, opinando pela aplicação de multa, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão das irregularidades dispostas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 e 2.5 da
Instrução Técnica Conclusiva;
2 – Rejeitar as razões de justificativa do senhor Josivaldo
Barreto de Andrade, opinando pela aplicação de multa,
com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão da irregularidade
disposta no item 3.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva;
3 – Rejeitar as razões de justificativa da senhora Sandra
Sarmento Aragão Pelissari, opinando pela aplicação de
multa, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva;
4 – Rejeitar as razões de justificativa da senhora Ana Maria Morati Gomes, opinando pela aplicação de multa,
com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão da irregularidade
disposta no item 3.1.5 da Instrução Técnica Conclusiva.
Na 22ª sessão plenária, realizada no dia 11/07/2017, o
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Sr. Klinger Marcos Barbosa Alves apresentou defesa oral,
juntando aos autos o Memorial de fls. 1029/1039, reafirmando defesa apresentada no sentido de que as contratações temporárias foram feitas com fundamento legal e
para evitar o colapso do sistema educacional do Estado,
que não tem conseguido responder a sua demanda por
serviços com o quadro de servidores efetivos.
É o relatório
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme se extrai da Instrução Técnica Conclusiva n.º
840/2017, a área técnica considera confirmadas as seguintes irregularidades:
1. Contratações temporárias para a função de Auxiliar de
Secretaria Escolar sem amparo em lei (item 3.1.1);
1. Contratações sucessivas de Auxiliar de Secretaria Escolar sem concurso público (item 3.1.2);
1. Auxiliares de Secretaria Escolar em desvio de função
(item 3.1.3);
1. Ausência de processo seletivo para a contratação de
Auxiliar de Secretaria Escolar (item 3.1.4);
1. Registros do cargo de Auxiliar de Secretaria Escolar em
atividades específicas do magistério, para efeito de pagamento (item 3.1.5).
O representante do Ministério Público de Contas incluiu
a irregularidade Não concessão do gozo de férias para os
Auxiliares de Secretaria Escolar (item 2.5), afastada pela área técnica.
Os gestores alegam que as contratações temporárias na
SEDU tiveram início com a publicação da Lei 5.301/96,
quando foi autorizada a contratação de Auxiliar de Secretaria e Auxiliar de Serviços Gerais. No decorrer dos
www.tce.es.gov.br

anos, sofreu alterações pela seguinte legislação: Lei
6.064/99, Lei 7.093/02, Lei 7.234/02, e por fim, pela Lei
8.452/06. E que as contratações firmadas no exercício de
2012 foram todas com base na Lei 8.452/2006, que autorizou o Poder Executivo a realizar contratação temporária de pessoal para atender as necessidades da SEDU.
Quanto às prorrogações sucessivas das contratações
temporárias de Auxiliar de Secretaria Escolar, informam
os gestores que a SEDU rescindiu todos os contratos
temporários realizados no ano de 2012 e realizou novo
vínculo e contrato com profissionais, em respeito ao art.
2º da Lei 8.452/2006, pelo prazo máximo de 24 meses.
Sobre a irregularidade relativa ao suposto desvio de função por parte dos servidores contratados, alegam os gestores que a Lei 8.452/06 não previu as atribuições do
cargo. Assim, utilizaram como referência para estabelecer as atribuições do referido cargo as Leis 2.850/73 e
2.851/73.
Quanto à falta de critério objetivo para seleção dos contratados, alegam os gestores que, diante das dificuldades para realizar concurso público, o processo seletivo para contratação temporária de Auxiliar de Secretaria Escolar se baseou: a) cadastramento de profissionais,
com base em portaria de exercícios anteriores, como a
Nº 013-R DOE 11/02/08; b) como pré-requisito a exigência de documentos pessoais, ensino médio completo e
certificado de conclusão de curso de informática básica.
Após análise das justificativas apresentadas, considerou
o corpo técnico, em síntese, que as contratações temporárias para as funções de Auxiliar de Secretaria Escolar e Servente, para atender necessidades emergenciais
do ensino público estadual, com base na Lei 8.452/2006,
devem ser consideradas nulas. Isto porque a referida lei
Segunda-feira, 2 de abril de 2018

65

ATOS DO PLENÁRIO

determinou a contratação temporária sem a demonstração de que se tratava de caso excepcional previsto em lei
e de que a necessidade era temporária. E, também porque, de acordo com o artigo 2º dessa lei, essas contratações deveriam respeitar o prazo máximo de até 24 meses, o que não ocorreu, pois no período de 2008 a 2012 a
SEDU passou a expedir Portarias de prorrogação de prazo dos contratos temporários vigentes.
De acordo com a análise técnica, as contratações seriam
irregulares, uma vez que não se encontravam presentes os requisitos necessários para a realização de contratação temporária por excepcional interesse público,
pois, tais contratações devem possuir caráter ocasional
e emergencial. E, ainda, que por se tratar de atividades
permanentes, contínuas e duradouras, é necessária a realização de concurso público para preenchimentos das
vagas, devendo a Administração se abster de promover
contratações temporárias para os referidos cargos rotineiramente.
De acordo com a ITC 840/2017, só com a edição da Lei
Complementar 809/2015, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender as necessidades temporárias de excepcional público, buscou-se atender o disposto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal art. 32, inciso IX da Constituição Estadual.
Outro ponto considerado irregular pela área técnica foi a
contratação de Auxiliares de Secretaria Escolar para atuar em diversos setores administrativos da SEDU em funções não compatíveis com as atribuições do cargo descritas no artigo 27 da Resolução 33/84 – Regimento Escolar, que prevê atividades voltadas exclusivamente para o ambiente escolar, o que evidencia desvio de função.
Conclui a ITC 840/2017 que a Administração, necessitanDiário Oficial de Contas

do de servidores em funções administrativas permanentes no âmbito da SEDU, em vez de realizar concurso público, utilizou-se dos servidores temporários nas escolas,
nas Superintendências Regionais e também na Administração Central.
Outra irregularidade considerada pela área técnica foi o
fato da SEDU não utilizar qualquer tipo de processo seletivo para a escolha dos contratados, no período de 2009
a 2012. As contratações de servidores temporários eram
feitas apenas com base em cadastro, bastando apenas
a apresentação de documentos pessoais, certificado de
conclusão de ensino médio e certificado de curso de informática. E a falta de critérios objetivos propicia a ocorrência de arbitrariedade e favorecimentos indevidos por
parte dos gestores públicos.
Confirmado também como irregular o pagamento de
pessoal administrativo (Auxiliares de Secretaria Escolar),
no valor total de R$ 216.948,24, na fonte FUNDEB, classificando-o como atividade de magistério, o que pode impactar nos 60% de recurso que deve ser gasto exclusivamente com profissionais da educação. A partir de documentos juntados aos autos, informa a ITC 840/2017
que a classificação foi alterada a partir de 01/07/2013
em diante, permanecendo o erro em relação ao período passado.
Outro ponto considerado irregular foi a não concessão
do gozo de férias para os Auxiliares de Secretaria Escolar. Esta irregularidade foi relevada pela área técnica, vez
que o art. 9º da Lei 8.452/2006 não previa o afastamento dos contratados temporários para férias, mas apenas
indenização, proporcional ou integral, de acordo com a
data da contratação. Esta irregularidade foi mantida pelo
representante do Ministério Público de Contas, Procurawww.tce.es.gov.br

dor Luis Henrique Anastácio da Silva, por entender que,
diante das sucessivas contratações temporárias, embora
o primeiro período de férias devesse ser indenizado, havia o dever do responsável de conceder, obrigatoriamente, o período de férias subsequente, respeitando o limite
físico e mental do agente público.
O Sr. Klinger Marcos Barbosa Alves, na qualidade de Secretário de Educação à época dos fatos narrados, promoveu no Plenário desta Corte de Contas sustentação oral,
na 22ª sessão plenária, realizada no dia 11/07/2017, na
qual ressalta a dificuldade da Administração em realizar
concurso público por restrições orçamentárias e que por
meio das contratações temporárias buscou dar continuidade a serviços públicos tidos como essenciais e não deixar a comunidade desamparada. Em síntese, apresentou
as seguintes ponderações:
1. Que ao assumir a gestão da educação estadual no ano
de 2011, encontrou a seguinte situação: os cargos Auxiliares de Secretaria Escolar haviam sido extintos pela Lei 507/2009 e havia ocorrido em 2010 um concurso com 450 vagas para o novo cargo (Agente de Suporte
Educacional), cuja chamada estava ainda na sua primeira rodada e sem completar as vagas. Sendo o quantitativo de 450 insuficiente para cobrir toda a necessidade
dos trabalhos nas centenas de escolas estaduais existentes, a Administração, com base nos artigos 37, inciso IX,
da Constituição Federal, e 32, inciso IX, da Constituição
Estadual, e na Lei Estadual n.º 8.452/2006, procedeu à
contratação por prazo determinado de profissionais para
atender à necessidade que se mostrou naquele momento temporária e de excepcional interesse público. E que
se assim não fizesse, teria a educação sofrido processo
de descontinuidade. Que o seguinte dilema se colocou
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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para o gestor: interromper a prestação dos serviços de
educação para aguardar um processo legislativo de criação de cargos e posterior realização de concurso, caso as
finanças assim o permitissem, ou, utilizando-se da autorização constitucional e infraconstitucional, proceder as
contratações temporárias.
1. Alega que a hipótese dos autos revela que o gestor
optou pelo dever de assegurar a continuidade dos serviços educacionais em todo o Estado, com base nas Constituições Estadual e Federal, e Lei 8.452/2006, cujo artigo 1º prevê: Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato administrativo de prestação de serviço,
por prazo determinado, para admissão de auxiliar de secretaria escolar e servente, em caráter temporário, para atender necessidades emergenciais do ensino público estadual vinculado à Secretaria de Estado da Educação. Entende que não se mostra razoável o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas no
sentido de ser ilegal a contratação por prazo determinado para atividade de caráter permanente, como a educação. E que o texto constitucional, ao contemplar a possibilidade de contratação por prazo determinado, não fez
qualquer distinção entre serviços de caráter permanente e serviços de caráter eventual, pois o que se deve considerar temporária é a necessidade e não a atividade.
Menciona jurisprudência do STF (Adin 3247) e Acórdão
TC 089/2013 deste Tribunal de Contas, proferido no processo TC 527/2012, que supostamente demonstrariam a
regularidade da sua conduta.
Uso dos DTs no trabalho de apoio escolar e não somente
nas secretarias das escolas
Quanto ao questionamento relativo ao uso de DTs no
trabalho de apoio escolar e não somente nas secretarias
Diário Oficial de Contas

das escolas, argumenta que a lei que criou essas possibilidades de substituições temporárias não fala em trabalho na secretaria da escola, mas em apoio aos trabalhos
escolares. Que os trabalhos de apoio escolar realizados
na SEDU, direta ou indiretamente, estão todos voltados
às atividades escolares (transporte, merenda, apoio administrativo geral e localizado, movimentação de processos, suporte às atividades do ano letivo, registro e controle geral de matrículas, frequências, notas, etc) que
dão o necessário suporte à concretização das atividades
educacionais específicas nas salas de aula.
Alega que essa situação só veio a ser parcialmente superada (em termos numéricos) com a edição da Lei Estadual Complementar 667/2013, que criou a figura do Assistente de Gestão, cargo de nível técnico vinculado à SEGER e que, em princípio, iria suprir as necessidades dos
órgãos do executivo. Que a Lei previu 1200 vagas, com
carga horária de 40 horas semanais, com a possibilidade de contratação temporária de 500 pessoas. Da seleção inicialmente feita, para 300 pessoas, a SEDU recebeu cerca de 30 servidores, número ainda abaixo das reais necessidades.
Alega que a SEDU vinha insistindo repetidamente junto ao Governo no sentido de suprir as necessidades, por
meio da aprovação da Lei e criação dos cargos.
Sobre a situação dos DTs nas Secretarias das escolas
Informa que a Lei Estadual 507/2009 criou a figura do
Agente de Suporte Educacional, com 450 vagas, para trabalhar especificamente nas secretarias das escolas estaduais, extinguindo ao mesmo tempo os antigos cargos
de agente escolar, auxiliar de secretaria e secretário escolar.
www.tce.es.gov.br

Alega que o primeiro concurso foi realizado em 2010, e
que ao ingressar na SEDU tomou todas as providências
para o preenchimento desses cargos. Que esse preenchimento não foi simples e imediato devido a diversas circunstâncias, como pedidos sucessivos de demissão pouco tempo após assumir o cargo e baixa atratividade salarial, e que foram necessárias 14 chamadas de candidatos
para se fechar o concurso. Que reconhecendo essa situação pendente, tomou duas providências no sentido de
regularizar a situação, que foi feito por meio da Lei Complementar 725/2013: 1) aumentar a atratividade do cargo de Agente de Suporte Educacional com a modificação
na tabela salarial, equiparando-a à tabela do recém criado cargo de Assistente de Gestão, pois os dois cargos são
de nível médio, com o mesmo nível de exigência para ingresso; 2) aumentar para 1000 o número de vagas disponíveis, ou seja, acrescentando mais 550 vagas ao total
anterior existente. E que em 2014 deixou encaminhadas
providências para a realização de novo concurso.
1. Sobre o pagamento de férias e outras obrigações:
A Lei Estadual Complementar 46/1994, onde trata de
contratações temporárias, não menciona as possibilidades de afastamento no caso das férias, dispondo no artigo 291, quanto aos direitos dos contratados temporariamente: É assegurado aos contratados o direito ao gozo
de licença para tratamento da própria saúde, por acidente em serviço, doença profissional, gestação e paternidade, vedadas quaisquer outras espécies de afastamento,
não podendo a concessão das licenças ultrapassar o prazo previsto no ato de admissão.
Da mesma forma, também a Lei 8.452/2006 não assegurou ao contratado por prazo determinado o direito ao
gozo de férias, visto que o art. 9º assim prevê: O contraSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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tado em caráter temporário fará jus ainda I – ao 13º (décimo terceiro) salário, proporcional ao tempo de serviço
prestado; II – à indenização de férias proporcionalmente ao tempo de serviço prestado; III – ao adicional de férias proporcional ao tempo de serviço prestado; IV – ao
adicional noturno; V – ao vale- transporte; VI – ao auxílio alimentação definido por lei; VII – à gratificação paga
ao servidor efetivo, quando essa for vinculada ao cargo.
Alega que se o legislador não assegurou o direito ao gozo
de férias, não cabe ao gestor público conceder tal benefício, sob pena de responsabilidade. E que, somente com
a edição da Lei Complementar 809/2015 foi concluída a
possibilidade do afastamento em férias para esse tipo de
contratado. Dispõe o art. 9º: São direitos dos servidores
públicos contratados nos termos desta Lei Complementar: I – décimo terceiro salário proporcional ao tempo
de serviço; II – gozo de férias nas hipóteses de contratos
com prazo superior a 12 meses; III – indenização e adicional de férias proporcionais ao tempo de serviço prestado; IV – repouso semanal remunerado; V – adicional
de remuneração para atividades insalubres ou perigosas,
na forma da lei; VI – vale-transporte, na forma da lei.
Por fim, conclui o defendente que a SEDU e o Executivo
em geral não dispunham de um conjunto de cargos efetivos para suprir a demanda de serviços de apoio que garantisse o cumprimento do compromisso educacional. E
que, ao mesmo tempo em se buscou suprir as necessidades do trabalho com a figura dos DTs, buscou-se as seguintes ações: persistência nas solicitações ao governo
para a criação de cargos efetivos de apoio administrativo
para nível técnico, o que se concretizou na Lei 667/2013
(Assistente de Gestão); modificação na tabela salarial
dos Agentes de Suporte Educacional e criação de mais
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550 cargos, configurados na Lei 725/2013.
Em síntese, consideram a área técnica e o representante do Ministério Público de Contas que as contratações
temporárias sob análise referem-se a atividades permanentes da Administração, as quais devem ser exercidas
por servidores ocupantes de cargos efetivos. Que a regra imposta pelo artigo 37, II da CF/88 é a realização de
concurso público para investidura em cargos públicos. A
contratação temporária é exceção, não, podendo, desta
forma, ser indiscriminadamente utilizada como vem sendo pela SEDU.
O tema contratação temporária de servidores públicos
nas áreas nas quais a continuidade na prestação de serviços se faz premente, quais sejam, educação e saúde,
é controverso no Direito Administrativo. Embora muitos
adotem a tese mais restritiva, por entenderem que as
contratações temporárias devem possuir caráter ocasional e emergencial e que tais servidores, por desempenharem atividades permanentes, contínuas e duradouras, deveriam ser contratados por meio de concurso público, parte da doutrina entende que este tipo de vínculo é possível tanto para atender às funções de natureza temporária quanto àquelas de caráter permanente.
Assim, poder-se-ía utilizar a contratação temporária para exercício de funções típicas de cargos efetivos, quando uma determinada situação excepcional tenha que ser
atendida de forma imediata, não havendo tempo para a
realização de concurso público. Tal foi o posicionamento
adotado pelo STF na ADI 3068/DF, Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Julgamento 25/08/2004:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei N.º
10.843/04. SERVIÇO PÚBLICO. AUTARQUIA. CADE. CONTRATAÇÃO TÉCNICO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMIwww.tce.es.gov.br

NADO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ESTATAL. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, IX, DA CB/88. 1.
O art. 37, IX, da Constituição do Brasil autoriza contratações, sem concurso público, desde que indispensáveis
ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, quer para o desempenho das atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional,
quer para o desempenho das atividades de caráter regular e permanente. 2. A alegada inércia da Administração
não pode ser punida em detrimento do interesse público, que ocorre quando colocado em risco o princípio da
continuidade da atividade estatal. 3. Ação Direta julgada
improcedente.
Da mesma forma, assim se manifestou o Ministro Dias
Toffoli no RE de n.º 658.026-MG, publicado no DJe de
13/11/2012, verbis:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
PESSOAL. DISCUSSÃO ACERCA DOS REQUISITOS DA TEMPORARIEDADE E DA EXCEPCIONALIDADE, JUSTIFICADORES DO INTERESSE PÚBLICO EM QUE FUNDAMENTADA A
CONTRATAÇÃO. MATÉRIA QUE ULTRAPASSA OS INTERESSES DAS PARTES, PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS
PROCESSOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe
recurso extraordinário, com fundamento na alínea a do
permissivo constitucional, contra acórdão da Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
assim ementado, proferido nos autos de ação direta de
inconstitucionalidade: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ATIVIDADES DE CARÁTER EVENTUAL OU PERMASegunda-feira, 2 de abril de 2018
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NENTE. INDIFERENÇA. SITUAÇÕES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADAS. ARTIGO 22 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA
I – A excepcionalidade exigida pra contratação temporária não está ligada ao caráter da função (temporária
ou permanente), mas sim à excepcionalidade da situação evidenciada. A contratação, neste caso, se justificaria pelo tempo necessário ou até um novo recrutamento
via concurso público.
II – Não há inconstitucionalidade na Lei Municipal que
trouxe em seu bojo situações excepcionais que de fato
autorizam a administração contratar de forma temporária para evitar perda na prestação educacional.
É inquestionável a presença do interesse público na não
interrupção dos serviços mencionados, uma vez que estes foram prestados na área de educação, na qual a continuidade na prestação de serviços se faz premente. Por
outro lado, não basta que a lei simplesmente autorize a
contratação de pessoal, ainda mais quando o cargo não
está especificado na lei de regência por prazo certo e limitado para conformar-se ao texto constitucional, vez
que a excepcionalidade das situações emergenciais afasta a possibilidade de que elas, de transitórias, se transmudem em permanentes, como se observa no caso concreto, vez que a situação engendrada pela SEDU não se
alinha ao termo “excepcionalidade”.
Registre-se que a alegação de emergência invocada pelo responsável para subsidiar as contratações não pode
ser escusa para que a administração supra ad aeternum
a falta do respectivo serviço por meio de contratações
temporárias, caso contrário se estará abrindo uma porta
à fraude sistemática ao concurso público.
Diário Oficial de Contas

As atividades de educação, e também a de saúde, fazem
parte da atividade administrativa estatal, ou seja, estão
dentro da sua esfera de previsibilidade, por serem rotineiras, sendo que, em situação normal, é flagrantemente inconstitucional e ilegal a contratação temporária de
pessoas para o exercício de atividades permanentes.
Considerando as razões expostas na Instrução Técnica Conclusiva n.º 840/2017 e no Parecer Ministerial
01466/2017, do Procurador Luis Henrique Anastácio da
Silva, acolho o opinamento técnico, divergindo parcialmente do Parecer Ministerial quanto à inclusão da irregularidade 2.5 – Não concessão do gozo de férias para os
auxiliares de secretaria escolar.
Quanto a esta irregularidade, acolho o posicionamento
da ITC 840/2017:
Em relação a presente irregularidade, temos que a Lei
nº 8.452/2006 estabeleceu em seu artigo 9º que o contratado em caráter temporário fará jus à indenização de
férias proporcionalmente ao tempo de serviço prestado
e ao adicional de férias proporcional ao tempo de serviço prestado.

contratação por tempo determinado. Entretanto, o RA-O
54/2013 não apontou como irregular a ausência de pagamento da indenização em razão de férias não gozadas.
Assim, conclui-se que a não observância do prazo de vigência do contrato temporário, previamente estabelecido na Lei 8.452/2006, desencadeou o presente apontamento, entretanto, considerando que o direito à indenização de férias foi observado, opina-se pelo afastamento da irregularidade
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante
as razões expostas pela relatora, em:
1. Acolher parcialmente as razões de justificativa do senhor Klinger Marcos Barbosa Alves, aplicando multa
correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão das irregularidades dispostas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 da Instrução Técnica Conclusiva 840/2017;

A priori, a lei tinha como objetivo a contratação de servidor por tempo determinado, pelo prazo de 12 meses,
prorrogado, no máximo, por mais 12 meses. Entretanto, conforme verificado pela Equipe de Auditoria, vários
contratos temporários foram sucessivamente prorrogados, e ao servidor não foi dado o benefício de gozar férias.

3.2.2 – Rejeitar as razões de justificativa do senhor Josivaldo Barreto de Andrade, aplicando multa correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo
no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, em razão da irregularidade disposta no item
3.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva 840/2017;

Veja-se que, como no caso acima citado, o Relatório de Auditoria RA-O 54/2013 verificou a prorrogação
sucessiva de contratos realizados com base na Lei nº
8.452/2006, desnaturando a necessidade excepcional da

3.2.3 - Rejeitar as razões de justificativa da senhora Sandra Sarmento Aragão Pelissari, aplicando multa correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no
artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº
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621/2012, em razão da irregularidade disposta no item
3.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva 840/2017;
3.2.3 - Rejeitar as razões de justificativa da senhora Ana
Maria Morati Gomes, sugerindo-se a aplicação de multa
correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão da irregularidade disposta
no item 3.1.5 da Instrução Técnica Conclusiva 840/2017.
Em 01 de dezembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
I – RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no
voto constante deste processo, pedi vista em sessão plenária, o que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Inicialmente assinalo que os presentes autos cuidam de
Auditoria Ordinária, realizada na Secretaria Estadual de
Educação, relativa ao exercício de 2012, abrangendo os
atos de gestão relativos aos procedimentos de seleção e
contratação de pessoal temporário, sob a responsabilidade dos senhores Klinger Marcos Barbosa Alves, Secretário de Estado da Educação, Josivaldo Barreto de Andrade, Subsecretário de Administração e Finanças, Sandra Sarmento Aragão Pelissari, Subsecretária de Administração e Finanças e Ana Maria Morati Gomes, Subgerente de Pessoal Transitório.
Com base no Relatório de Auditoria Ordinária n.º RA-O 54/2013 (fls. 15/61) e na Instrução Técnica Inicial ITI
Diário Oficial de Contas

714/2013 (fls. 656/703), o então Relator proferiu a Decisão Monocrática Preliminar TC 120/2013 (fl. 717), por
meio da qual os responsáveis foram citados para justificar os indícios de irregularidades evidenciados pela equipe técnica.
Após a juntada das justificativas às fls. 729/964, os autos foram encaminhados ao NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva n. 00840/2017, concluindo por:
3.2.1 – Acolher parcialmente as razões de justificativa
do senhor Klinger Marcos Barbosa Alves, sugerindo-se
a aplicação de multa, com amparo no artigo 135, inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão
das irregularidades dispostas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
e 3.1.4 desta Instrução Técnica Conclusiva;
3.2.2 – Rejeitar as razões de justificativa do senhor Josivaldo Barreto de Andrade, sugerindo-se a aplicação de
multa, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva;
3.2.3 - Rejeitar as razões de justificativa da senhora Sandra Sarmento Aragão Pelissari, sugerindo-se a aplicação de multa, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva;
3.2.3 - Rejeitar as razões de justificativa da senhora Ana
Maria Morati Gomes, sugerindo-se a aplicação de multa, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.5 desta Instrução Técnica Conclusiva.
www.tce.es.gov.br

O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, por meio do
Parecer 01466/2017, acompanha a área técnica, exceto quanto ao afastamento da irregularidade relatada sob
n.º 2.5 – Não concessão do gozo de férias para os auxiliares de secretaria escolar – DT, propondo:
1 – Rejeitar as razões de justificativa do senhor Klinger
Marcos Barbosa Alves, opinando pela aplicação de multa, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão das irregularidades dispostas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 e 2.5 da
Instrução Técnica Conclusiva;
2 – Rejeitar as razões de justificativa do senhor Josivaldo
Barreto de Andrade, opinando pela aplicação de multa,
com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão da irregularidade
disposta no item 3.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva;
3 – Rejeitar as razões de justificativa da senhora Sandra
Sarmento Aragão Pelissari, opinando pela aplicação de
multa, com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva;
4 – Rejeitar as razões de justificativa da senhora Ana Maria Morati Gomes, opinando pela aplicação de multa,
com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão da irregularidade
disposta no item 3.1.5 da Instrução Técnica Conclusiva.
Na 22ª sessão plenária, realizada no dia 11/07/2017, o
Sr. Klinger Marcos Barbosa Alves apresentou defesa oral,
juntando aos autos o Memorial de fls. 1029/1039, reafirmando defesa apresentada no sentido de que as contraSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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tações temporárias foram feitas com fundamento legal e
para evitar o colapso do sistema educacional do Estado,
que não teria conseguido responder a sua demanda por
serviços com o quadro de servidores efetivos.
Por sua vez, a Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, analisou o feito e apresentou seu voto, com a seguinte proposta de deliberação:
1. Acolher parcialmente as razões de justificativa do senhor Klinger Marcos Barbosa Alves, aplicando multa
correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão das irregularidades dispostas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 da Instrução Técnica Conclusiva 840/2017;
3.2.2 – Rejeitar as razões de justificativa do senhor Josivaldo Barreto de Andrade, aplicando multa correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo
no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, em razão da irregularidade disposta no item
3.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva 840/2017;
3.2.3 - Rejeitar as razões de justificativa da senhora Sandra Sarmento Aragão Pelissari, aplicando multa correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no
artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, em razão da irregularidade disposta no item
3.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva 840/2017;
3.2.3 - Rejeitar as razões de justificativa da senhora Ana
Maria Morati Gomes, sugerindo-se a aplicação de multa
correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão da irregularidade disposta
no item 3.1.5 da Instrução Técnica Conclusiva 840/2017.
Diário Oficial de Contas

É o relatório, em sua importância. Segue o VOTO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Primeiramente, registro meu entendimento em acompanhar os termos do voto da Em. Relatora, inclusive, no
que diz respeito ao afastamento da irregularidade contida no item 2.5 - Não concessão do gozo de férias para
os Auxiliares de Secretaria Escolar, na forma de raciocínio empregado pela área técnica, discordando, contudo,
do entendimento ministerial.
Nestas circunstâncias, inauguro divergência parcial quanto aos termos do voto da Em. Relatora, no que se refere à
aplicação de sanção aos responsáveis relativamente aos
itens 3.1.1 e 3.1.2 - Contratações temporárias para a função de Auxiliar de Secretaria Escolar sem amparo em lei
e Contratações sucessivas de Auxiliar de Secretaria Escolar sem concurso público, respectivamente, pelos fundamentos de fato e de direito que passo a expor:
Importa ressaltar, inicialmente, os motivos que vieram a
corroborar a manutenção da irregularidade e aplicação
de multa por parte da Conselheira Relatora, conforme
parte de seu voto que transcrevo:
É inquestionável a presença do interesse público na não
interrupção dos serviços mencionados, uma vez que
estes foram prestados na área de educação, na qual a
continuidade na prestação de serviços se faz premente.
Por outro lado, não basta que a lei simplesmente autorize a contratação de pessoal, ainda mais quando o cargo
não está especificado na lei de regência por prazo certo
e limitado para conformar-se ao texto constitucional, vez
que a excepcionalidade das situações emergenciais afasta a possibilidade de que elas, de transitórias, se transmudem em permanentes, como se observa no caso conwww.tce.es.gov.br

creto, vez que a situação engendrada pela SEDU não se
alinha ao termo “excepcionalidade”.
Registre-se que a alegação de emergência invocada pelo responsável para subsidiar as contratações não pode
ser escusa para que a administração supra ad aeternum
a falta do respectivo serviço por meio de contratações
temporárias, caso contrário se estará abrindo uma porta
à fraude sistemática ao concurso público.
As atividades de educação, e também a de saúde, fazem
parte da atividade administrativa estatal, ou seja, estão
dentro da sua esfera de previsibilidade, por serem rotineiras, sendo que, em situação normal, é flagrantemente inconstitucional e ilegal a contratação temporária de
pessoas para o exercício de atividades permanentes.
(grifos nossos)
Constato que a Relatora, em consonância com a peça
conclusiva e Órgão Ministerial, opinou pela manutenção
das irregularidades, aplicando multa aos responsáveis
indicados na inicial, em suma, por terem os mesmos permitido a contratação temporária de pessoal, para atender necessidades permanentes da SEDU, em especial,
considerando as prorrogações sucessivas destes contratos e demais questões atinentes às contratações temporárias, resultado de uma legislação inadequada sobre o
assunto, evidenciadas pela equipe técnica como indevidas, conforme abaixo explicitadas:
1. Contratações temporárias para a função de Auxiliar de
Secretaria Escolar sem amparo em lei (item 3.1.1);
1. Contratações sucessivas de Auxiliar de Secretaria Escolar sem concurso público (item 3.1.2);
1. Auxiliares de Secretaria Escolar em desvio de função
(item 3.1.3);
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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1. Ausência de processo seletivo para a contratação de
Auxiliar de Secretaria Escolar (item 3.1.4);
1. Registros do cargo de Auxiliar de Secretaria Escolar em
atividades específicas do magistério, para efeito de pagamento (item 3.1.5).
Segundo os defendentes “as contratações temporárias
na SEDU tiveram início com a publicação da Lei 5.301/96,
quando foi autorizada a contratação de Auxiliar de Secretaria e Auxiliar de Serviços Gerais. No decorrer dos anos,
sofreu alterações pela seguinte legislação: Lei 6.064/99,
Lei 7.093/02, Lei 7.234/02, e por fim, pela Lei 8.452/06. E
que as contratações firmadas no exercício de 2012 foram
todas com base na Lei 8.452/2006, que autorizou o Poder Executivo a realizar contratação temporária de pessoal para atender as necessidades da SEDU”.
Diante da legislação acima mencionada, constata-se que
a contratação de temporários no âmbito da SEDU foi
herdada de gestões anteriores, uma vez que há mais de
duas décadas é realizada por aquela Secretaria.
Deste modo, na linha de raciocínio da área técnica, a
contratação temporária em tela restou inicialmente legítima, entretanto, diante da omissão dos gestores, evidenciada na prorrogação sucessiva destes contratos, ao
invés de realizar Concurso Público, entendeu-se por aplicar-lhes sanção.
Melhor explicando, inobstante se reconhecer que a necessidade era temporária, embora a atividade fosse permanente, entendeu-se como indevidas tais contratações
temporárias, em decorrência das sucessivas prorrogações promovidas pela SEDU, através de Portarias, no período de 2008 a 2012.
Todavia, a situação vivenciada pelo gestor em tela enseDiário Oficial de Contas

ja a meu ver apreciação de modo diverso, primeiramente, porque a contratação de temporários se mostrou medida adequada não somente no momento em que o Secretário de Estado da Educação em questão assumiu a
pasta em 2011, pois já neste período a situação de defasagem de pessoal efetivo e contratação de temporários,
além da vigência de uma legislação inadequada, vinham
se arrastando no âmbito da SEDU desde 1996, situação
esta que também ao longo de sua gestão não foi possível
acertar, pelos motivos que apresento adiante.
Pois bem.
Inicialmente reconheceu-se que não caberia ao responsável, o Secretario de Estado da Educação em questão –
Sr. Klinger Marcos Barbosa Alves, outra alternativa, a não
ser contratar temporariamente os Auxiliares de Secretaria Escolar, sob pena de ver a descontinuidade dos serviços públicos da educação, com a paralisação das atividades escolares no Estado, ocasionando, inclusive, prejuízo
ao calendário escolar.
Entretanto, a situação se prolongou, uma vez que é consabido que a criação de cargos e realização de concurso público não é medida de fácil e rápida solução, pois
carecem de Legislação que as respaldem e, pior, no caso concreto, dependem do impacto destas despesas no
Orçamento do Estado, especificamente do Poder Executivo, consideradas como despesas obrigatórias de caráter continuado, e nessas condições, devem atender aos
preceitos legais contidos nos artigos 15, 16 e 17 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Além de que, tais despesas não prescindem de averiguação quanto à adequação dos limites legais de pessoal do
Executivo Estadual, de forma a permitir o aumento de
gastos perenes na folha de pessoal do Órgão, o que inwww.tce.es.gov.br

clui não somente os vencimentos, mais também as parcelas previdenciárias até então não computadas para os
temporários contratados, em atendimento aos termos
do art. 20, inciso II, alínea ‘c’, da dita LRF.
Nesta seara, importa esclarecer que as medidas que estão sendo compelidas ao Secretário de Estado da Educação, mesmo que a ação do governo do Estado seja desconcentrada, não se mostram como medida de competência e de responsabilidade exclusiva do Secretário de
Estado, muito menos dos agentes administrativos que
compõem sua equipe de apoio, vez que necessitam da
análise prioritariamente do Governo do Estado, em decorrência da regra do Orçamento único.
Importa ainda destacar que, embora não tenha realizado
Concurso Público no período de sua administração, o Secretário de Estado adotou medidas que permeavam esta solução efetiva, com ações voltadas a regularização do
quadro de pessoal/vencimentos, bem como a legislação
pertinente, que se mostravam inadequados à época, como argumentado pelo defendente, tudo com intuito de
vir a suprir de forma legal uma demanda reprisada e herdada há mais de duas décadas naquela Secretaria, todavia, nos limites de sua atuação, ou seja, nos limites de suas possibilidades.
Assim, conforme a exposição de motivos encartada pela defesa, conclui-se que muito embora as atitudes para
correção das falhas, o Secretário de Estado da Educação
finalizou sua gestão sem resultados efetivos, sobretudo,
por que não cabia a ele exclusivamente a correção destas questões, como foi dito anteriormente.
Nesse sentido, o TCU afasta a aplicação de sanção ao
agente público, em casos que o gestor agiu de forma
contrária a lei, por não lhe socorrer alternativa, o que
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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é considerado como inexigibilidade de conduta diversa,
que enseja a extinção da punibilidade, senão vejamos:

go vago e a possibilidade de esperar” (Ação Direta de Inconstitucionalidade 3247).

da o ingresso no serviço público que não seja sob a modalidade de concurso público.

Acórdão TCU 312/2002 – Plenário:

Há ainda de ser considerado precedente desta Egrégia
Corte sobre a matéria, conforme colacionado pela defesa:

Apontou mais, ainda, que em Rio Novo do Sul a necessidade temporária de excepcional interesse público está presente nos casos de contratação de profissionais
do PSF, conforme decisão judicial proferida nos autos da
Ação Civil Pública, processo nº 04206000813-5.

“Considerando que o exame do ponto omisso no Acórdão impugnado deixou evidenciada a necessidade urgente de compor o quadro jurídico da Autarquia, ante
o reduzido número de procuradores, aliado à impossibilidade3 de nomeação de novos servidores e ao elevado
número de ações judiciais de interesse do DNER, justificando a contratação dos advogados colaboradores sem
licitação e sem Concurso Público.”
Há de se destacar, por derradeiro, os precedentes encartados pela defesa sobre o assunto, segundo o Supremo
Tribunal Federal:
“A natureza permanente de algumas atividades públicas
– como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e
segurança pública – não afasta, de plano, a autorização
constitucional para contratar servidores destinados a suprir a demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na
prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente e autoriza a contratação nos moldes do art.
37, IX, da Constituição da República”.
No processo supracitado, a relatora, Min. Carmen Lúcia
assim se manifestou:
“(...) em diversas ocasiões o STF se pronunciou em relação a alegados conflitos sobre a regra constitucional do
Concurso Público e normas estaduais que disciplinem a
contratação por prazo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público: a obrigatoriedade do concurso público não está em questão. Até
porque, se pudesse fazer concurso é porque haveria carDiário Oficial de Contas

Acórdão TC – 089/2013 – processo TC – 527/2012
“(...) Portanto, ainda que se trate de serviços permanentes, há plena compatibilidade no ordenamento para que
as contratações por tempo determinado tenham ocorrido de forma lícita, em razão do princípio da continuidade
dos serviços públicos, haja vista que, de qualquer prisma
que se examine a questão, a prestação do serviço público deve se sobrepor à morosidade habitual da realização de um concurso público para o provimento de cargos
efetivos, ainda que a saída, de forma excepcional, seja a
contratação por tempo determinado, na forma da legislação de regência”.
Acrescento, ainda, precedente deste Tribunal sobre o tema especificamente tratado de inexigibilidade de conduta diversa, que enseja a extinção da punibilidade:
Acórdão TC - 136/2013 – processo 3990/2009
(...) 7) AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - PSF
Infringência: Art. 37, inciso II e IX, da Constituição Federal/1988.
Neste item, apontou a equipe de auditoria que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas
e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração. Essa é a redação do inciso II, do art. 37, da Constituição Federal/1988, que vewww.tce.es.gov.br

Trouxe ao debate, ainda, a área técnica o fato de que
haveria INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, motivo pelo qual sugeriu a não imputar responsabilidade ao
gestor pela falha acometida, afastando por conseguinte
a irregularidade apontada.
De outro giro, argui que em face à independência das
instâncias e o entendimento firmado por esta Corte
de Contas, sugere o encaminhamento do decido neste item ao conhecimento do MM. Juiz de Direito da Comarca de Rio Novo do Sul para adoção de medidas que
entender pertinentes.
Ocorre que houve dispensa da realização de concurso
público, com amparo judicial, motivo pelo qual entendo que o gestor estava protegido neste particular e, conquanto haja a independência das instâncias, parece-me
que efetivamente seja o caso de inexigibilidade de conduta diversa, havendo decisão judicial a amparar a conduta do agente, motivo pelo qual afasto a presente irregularidade, deixando de oficiar o MM. Juiz acerca do
que aqui foi decidido.
Diante destes precedentes, não é demais relembrar as
mudanças introduzidas pelo Novo CPC, segundo o qual
os precedentes estão ganhando importância no ordenamento jurídico, objetivando imprimir maior segurança
jurídica aos jurisdicionados e maior celeridade ao trâmiSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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te processual. Inclusive, trazendo menção expressa a essa relevância ao estabelecer as regras dos arts. 489, 926
e 927, cujos grifos ora se mostram adequados:
Art. 489 (...)
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
V – se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes
nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar
a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência
dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem
ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que
motivaram sua criação.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgaDiário Oficial de Contas

mento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.
§1° Os juízes e os tribunais observarão o disposto no
art. 10 e no art. 489, § 1o, quando decidirem com fundamento neste artigo.
§2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado
de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação
de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir
para a rediscussão da tese.
§3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no
interesse social e no da segurança jurídica.
§4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de
casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios
da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.
§5º Os tribunais darão publicidade a seus precedentes,
organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.
Depreende-se, pois, que os tribunais, nestes incluídos os
Tribunais de Contas, não devem permitir divergências internas sobre questões jurídicas idênticas, como se cada
www.tce.es.gov.br

magistrado ou colegiado julgador não fizesse parte de
um sistema e para esse desiderato convém que a jurisprudência seja uniformizada com estabilidade.
Os dispositivos legais suso transcritos aplicam-se de forma subsidiária aos processos em trâmite nesta Corte por
força do art. 70 da LC 621/2012, e objetivam “privilegiar a busca pela uniformização e estabilização da jurisprudência e garantir a efetividade do processo, notadamente das garantias constitucionais.” A Força dos Precedentes do Novo Código de Processo Civil, Elpídio Donizetti, disponível em www.elpidiodonizetti.jusbrasil.com.
br/artigos/155178268/a-forca-dos-precedentes-do-novo-codigo-de-processo-civil. Acesso em 23 de outubro
de 2017.
Ainda tratando sobre a valorização do precedente, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso
Sanseverino, destacou:
“Esse ponto é, particularmente, muito positivo para o STJ,
cuja missão é a uniformização da interpretação da legislação federal. Então, através de institutos como a valorização dos recursos repetitivos e o incidente de assunção
de competência, nós teremos ainda mais mecanismos
para uma melhor aplicação do direito federal, com muito mais segurança jurídica e igualdade na aplicação da
lei para todos os cidadãos”. In: BRASIL. Superior Tribunal
de Justiça. Valorização dos precedentes jurisprudenciais
é destaque do Novo CPC que entra em vigor hoje. Disponível em: <http://laurochammacorreia.jusbrasil.com.
br/noticias/315649923/valorizacao-de-precedentesjurisprudenciais-e-destaque-do-novo-cpc-que-entra-em-vigor-hoje-18>. Acesso em: 07/12/2017.
Corroborando o protagonismo dos precedentes no novo
CPC, o Ministro Gurgel de Faria, também se posicionou:
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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“A grande novidade do novo código é a força maior que
traz com relação aos precedentes. Especificamente no
que diz respeito aos recursos especiais repetitivos. Nós
temos que trabalhar muito, no âmbito do STJ, com relação à adoção dos repetitivos, para que possamos dar
uma resposta célere à grande demanda que aqui chega”
In: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Valorização dos
precedentes jurisprudenciais é destaque do Novo CPC
que entra em vigor hoje. Disponível em: <http://laurochammacorreia.jusbrasil.com.br/noticias/315649923/
valorizacao-de-precedentesjurisprudenciais-e-destaque-do-novo-cpc-que-entra-em-vigor-hoje-18>. Acesso em:
07/12/2017.
Não restam dúvidas, pois, de que o ordenamento jurídico brasileiro acolheu o modo de operar com precedentes
e mais, encontrou nos princípios constitucionais, o norte
para a valorização da jurisprudência estável como forma
de tranquilização social.
Partindo destas premissas e, sobretudo, no fato de que
as contratações temporárias realizadas naquela pasta
nos moldes em que ocorreram no período sob análise,
não iniciaram na gestão do Sr. Klinger Marcos Barbosa
Alves, entendo que não merece acolhida a aplicação de
penalidade aos responsáveis em comento, em razão das
irregularidades contidas nos itens 3.1.1 e 3.1.2 (Contratações temporárias para a função de Auxiliar de Secretaria Escolar sem amparo em lei e Contratações sucessivas de Auxiliar de Secretaria Escolar sem concurso público).
Aproveito, ainda, dos argumentos antes expendidos para manter as irregularidades e afastar as sanções referentes às irregularidades contidas nos itens 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, que tratam, respectivamente, de “Auxiliares de
Diário Oficial de Contas

Secretaria Escolar em desvio de função”, “Ausência de
processo seletivo para a contratação de Auxiliar de Secretaria Escolar”, “Registros do cargo de Auxiliar de Secretaria Escolar em atividades específicas do magistério para efeito de pagamento”, pois a meu ver decorrem da situação vivenciada pela SEDU de defasagem de
pessoal efetivo e inadequação da legislação aplicável da
matéria.
Nestas condições, há de ser reconhecido que o gestor, ao
mesmo tempo em que buscou suprir as necessidades do
trabalho com a figura dos DTs, usou de persistência nas
solicitações ao governo do Estado, adotando as seguintes ações:
No que diz respeito ao desvio de função, foi editada a Lei
Estadual Complementar 667/2013, que criou a figura do
Assistente de Gestão, cargo de nível técnico vinculado à
SEGER que, em princípio, suprirá as necessidades dos Órgãos do Executivo.
Também foi editada a Lei Estadual 507/2009, que criou
a figura do Agente de Suporte Educacional, com 450 vagas, para trabalhar especificamente nas secretarias das
escolas estaduais, extinguindo ao mesmo tempo os antigos cargos de agente escolar, auxiliar de secretaria e secretário escolar.
Por fim, foram realizadas modificações na tabela salarial
dos Agentes de Suporte Educacional e criação de mais
550 cargos, configurados na Lei 725/2013.
Nesta fenda, portanto, considerando o esforço até então
empreendido pelo Secretário em questão, entendo que
as irregularidades merecem ser convoladas como determinações à atual administração da SEDU, para efeito de
que as mesmas não se perpetuem naquele Órgão:
www.tce.es.gov.br

· Promova junto ao Governo do Estado, a criação de mais
cargos de apoio administrativo e escolar, de forma a suprir a real demanda daquela Secretaria;
· Promova junto ao Governo do Estado, a regularização
da legislação sobre a matéria, discriminando as atividades a serem realizadas pelos servidores no exercício dos
cargos efetivos, criados e disponíveis naquela Secretaria;
· Não apure como gastos no magistério (60% do FUNDEB), o pagamento dos Auxiliares de Secretaria Escolar
que ainda estejam desempenhando funções naquela Secretaria.
III – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), divergindo parcialmente do entendimento vertido na peça conclusiva e
parecer ministerial, bem como no voto da em. Relatora, VOTO, no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua consideração.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
2589/2011, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
1 - Acolher as razões de justificativa do senhor Klinger
Marcos Barbosa Alves, afastando-lhe a aplicação de
multa, em razão das irregularidades dispostas nos itens
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 da Instrução Técnica Conclusiva 840/2017;
2 - Acolher as razões de justificativa do senhor Josivaldo
Barreto de Andrade, afastando-lhe a aplicação de multa,
em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1 da InsSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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trução Técnica Conclusiva 840/2017;
3 - Acolher as razões de justificativa da senhora Sandra
Sarmento Aragão Pelissari, afastando-lhe a aplicação de
multa, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1
da Instrução Técnica Conclusiva 840/2017;
4 - Acolher as razões de justificativa da senhora Ana Maria Morati Gomes, afastando-lhe a aplicação de multa,
em razão da irregularidade disposta no item 3.1.5 da Instrução Técnica Conclusiva 840/2017.
5 - Pela expedição de DETERMINAÇÕES ao atual Secretário de Estado da Educação, para que:
· Promova junto ao Governo do Estado, a criação de mais
cargos de apoio administrativo e escolar, de forma a suprir a real demanda daquela Secretaria;
· Promova junto ao Governo do Estado, a regularização
da legislação sobre a matéria, discriminando as atividades a serem realizadas pelos servidores no exercício dos
cargos efetivos, criados e disponíveis naquela Secretaria;
· Não apure como gastos no magistério (60% do FUNDEB), o pagamento dos Auxiliares de Secretaria Escolar
que ainda estejam desempenhando funções naquela Secretaria.
Notifique-se os interessados do teor do acórdão proferido, nos termos do art. 307, §7º, do RITCEES e arquive-se
após as formalidades legais.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
ACÓRDÃO TC-1725/2017 – PLENÁRIOVistos, relatados e
discutidos os autos do Processo TC 2589/2011, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária em:
1.1. Acolher as razões de justificativa do senhor KlinDiário Oficial de Contas

ger Marcos Barbosa Alves, afastando-lhe a aplicação de
multa, em razão das irregularidades dispostas nos itens
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 da Instrução Técnica Conclusiva 840/2017;
1.2. Acolher as razões de justificativa do senhor Josivaldo Barreto de Andrade, afastando-lhe a aplicação de
multa, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1
da Instrução Técnica Conclusiva 840/2017;
1.3. Acolher as razões de justificativa da senhora Sandra
Sarmento Aragão Pelissari, afastando-lhe a aplicação de
multa, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1
da Instrução Técnica Conclusiva 840/2017;
1.4. Acolher as razões de justificativa da senhora Ana
Maria Morati Gomes, afastando-lhe a aplicação de multa, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.5 da
Instrução Técnica Conclusiva 840/2017.
1.5. Pela expedição de DETERMINAÇÕES ao atual Secretário de Estado da Educação, para que:
· Promova junto ao Governo do Estado, a criação de mais
cargos de apoio administrativo e escolar, de forma a suprir a real demanda daquela Secretaria;
· Promova junto ao Governo do Estado, a regularização
da legislação sobre a matéria, discriminando as atividades a serem realizadas pelos servidores no exercício dos
cargos efetivos, criados e disponíveis naquela Secretaria;
· Não apure como gastos no magistério (60% do FUNDEB), o pagamento dos Auxiliares de Secretaria Escolar
que ainda estejam desempenhando funções naquela Secretaria.
1.6. Notifique-se os interessados do teor do acórdão
proferido, nos termos do art. 307, §7º, do RITCEES e arquive-se após as formalidades legais.
www.tce.es.gov.br

2. Unânime. Nos termos do voto-vista do conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun encampado pela relatora.
3. Data da Sessão: 19/12/2017 - 45ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1731/2017 – PLENÁRIO
Processo: 04069/2004-1
Classificação: Tomada de Contas Especial
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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UG: SEDU - Secretaria de Estado da Educação
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Partes: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, Robson Mendes Neves, Marcello Antonio de Souza Basilio,
Rosangela Maria Luchi Bernardes, Nelio Ribeiro Nogueira
CONTROLE EXTERNO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL –
EXERCÍCIO DE 1997 – CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO
DE CONCEIÇÃO DA BARRA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO DA
REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL APÓS DECURSO DE EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL POR OFENSA
A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRECEDENTES – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial efetuada pela Secretaria Estadual de Educação - SEDU, com o objetivo de apurar irregularidades no Convênio 26/1997, firmado entre aquela secretaria e a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra.
Conforme consta na ITP 296/2009 (fl. 7), a Procuradoria
Geral do Estado (PGE) encaminhou a prestação de contas do citado convênio ao TCEES em maio de 2002, solicitando a apuração de irregularidade. No entanto, os autos foram devolvidos àquela procuradoria com a deterDiário Oficial de Contas

minação de que a Sedu, repassadora dos recursos, instaurasse tomada de contas especial (TCE).
Em agosto de 2004 a TCE foi encaminhada a este Tribunal que a analisou apenas em março de 2009 (fls. 09)
e determinou a devolução dos autos à Sedu para complementação de informações, conforme Decisão TC4022/2009 (fls. 253-254).
Através do Ofício OF/SEDU/GS/Nº 113, protocolado no
TCEES em 05/02/2010, a Sedu encaminhou o relatório
complementar da tomada de contas (folhas 289-321).
Após, foram os autos remetidos à Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia, que elaborou a Manifestação Técnica 01385/2017-8, proferindo a
seguinte proposta de encaminhamento:
3 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Pelo exposto, sugere-se o envio dos autos ao Exm.º Conselheiro Relator, para que, na forma do disposto no art.
288 do RITCEES e considerando as questões processuais
noticiadas no item 2 desta Manifestação, decida pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, com supedâneo em precedentes deste Tribunal, ou determine a
complementação de instrução do feito pela Sedu.
Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas, através do Parecer nº 05393/2017-1, da lavra do Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, pugnou pela extinção
do processo sem julgamento de mérito, com fundamento no §4º do artigo 142 da Lei Complementar Estadual
621/2012 e artigo 166 do RITCEES.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Cumpre por em relevo que a Manifestação Técnica
01385/2017-8 reconheceu o advento da prescrição da
pretensão punitiva, e quanto aos indícios de irregulariwww.tce.es.gov.br

dade, somente o item “g”, constante no Relatório Complementar de Tomada de Contas (folhas 315-316), seria passível de exame de mérito, ante a possibilidade
de imputação da obrigação de ressarcimento aos gestores apontados como responsáveis pela conduta danosa,
conforme transcrição a seguir:
No que tange ao indício de irregularidade remanescente, que ensejaria dano ao erário, o relatório complementar de tomada de contas, item “g”, fls. 315-316, assim os
apontou:
[...]
O Relatório de Vistoria do Departamento de Edificações,
Rodovias e Transportes do Estado do Espírito Santo –
DERTES conclui que a Prefeitura teria realizado obras [...]
restando a descoberto R$77.765,38 [...]
O valor reajustado [...] corresponde [...] a 82.271,25 VRTE’s.
No tocante ao supracitado item, relativo a supostos pagamentos indevidos em favor de empresa contratada
pela Prefeitura Municipal de Conceição da Barra no exercício de 1997, a responsabilidade foi atribuída, no referido relatório, ao senhor Nélio Ribeiro Nogueira, que exerceu o mandato de prefeito municipal naquele período,
em solidariedade com os secretários estaduais de educação da época, Srs. Robson Mendes Neves, Rosangela
Maria Luchi Bernardes e Marcello Antonio de Souza Basílio, fls. 306-307.
No entanto, no Relatório Técnico de Engenharia/Convênio Nº 07/2001 (fls. 328/333) estão consignados achados de auditoria relacionados ao convênio nº 025/97 SEDU e destinado à conclusão da construção da Escola Unidocente Lage, situada no Distrito de Braço do Rio e ConsSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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trução da Escola Unidocente Paraíso,ambas em Conceição da Barra.
Foram despendidos R$44.282,57, em valores da época
embora;
“Os serviços do presente contrato não foram executados,
haja vista, o contrato ter sido assinado em 27/09/2000
e os pagamentos aconteceram em 05/10/2000, ou seja, oito dias após a assinatura do mesmo sendo prefeito
afastado do cargo em 18/10/2000.
A escola Unidocente Paraíso, deveria ser construída na
propriedade da Sra. Emília Toledo da Silva, que cedeu
uma área de sua propriedade para a construção, entretanto, em inspeção no local pudemos constatar que nada
foi construídio (foto nº 01).
Qunato à Escola Unidocente de Lage, constatamos “in loco”, que os serviços planilhados não foram executados
no período auditado. A situação em que a obra se encontra, vem do exercício anterior. (foto nº 02 e 02).”
As provas carreadas aos autos e a evidência de que a
conduta dos responsáveis contribuiu significativamente
para a irregularidade, ao deixar de praticar ato quando
havia um dever jurídico de fazê-lo, permitem o estabelecimento do nexo causal com as pessoas já relacionadas no processo, obrigadas pelo instrumento de convênio a fiscalizar e supervisionar a execução de seu objeto
do convênio.
Esses polêmicos convênios, firmados nas décadas de noventa e dois mil, permanecem como miasma, a demonstrar a putrefação das relações entre os entes públicos
que permitem a investida aos cofres públicos e na certeza da impunidade pela inação dos órgãos de controle.
Na conclusão da Comissão de Tomada de Contas/ SEDU,
Diário Oficial de Contas

objeto do processo nº 46479570, anexo, fls. 102, bem
sintetiza o conceito que deveria guiar as ações do Controle Externo:
“O novo paradigma de responsabilização ou accountability projeta a prestação de contas do gestor para além
dos limites formais da burocracia, responsabilizando-o
perante a sociedade e pressupondo mecanismos de salvaguarda dos ativos públicos contra excesso de poder.
A responsabilização dos agentes públicos pelo desempenho da ação governamental ou, por simplicidade, a
responsabilização por desempenho insere-se no debate mais geral sobre a responsabilização ou accoutability.
Apesar dos deveres de eficiência e de prestação de contas por desempenho serem exigidos do setor público,
por meio do seu aparato legal (BRASIL, 1988, art. 74, inciso II e art. 37, caput), observa-se que os mecanismos
de responsabilização por desempenho não são tão claros e reconhecidos quanto os mecanismos de responsabilização por conformidade (compliance) às normas.”
Desse modo, entendo que deve ser reaberta a instrução
e baixado os autos em diligência interna para elaboração
de instrução técnica inicial, diante dos indícios de irregularidades e das pessoas identificadas nas manifestações
técnicas e tomadas de contas da SEDU.
III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, divergindo do entendimento da área
técnica e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões exwww.tce.es.gov.br

postas pelo relator, em:
1. REABRIR a instrução do processo e DETERMINAR diligência interna para elaboração de instrução técnica inicial no prazo de 30 (trinta) dias, com fulcro no art. 321, §
1º c/c art. 288, VI do regimento interno.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
VOTO VOGAL DO EXMO. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Tendo sido o feito incluído na pauta da 43ª Sessão Ordinária do Plenário, verifiquei que os fatos em apreço remontam ao exercício de 1997, razão pela qual a SecexEngenharia manifestou-se preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição, consumada desde 2010.
Havendo indícios de dano ao erário – não alcançados pela prescrição por não se tratar de pretensão punitiva –, a
área técnica prosseguiu na análise e constatou que a instrução do feito até aqui deixou de observar pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, não tendo havido individualização de condutas e dos respectivos nexos de causalidade com os atos
ilícitos apontados, tampouco o arrolamento de todos os
potenciais responsáveis.
Diante desse cenário, a área técnica, amparada por precedentes desta Corte, pugnou pela extinção do processo sem julgamento do mérito ou, alternativamente, pela
complementação da instrução processual (Manifestação
Técnica 1385/2017-8).
Seguindo o mesmo viés, a 1ª Procuradoria de Contas
prolatou o Parecer 5393/2017‑1, corroborando a proSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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posta de julgamento pela extinção do processo sem julgamento do mérito.
Não obstante, a proposta de deliberação apresentada
pelo Relator foi no sentido de se reabrir a instrução processual (Voto do Relator 7249/2017-1).
II FUNDAMENTAÇÃO
Invocando todas as vênias e diante dos fartos e pacíficos precedentes consolidados no âmbito deste Tribunal, inauguro a divergência para acompanhar o pronunciamento técnico e ministerial, notadamente as teses
reconhecidas nos seguintes precedentes: Processos TC
536/2006 (Acórdão 101/2017); TC 1989/2010 (Acórdão
232/2013); TC 5928/09 (Acórdão 304/13); TC 167/12
(Acórdão 231/13); TC 7384/12 (Acórdão 161/13); TC
4878/2003 (Acórdão 1796/2015); TC 3873/2005 (Acórdão 910/2016); TC 3674/2004 (Acórdão 896/2016); TC
8069/2007 (Acórdão 866/2017); TC 3541/2005 (Acórdão
548/2017); e TC 927/2006 (Acórdão 272/2017).
Na mesma esteira, cabe fazer remissão à sistemática trazida no Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) que
traça como diretriz a ser observada pelos Tribunais a formação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Vejamos:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
Diário Oficial de Contas

IV - os enunciados das súmulas do STF em matéria
constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.
[...]
§4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de
casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios
da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divirjo do voto proferido
pelo Relator, acompanho o entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação:
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:
III.1 EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento o §4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo; e
III.2 ARQUIVAR.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. Acórdão TC-1731/2017 – PLENÁRIO
www.tce.es.gov.br

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 fundamento o §4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo; e
1.2. ARQUIVAR.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o relator,
que manteve o seu voto pela reabertura da instrução
processual com diligência 30 dias e parcialmente vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que acompanhou integralmente a fundamentação da
área técnica e MPEC, com a mesma conclusão do voto
vencedor.
3. Data da Sessão: 19/12/2017 - 45ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substituição: Márcia Jaccoud Freitas e
João Luiz Cotta Lovatti (Relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 27/03/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Estado da Justiça - SEJUS, referente ao exercício de 2007,
sob a responsabilidade do senhor Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

alimentação do benefício obtido e falha na liquidação
da despesa - Processos nº: 32370997/06 (06 a 12/07) e
36044059/07 (01 a 06/07), Contrato nº: 013/2006.

Na sua instrução foram realizadas análises técnico-contábil e de fiscalização (TC 1119/2008, apenso) e apontaram-se indícios de irregularidades consubstanciados na
Instrução Técnica Inicial 730/2010, com se segue:

Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros, Thadeu
Magno da Silva – ME

1. Ausência de controle analítico de contas contábeis indicadas no Balancete da SEJUS.
Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
1. Ausência de instrumento Contratual.
Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
1. Desrespeito ao princípio da exigência de licitação.

ACÓRDÃO TC-1732/2017 – PLENÁRIO
Processo: 01783/2008-6 (Apenso:01119/2008-1)
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2007
UG: SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça
Relator: João Luiz Cotta Lovatti

Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
1. Ausência de pesquisa de preços de mercado.
Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
1. Não demonstração e abatimento nas notas fiscais de
alimentação do benefício obtido e falha na liquidação
da despesa - Processos nº: 32371519/05 (06 a 12/07) e
36043907/07 (01 a 06/07), Contrato nº: 12/06.

Partes: SEJUS , Angelo Roncalli de Ramos Barros, M S
Quintino, Thadeu Magno da Silva - ME

Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros

EMENTA: AUDITORIA ORDINÁRIA –– PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA QUINQUENÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GESTOR – ACOLHER AS JUSTIFICATIVAS E AFASTAR O RESSARCIMENTO IMPUTADO.

Ressarcimento: R$ 393.624,16 (224.491,9 VRTE)

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros

I. RELATÓRIO

Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros

Trata-se da Prestação de Contas Anual da Secretaria de

1. Não demonstração e abatimento nas notas fiscais de

Diário Oficial de Contas

MS Quintino ME
1. Ausência de apresentação de comprovantes de quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais.
1. Divergência entre a previsão contratual e a execução.

www.tce.es.gov.br

Ressarcimento: R$ 363.515,05 (207.320,09 VRTE)
1. Fornecimento de diárias em número superior ao limite contratual
Responsável: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
Citados, Ângelo Roncalli de Ramos Barros apresentou
defesa e justificativas às fls. 597-994, 1005-1026 e as empresas MS Quintino ME e Thadeu Magno da Silva — ME,
não compareceram aos autos e forma declaradas revéis,
conforme DECISÃO TC- 1575/2011, fls. 1035-1036.
Entretanto, às fls. 1039-1069 foram juntadas, de forma
intempestiva, as justificativas da empresa MS Quintino
ME.
Instalado o contraditório e reconhecida a prescrição
da pretensão punitiva deste Tribunal, foram realizadas
as análises de mérito e seguiram-se as manifestações
consubstanciadas na Instrução Técnica Conclusiva – ITC
3988/2016-3 e no Parecer Ministerial 578/2017 no sentido de:
1. Quanto à análise do processo de prestação de contas
anual, TC 1783/2008, concluiu a Instrução Contábil Conclusiva ICC 01/2012 pela sua Regularidade.
1. Quanto aos atos de gestão se mantém iirregulares
com obrigação de ressarcimento:
a. NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS
FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO E FALHA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64 e ao Parecer Normativo 01/06
da SEFAZ.
Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros e MS
Quintino ME
Ressarcimento: R$ 127.348,99 (72.629,74 VRTE).
a. NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS
FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO E FALHA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.
Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64 e ao Parecer Normativo 01/06
da SEFAZ.
Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros e Thadeu Magno da Silva – ME
Ressarcimento: R$ 117.607,81 (67.074,15 VRTE).
I. FUNDAMENTAÇÃO
Em análise preliminar resta evidenciada a consumação
da pretensão punitiva deste Tribunal diante da aplicação
dos preceitos inscritos no Art. 71 da Lei Complementar
nº 621/2012 ao caso concreto:
No processo de prestação de contas o prazo prescricional é contado da data de sua autuação, no caso, ocorrida
em 27/03/2008, a qual foi interrompida em 12/11/2010,
data de juntada do termo de citação, realizando-se definitivamente em 12/11/2015, em não existindo causas
suspensivas.
No processo de fiscalização, objeto do TC 1119/2008
(apenso), o prazo é contado a partir da ocorrência
do fato, ocorrido no exercício 2007, interrompido em
Diário Oficial de Contas

07/02/2011, esgotou-se 07/02/2016, mantida, entretanto, a atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a
verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a adoção de medidas corretivas, na prescrição do § 5º
do art. 71 da referida Lei, assente com precedentes do
Supremo Tribunal Federal a seguir transcrita:
O Plenário do STF, no julgamento do MS 26.210, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, decidiu pela imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos
ao erário” (RE 578.428-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 13-9-2011, Segunda Turma, DJE de 14-112011.) No mesmo sentido: RE 693.991, rel. min. Carmen
Lúcia, decisão monocrática, julgamento em 21-11-2012,
DJE de 28-11-2012; AI 712.435-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 13-3-2012, Primeira Turma, DJE 124-2012 (grifou-se).
Nesse passo, diante da conformação à hipótese prevista no § 5º do art. 71 da Lei Complementar nº 621/2012,
passa-se à análise das irregularidades com potencial de
configurar dano ao erário.
Consta nos autos que a Secretaria de Estado de Justiça firmou contratos para prestação de serviços de nutrição e alimentação para até 1.080 presos da Casa de
Passagem de Vila Velha e para preparo e fornecimento de refeições em marmitex, para 771 internos da Casa de Custódia de Viana- CASCUVI, perfazendo expectativa de despesa mensal de R$530.956,12, equivalente a
6.371.473,40.
O Contrato nº 12/06, firmado com MS Quintino ME, objetivava a prestação de serviços aos presos da Casa de
Passagem de Vila Velha – (CAP), com vigência de 12 meses a partir de 14/06/2006, posteriormente prorrogado,
vigendo até 14/06/2008.
www.tce.es.gov.br

Previa também o valor unitário de R$8,74, com estimativa de movimentação financeira de R$283.176,00/mês
equivalente a R$3.398.112,00/ano.
No curso de 2007 foram executados pagamentos conforme tabela abaixo:
Tabela 1
O Contrato nº 13/06, firmado com Thadeu Magno da Silva - ME, objetivava a prestação de serviços aos internos
da Casa de Custódia de Viana - CASCUVI, com vigência de
12 meses a partir de 14/06/2006, posteriormente prorrogado, vigendo até 14/06/2008.
Previa também o valor unitário de R$8,57, com estimativa de movimentação financeira de R$247.780,12/mês
equivalente a R$2.973.361,44/ano.
No curso de 2007 foram executados pagamentos respaldados naquele contrato nos seguintes valores, conforme
tabela abaixo:
Tabela 2
No procedimento de liquidação dessas despesas foram
identificadas irregularidades na ausência de demonstração e abatimento nas notas fiscais de alimentação, consoante o previsto no art. 5º, CIII, “b” do Regulamento do
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/ES – Decreto Nº 1.090-R, de 25/10/2002, alterado
pelo Decreto Nº 1.288-R, de 27/02/2004, no art. 63 da
Lei Nº 4.320/1964 e no Parecer Normativo 01/06, da SEFAZ.
Diante disso, colho na Instrução Técnica Conclusiva
3988/2016 trechos da manifestação técnica, comprovantes inequívoca das irregularidades, sobejamente deSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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monstradas e admitidas como razão de decidir a fim de
evitar repetições desnecessárias, e como forma de louvar o trabalho desenvolvido pela sua subscritora, conforme transcrição a seguir, verbis:
3.2. ANÁLISE DOS INDICIOS DE IRREGULARIDADES
3.2.1 NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO E
FALHA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.
Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64 e ao Parecer Normativo 01/06
da SEFAZ.
Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros e MS
Quintino ME
DA ITI
Abaixo transcrevemos o indício de irregularidade apontado na ITI 730/2010:
Mostrou a Auditoria que o Decreto nº 1.090-R, alterado em 2004, respaldado pelo Convênio ICMS n° 131/03,
editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária –
CONFAZ, publicado no DOU de 06.01.04, expressamente isentou a atividade de fornecimento de alimentação à
Administração Pública da incidência de ICMS, desde que
fosse demonstrado e abatido na nota fiscal o valor do benefício, conforme art. 5°, CIII, b do Decreto nº 1.090-R e
suas alterações, como reproduzido abaixo:

ca estadual direta e suas fundações e autarquias, mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de
Direito Público, observado o seguinte (Convênio 131/03):
a) o valor correspondente ao benefício deverá ser deduzido do preço dos respectivos produtos, contido nas propostas vencedoras dos processos licitatórios, inclusive as
decorrentes dos contratos em curso; e
b) o contribuinte beneficiado deverá demonstrar e abater, do preço da mercadoria, o valor do benefício, indicando-o expressamente no documento fiscal; (acrescido
pelo Decreto 1.288-R, de 27 de fevereiro de 2004.)
Constatou-se que as notas fiscais apresentadas pela contratada não discriminam o valor do benefício ao qual faz
jus, informando apenas: “Isento ICMS, conforme Art. 5,
Inciso CIII do Decreto nº 1.090-R”.
Assim, teria ocorrido exclusão do tributo incidente sobre
o objeto do indigitado instrumento, sem que tivesse havido a respectiva diminuição dos valores adimplidos pela SEJUS, o que caracteriza indício de burla ao parágrafo
5° do art. 65 da Lei nº 8.666/93, gerando o pagamento a
maior de R$ 393.624,16 (trezentos e noventa e três mil,
seiscentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos),
correspondentes a 17% de R$ 2.315.436,26 (Dois milhões, trezentos e quinze mil, quatrocentos trinta e seis
reais e vinte e seis centavos), valor total pago à fornecedora durante o exercício auditado.

(...)

O valor pago a maior, passível de restituição ao Estado,
equivale a 224.491,9 Valores de Referência do Tesouro
Estadual – VRTE’s, considerando-se o índice referente ao
exercício de 2007, de R$ 1,7534.

CIII - operação interna de fornecimento de alimentação,
destinada a consumo por órgãos da administração públi-

Em solidariedade com o ordenador de despesas é responsável pelo indício de irregularidade a empresa con-

Art. 5º - Ficam isentas do Imposto as operações e as
prestações a seguir indicadas:

Diário Oficial de Contas
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tratada, MS Quintino ME. Na espécie, referida responsabilidade pelos valores não descontados pela empresa
e não reclamados pela Administração está assentada na
clareza da regra estabelecida no art. 65, parágrafo 5°, da
Lei nº 8.666/93:
Art. 65. (omissis)
§ 5º - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais
ou para menos, conforme o caso.
A contratada, que responderia pelo indício de ter dado causa a “perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte prejuízo ao erário”, nos termos do inciso II
do art. 71 da Constituição Federal, registrou na Nota Fiscal a isenção do ICMS, inclusive reportando-se ao dispositivo do Regulamento que excluiu aquela responsabilidade tributária. Entretanto, não promoveu a equivalente
redução no preço apresentado, nem teve essa redução
efetivada compulsoriamente pela Administração.
Dessa forma, configurado o indício de irregularidade e
identificados os responsáveis, deve-se proporcionar-lhes
a oportunidade de apresentar justificativa. No caso da
contratada, a justificativa pode ser instruída com a comprovação de eventual e posterior recolhimento do tributo devido, considerando o que consta do art. 7º do mesmo Decreto nº 1.090-R, que estabelece:
Art. 7.º Quando a isenção do imposto depender de requisito a ser preenchido posteriormente e este não for
satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da operação ou da prestação do
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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serviço.
Parágrafo único. O recolhimento do imposto far-se-á
com os acréscimos legais, inclusive multa, que serão devidos a partir do vencimento do prazo em que o imposto
deveria ter sido recolhido, caso a operação ou a prestação não fossem efetuadas com isenção.
JUSTIFICATIVAS
Abaixo transcrevemos as justificativas apresentadas pelo
senhor Ângelo Roncalli de Ramos Barros às fls. 620-626:
[...]
52. Sustenta-se que a Administração Tributária haveria
instituído espécie de isenção condicionada: a contratada poderia deixar de recolher aos cofres públicos do Estado o tributo incidente, desde que o respectivo montante fosse deduzido do preço final da fatura. Tendo o
particular realizado a dedução, sem, entretanto, proceder ao desconto na nota apresentada para pagamento,
a responsabilidade pelo pagamento seria do ordenador
de despesas.
53. Conforme se verá tal interpretação juridicamente
não se sustenta.
54. Na verdade, exegese semelhante importa estabelecer responsabilidade tributária ao ordenador de despesas, o que, conforme será demonstrado, é providência
ilegal.
55. Prescreve o art. 128 do Código Tributário Nacional
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei
pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato
gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráDiário Oficial de Contas

ter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

sões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;

56. O dispositivo invocado é suficientemente claro para
trazer a lume duas considerações de capital importância:
(/) a responsabilidade tributária depende de lei em sentido formal e (//) a atribuição de responsabilidade deve
vir expressa no texto de lei. Vejamos cada uma de per se.

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

57. Quando o art. 128 do CTN menciona o verbete “lei”
quer dizer lei em sentido estrito, ou seja, o diploma normativo expedido pelo Poder Estatal revestido de função
legislativa, ou seja, o Poder Legislativo.
58. E não é tal afirmativa decorrente tão somente da interpretação lexicográfica da palavra “lei”, mas imposição
do próprio CTN, que distingue “Lei” de “legislação tributária” nos artigos que ora se traz à colação:
Art. 96. A expressão ‘’legislação tributária’’ compreende
as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o
disposto nos artigos 21 , 26, 39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária
principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo;

59. E segue a Lei 5.172/66 sempre tratando de forma diferente “lei” de “legislação tributaria”, conforme se extrai da dicção dos artigos 105, 106, 107, 110, 111, 112
etc.
60. Com efeito, resta óbvio que somente a LEI em sentido formal poderá atribuir sujeição passiva tributária indireta. No presente caso, tal condição não se verifica.
61. Em abono à tese ora sustentada, veja-se o que diz o
Professor Hugo de Brito Machado:
No Código tributário Nacional, a palavra lei é utilizada
em seu sentido restrito, significando regra jurídica de caráter geral e abstrato, emanada do Poder ao qual a Constituição atribuiu competência legislativa, com observância das regras constitucionais pertinentes à elaboração
das leis. Só é lei, portanto, no sentido em que a palavra é
empregada no CTN, a norma jurídica elaborada pelo Poder competente para legislar, nos termos da Constituição, observado o processo nesta estabelecido.’
62. Com relação ao segundo requisito trazido pelo art.
128, qual seja, da necessidade de atribuição da responsabilidade expressamente, desnecessárias maiores considerações, uma vez que a lei é textual neste sentido

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e
65;

63. No presente caso, sequer se verifica no CTN ou na
Lei Complementar nº 87/968 qualquer atribuição de responsabilidade tributária na qual se enquadre o ora defendente

V - a cominação de penalidades para as ações ou omis-

64. Mesmo que o Decreto Estadual no 1090-R pudesse

www.tce.es.gov.br
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dispor neste sentido, o que se admite apenas para efeito
de fundamentação, neste também não há cometimento
de responsabilidade ao ordenador de despesas no caso
em questão.

arrecadação do tributo em tela: a execução fiscal, após
o regular trâmite do processo administrativo tributário
tendente ao lançamento do respectivo crédito tributário.

65. Também não há que se cogitar em embasar a canhestra responsabilidade tributária ao § 5º do Art. 65 da
Lei 8.666/93. Veja-se o dispositivo:

69. Em vista do que dispõe o art. 3º do CTN, a cobrança
do tributo é atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, a atividade da Administração na exigência
do tributo não recai no âmbito de conveniência e oportunidade, fica, sim, adstrito aos comandos legais.

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
(Omissis)
§5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais
ou para menos. conforme o caso.
66. Na esteira do que acima apresentado, não se pode
reconhecer sequer sinal de atribuição de responsabilidade tributária, quanto mais expressa responsabilização.
67. Mais uma vez, socorremo-nos das lições do Professor Hugo de Brito Machado que assim define o responsável tributário:
Conforme sua relação com o fato gerador da obrigação,
pode o sujeito passivo ser: (a) contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador (CTN, art. 121, parágrafo
único, inc. I), e (b) responsável, quando, sem ser contribuinte, isto é, sem ter relação pessoal e direta com o fato gerador, sua obrigação de pagar decorre de dispositivo expresso de lei (CTN, art. 121 , parágrafo único, inc. ll).
68. A Administração Tributária já dispõe de meios para a
Diário Oficial de Contas

70. Neste diapasão, tem-se que a via legalmente estabelecida para a administração receber eventual crédito decorrente de obrigação tributária é a execução fiscal do
sujeito passivo, e não o alargamento, ou pior, criação de
hipóteses de responsabilidade tributária sem lei que a
estabeleça.
71. No ano de 2010, todas as empresas fornecedoras de
alimentação foram oficiadas para que apresentassem as
notas fiscais com as devidas deduções de ICMS, como
orientado pela Secretaria da Fazenda, o que vem ocorrendo (ANEXO IV)
72. Por último, recentemente solicitamos por meio do
oficio/SEJUS/GAB nº 032/2011, pedido de informação à
SEFAZ sobre a realização de fiscalização junto a empresa
MS Quintino ME com intuito de verificar a regularidade
das deduções referentes ao ICMS. Em reposta foi apresentado o DOSSIE DA ORDEM DE FISCALIZAÇÃO 201000007, cópia em anexo. Ainda, como informado ao Assessor Técnico desta Secretaria, a SEFAZ enviará relatório de fiscalização que será encaminhado a esse Tribunal (ANEXO V).
Justificativas apresentadas pela empresa M. S. Quintino ME
www.tce.es.gov.br

(Por meio de seu procurador, Fabiano Cabral Dias. Ressalta-se que o respectivo instrumento procuratório não
foi juntado aos autos.)
Inicialmente, a defendente alega ser empresa individual, consoante se infere da Declaração de Firma Individual
registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, cujo objeto contratual é o ‘fornecimento de alimentos
preparados para o Estado do Espírito Santo, em especial
presídio e empresas privadas”.
Afirma que atualmente tem como única demanda a prestação de serviço em fornecimento de alimentos para presos sob custódia e guarda do Estado do Espirito Santo.
Alega que, na qualidade de pessoa física, é isenta de recolher o ICMS, quando do fornecimento de alimentação
a preso, conforme preleciona também o artigo 5º, inciso
XXVIII, alínea “c” do e inciso CIII, alínea “a” e “b” do RICMSIES.
Destaca que todos os editais de licitação e posteriores
contratos lavrados com a Secretaria de Justiça do ES SEJUS, de forma taxativa, isentaram os participantes do
certame do recolhimento do ICMS, pois mencionava que
O PREÇO OFERTADO E CONTRATADO ERA LÍQUIDO, gozando assim de plena isenção de impostos.
Alega que o parecer que aconselha ao recolhimento do
ICMS em 17%, contraria máximas do direito, pois afronta ato jurídico perfeito, preconizado pelo artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, face à tentativa de modificar regras contidas nos Editais, outrora contratados,
onde em seu texto isentavam os participantes do recolhimento do ICMS, pois destacava apresentação do preço líquido.
Reitera que, desde o momento da assinatura do contraSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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to, que traduz em ato jurídico perfeito, sempre gozou da
isenção fiscal, e nunca teve pelo Estado do Espírito Santo, na pessoa de seu representante legal, sequer uma nota retida, logo, a matéria ventilada pela r. auditoria, causa-lhe tremenda instabilidade econômica e jurídica, eis
que, no momento em que participou do certame, fixou
preço e assinou convenção de prestação de serviço, com
retenção de ICMS.
Sustenta que, prevalecendo a instrução da r. controladoria de Egrégia Corte, de forma explícita, modificar-se-ia
unilateralmente contrato firmado entre as partes, e por
meio implícito alterar-se-ia regulamento do ICMS, eivando de vícios o contrato.
Não obstante, segundo a mesma, a instrução técnica
afronta norma tributária, artigo 178 do CTN, pois somente se dá a revogação de um benefício mediante legislação especifica.
Razão pela qual alega demonstrar que o parecer técnico
afronta norma legal.
Aduz que a Constituição de 1988, em seu artigo 37, inciso
XXI, criou bases, nas quais mais tarde, em 21 de junho de
1993, assentou-se a Lei Federal nº 8.666, que instituiu o
Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos.
Registra que, com esta lei, surgiu a imperatividade do
edital, ou seja, instrumento no qual estão presentes todas as regras inerentes ao negócio jurídico (artigo 104
Código Civil) que irá se cristalizar, tais como objeto do
contrato, seu modus operandi, duração, preço, forma de
pagamento e penalidades.

tenta ser mister observar que a Vara dos Feitos da Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo deferiu liminar
quanto à tese de isenção da defendente no recolhimento
do ICMS para o caso em tela, cuja cópia anexa às justificativas apresentadas.
ANÁLISE
Preliminarmente, no tocante à questão da responsabilidade tributaria levantada pelo senhor Ângelo Roncalli de
Ramos Barros, importa esclarecer que a responsabilidade que lhe foi imputada decorre do disposto no inciso II
do art. 71 da Constituição Federal/88 que atribui aos Tribunais de Contas, dentre outras, a competência de julgar as contas dos administradores públicos da administração direta, bem como aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.
O ressarcimento que lhe foi imputado não decorreu da
condição de responsável tributário, e sim da omissão da
Administração em verificar se os documentos comprobatórios do crédito da empresa contratada estavam de
acordo com a lei. Não houve a desoneração do ICMS nas
notas fiscais emitidas, e, mesmo assim, a Administração pagou o valor apontado nestas notas fiscais, ou seja,
houve pagamento a maior, gerando, assim, prejuízo injustificado ao erário estadual.
Assim, entende-se afastada a hipótese de imputação de
responsabilidade tributária levantada pelo senhor Ângelo Roncalli de Ramos Barros.

Afirma restar claro que o Edital de licitação vincula toda
a execução do contrato, inclusive forma de pagamento.

Importante informar, ainda, que este mesmo indício de
irregularidade está sendo tratados nos processos TC
2740/2007, 2112/2009 (proc. 6857/2009 em apenso).

Para corroborar com as alegações ora colacionadas, sus-

[...]
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Pois bem.
Passando-se à análise da presente questão verifica-se
que para a obtenção da isenção do ICMS nas operações
internas de fornecimento de alimentação destinadas aos
órgãos da administração direta, bem como suas fundações a autarquias deveria o contribuinte beneficiário desonerar o ICMS das notas fiscais emitidas. Ou seja, deveria demonstrar e abater, do preço da mercadoria, o valor
do benefício, indicando-o expressamente no documento
fiscal.
Contudo, assim não procedeu. Informou, apenas, nos referidos documentos fiscais que estava “Isento de ICMS,
conforme Artigo 5º, Inciso CIII do Decreto nº. 1.090-R”.
Embora a empresa MS Quintino ME tenha afirmado que
todos editais de licitação e contratos firmados com a Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS tenham, de forma
taxativa, isentado os participantes do recolhimento do
ICMS, destaca-se que para a obtenção da isenção era necessário demonstrar nas notas fiscais emitidas o abatimento do ICMS, o que, frise-se, não foi cumprido pela
contratada.
A SEJUS, por sua vez, mesmo diante da ausência da desoneração do ICMS nas notas fiscais emitidas pela contratada, realizou o pagamento das notas fiscais, o que gerou um injustificado dano ao erário.
Assim, considerando que a empresa MS Quintino ME
não obteve êxito em demonstrar o motivo da não desoneração do ICMS nas notas fiscais e que o senhor Ângelo Roncalli de Ramos Barros, Secretário de Estado da Justiça não conseguiu justificar o motivo de ter efetuado o
pagamento das notas fiscais mesmo não havendo a demonstração e o abatimento do valor do benefício no preSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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ço da mercadoria, opina-se pela manutenção da irregularidade.
Quanto ao ressarcimento imputado aos responsáveis,
em que pese a existências de medidas já tomadas pela
Secretaria de Estado da Fazenda, que incluem a lavratura de Auto de Infração e Representação Fiscal para fins
penais, bem como outras demandas judiciais tratando
da matéria ora analisada (conforme já apontado no processo TC 2112/2009 – ITC 4677/2012), entende-se que
não há óbice à atuação desta Corte de Contas em razão
da independência das instancias, bem como da competência deste tribunal em julgar as contas de todos aqueles que derem causa a irregularidade que resulte dano
ao erário.
Contudo insta destacar que, conforme se verifica à fl.
2121 do Processo TC 6857/09 (apenso ao processo
2112/2009), a alíquota adotada para o Auto de Infração
emitido em face da empresa MS Quintino ME foi a de
5,5%, e não de 17%, como entendeu a Equipe de Auditoria nos presentes autos.
Assim, adotando-se a alíquota da SEFAZ de 5,5% necessário se faz a readequação dos valores a serem ressarcidos ao erário, conforme segue:
- A equipe de auditoria calculou o valor a ser ressarcido aplicando a alíquota de 17% sobre o valor de R$
2.315.436,26, chegando ao montante de R$ 393.624,16
(224.491,90 VRTE).
-Aplicando a alíquota de 5,5% sobre o valor de R$
2.315.436,26, chega-se ao valor de R$ 117.607,81.
Logo o valor a ser ressarcido é de R$ 127.348,99
(72.629,74 VRTE).
Por fim, relativamente à documentação juntada às fls.
Diário Oficial de Contas

1005-1026 pelo senhor Ângelo Roncalli de Ramos Barros,
Secretário de Estado da Justiça, relativa à cópia de varias
decisões judiciais em que foram concedidas liminares em
favor das empresas impetrantes para que “a autoridade
impetrada proceda ao pagamento das faturas da prestação de serviço sem o desconto do ICMS”, constata-se que
há decisão judicial relativa à empresa MS Quintino ME,
autos. Nº 024.10.004535-0.
Em consulta ao andamento processual da referida ação,
verifica-se que já foi proferida decisão definitiva transitada em julgada na data de 16/02/2016. entendendo que
a empresa MS Quintino ME não se enquadra dentre as
hipóteses de isenção do ICMS.
Abaixo se transcreve a referida sentença:
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MS
QUINTINO ME no qual insurge-se contra ato do SUBSECRETARIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requerendo a concessão de ordem mandamental determinando a Autoridade que a isente do pagamento de
ICMS sobre os contratos de fornecimento de alimentação a detentos que possui com o Estado.
Em prol de sua pretensão, sustenta a impetrante que é
empresa individual que possui contratos com o Estado
de fornecimento de alimentação a presídios, afirmando
que sempre foi isenta do pagamento de ICMS em razão
de parecer consultivo nº 01/ 98 da SEFAZ, bem como o
que prescreve a alínea “c” do inciso XXVIII do art. 5º do
RICMS/ ES.
Todavia, a SEJUS passou a lhe exigir o recolhimento do
ICMS sobre os contratos vigentes, sob a justificativa de
que se trata de uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado, com o que não concorda.
www.tce.es.gov.br

Decisão deferindo a liminar às fls. 329/331.
Petição do Estado informando a interposição de Agravo
de Instrumento (fl.340).
Informações da Autoridade às fls.349/352 na qual defende a legalidade do ato questionado.
Parecer Ministerial às fls.358/365.
Ofício do Tribunal Pleno encaminhando decisão proferida nos autos da Suspensão de liminar nº 100100005873
na qual foi deferido pedido de suspensão da liminar concedida nos presentes autos.
Ofício da 3ª Câmara Cível encaminhando cópia da decisão proferida nos Autos do Agravo de Instrumento
nº24100907922 na qual foi dado provimento ao recurso
para revogar a decisão agravada.
Mérito
Ab initio, é cediço que a ação mandamental é remédio
constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal,
de autoridade pública que viole direito líquido e certo
da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5º,
LXIX, da Magna Carta, e 1º da Lei n. 12.016/09.
Destina-se, pois, a ação mandamental a “[...] coibir atos
ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou
omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las.
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. [...]” (Hely Lopes
Meirelles, in Direito Administrativo, Malheiros Editores,
26 Ed., p. 673).
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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Feitas essas considerações, passo ao exame da questão
apresentada.
Depreende-se da documentação anexada aos autos que
não merece prosperar a pretensão exarada na inicial, na
medida que a Requerente não se enquadra dentre as hipóteses de isenção do imposto em questão.
O art. 5º do RICMS/ ES é expresso ao determinar que
em relação às operações de fornecimento de refeições
por Convênio a presos recolhidos nas cadeias, será isento apenas a “pessoa natural que não exerça outra atividade comercial ou industrial por conta própria”, situação
que não se amolda à da Impetrante, que é firma individual, verbis:
Art. 5.º Ficam isentas do imposto as operações e as prestações a seguir indicadas:
(…)
XXVIII - fornecimento de refeições por (Convênio ICM
01/75; Convênios ICMS 35/90 e 151/94):
a) estabelecimentos industriais, comerciais ou produtores, diretamente a seus empregados;
b) agremiações estudantis, associações de pais e mestres, instituições de educação ou de assistência social,
sindicatos e associações de classe, diretamente a seus
empregados, associados, professores, alunos ou beneficiários, conforme o caso; ou
c) pessoa natural que não exerça outra atividade comercial ou industrial por conta própria, a presos recolhidos às cadeias
(negritei)
Esse foi o entendimento manifestado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo EstaDiário Oficial de Contas

do em face da decisão que concedeu a liminar. Vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 024100907922 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: M S
QUINTINO ME RELATOR: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA DECISÃO MONOCRÁTICA Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, em face de M S QUINTINO ME, requerendo a modificação da r. decisão que determinou ao Estado que proceda ao pagamento das faturas da prestação de serviço pela agravada sem o desconto do ICMS relativos a todos os contratos firmados entre ambos, uma
vez que o fornecimento de refeição em cadeias públicas
está isento deste imposto. Para tanto, alega o agravante que a isenção do inciso XXVIII do art. 5º do RICMS,
da isenção apenas para a pessoa física, não alcançando
a agravada, que é firma individual. Alega ainda, que nos
termos do inciso CIII o mesmo artigo 5º, alíneas “a” e
“b”, para haver a dedução da pessoa jurídica, é necessário que: a) deduza do preço dos produtos fornecidos,
contido nas propostas vencedoras dos processos licitatórios, inclusive as decorrentes dos contratos em curso,
o valor correspondente ao benefício; e b) demonstre, e
abata, do preço da mercadoria, o valor do benefício, indicando-o expressamente no documento fiscal. Por fim,
expõe o agravante que realmente não realizava a cobrança do ICMS nestes casos, mas que por determinação
do Tribunal de Contas, começou a realizar os descontos
no contrato de prestação de serviço. Em contrarrazões
de fls. 363⁄372, os agravantes requerem a manutenção
da r. decisão guerreada. O cerne da questão é quanto ser
a empresa impetrante pessoa jurídica ou pessoa natural,
para se beneficiar da isenção ou não do imposto na operação de fornecimento de refeições a detentos. Vejamos
www.tce.es.gov.br

o que preceitua o artigo 5º do RICMS⁄ES: Art. 5º - Ficam
isentas do imposto as operações e as prestações a seguir indicadas: (...) XXVIII - fornecimento de refeições por
(Convênio ICM 01⁄75; Convênios ICMS 35⁄90 e 151⁄94):
(...) c) pessoa natural que não exerça outra atividade comercial ou industrial por conta própria, a presos recolhidos às cadeias; Tratando-se, in casu, de pessoa jurídica, a
meu ver resta patente a incidência de ICMS sobre o contrato em tela, não havendo que se falar em isenção prevista apenas para pessoas naturais. Peço vênia para trazer à baila parte da recente decisão do Presidente deste Eg. Tribunal de Justiça, que em pedido de suspensão
de liminar proferida em mandado de segurança em caso idêntico, norteou no sentido de deferir o pedido, assim se manifestando: “(...) Considerando, assim, que a
Parte Interessada Passiva é pessoa jurídica e não natural, que a Administração precisa de recursos para promover seu programa básico de metas e que o Tribunal de
Contas recomendou expressamente que houvesse incidência de ICMS sobre os contratos em apreço, não existiriam, em tese, óbices para o exercício do poder de autotutela pelo Requerente, corrigindo o vício apontado por
meio do instituto da sanatória. Fica, então, demonstrada a aparente correção do agir do Requerente. Deixando
de lado essa breve digressão feita sobre o mérito da causa, devo consignar que a existência de risco à economia
pública decorrente da aplicação da decisão objurgada é
patente, uma vez que a Administração deixaria de recolher aos cofres públicos 17% (dezessete por cento) de todos os contratos firmados com as empresas de prestação de alimentos aos detentos (cada contrato gira em
torno de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) pelo que
resta demonstrado pelos documentos colacionados aos
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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autos (fls. 333⁄338). Concluo, assim, que a decisão proferida pelo Juízo Requerido merece ser provisioriamente
suspensa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de suspensão de liminar. (...)”. A ora agravada rebate em contrarrazões, pois entende que o ato da autoridade estatal não
ter respeitado o edital de licitação, feriu o ato jurídico
perfeito, eis que sempre gozou da isenção fiscal e, mudar as normas de cobrança do ICMS, sem respaldo legal,
em plena vigência de um pacto, causa tremenda instabilidade econômica e jurídica à requerida. Entretanto, olvidou-se a mesma de que, valendo-me novamente da decisão exarada pelo eminente Presidente deste eg. Tribunal, “os pareceres consultivos “são atos que contêm opiniões de órgãos técnicos a respeito de problemas e dúvidas que lhe são submetidos, vinculando a Administração
quanto à matéria técnica neles contida, sempre que a
lei diferentemente não dispuser” (fl.177). Nesse sentido,
o Regulamento do ICMS do Espírito Santo, ao tratar em
seu Capítulo III sobre as isenções, dispõe expressamente
em seu art. 5º, inciso XXVIII, alínea (c) que o fornecimento de refeição a presos recolhidos às cadeias apenas não
sofrerá ICMS quando prestado por pessoa natural.” Portanto, o legislador foi muito claro ao escolher os sujeitos
beneficiados com a referida isenção do imposto em comento, elegendo para cada situação aquele que deveria
ser o beneficiário, não enquadrando-se a agravada na hipótese de pessoas naturais, como visto acima. Pode-se
perceber, assim, que foi indicada apenas a pessoa natural, razão pela qual a ora agravada não pode ser beneficiada pois colide frontalmente com a norma contida no
texto legal pertinente. Neste mesmo sentido foi a decisão proferida, em caso análogo, no agravo de instrumento de nº 024100911676. Pelo exposto, nos termos do art.
Diário Oficial de Contas

557 do CPC, monocraticamente, CONHEÇO o recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, revogando a r. decisão guerreada. Intimem-se as partes. Publique-se na íntegra. Vitória, 14 de dezembro de 2010. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA RELATOR
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24100907922, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data da Decisão: 16/12/2010)
Em face de todo exposto, DENEGO a segurança, e por
via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 269, I do CPC.
Custas na forma da Lei. Sem honorários advocatícios.
Sem duplo grau obrigatório.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
3.2.2 NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO E
FALHA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.
Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64 e ao Parecer Normativo 01/06
da SEFAZ.
Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros e Thadeu Magno da Silva – ME
DA ITI
Abaixo transcrevemos o indício de irregularidade apontado na ITI 730/2010:
Mostrou a Auditoria que o Decreto nº 1.090-R, alterado em 2004, respaldado pelo Convênio ICMS n° 131/03,
editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária –
CONFAZ, publicado no DOU de 06.01.04, expressamente isentou a atividade de fornecimento de alimentação à
www.tce.es.gov.br

Administração Pública da incidência de ICMS, desde que
fosse demonstrado e abatido na nota fiscal o valor do benefício, conforme art. 5°, CIII, b do Decreto nº 1.090-R e
suas alterações, como reproduzido abaixo:
Art. 5º - Ficam isentas do Imposto as operações e as
prestações a seguir indicadas:
(...)
CIII - operação interna de fornecimento de alimentação,
destinada a consumo por órgãos da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de
Direito Público, observado o seguinte (Convênio 131/03):
a) o valor correspondente ao benefício deverá ser deduzido do preço dos respectivos produtos, contido nas propostas vencedoras dos processos licitatórios, inclusive as
decorrentes dos contratos em curso; e
b) o contribuinte beneficiado deverá demonstrar e abater, do preço da mercadoria, o valor do benefício, indicando-o expressamente no documento fiscal; (acrescido
pelo Decreto 1.288-R, de 27 de fevereiro de 2004.)
Constatou-se que as notas fiscais apresentadas pela contratada não discriminam o valor do benefício ao qual faz
jus, informando apenas: “Isento ICMS, conforme Art. 5,
Inciso CIII do Decreto nº 1.090-R”.
Assim, teria ocorrido exclusão do tributo incidente sobre
o objeto do indigitado instrumento, sem que tivesse havido a respectiva diminuição dos valores adimplidos pela SEJUS, o que caracteriza indício de burla ao parágrafo
5° do art. 65 da Lei nº 8.666/93, gerando o pagamento a
maior de R$ 363.515,05 (trezentos e sessenta e três mil,
quinhentos e quinze reais e cinco centavos), correspondentes a 17% de R$ 2.138.323,84 (Dois milhões, cento e
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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trinta e oito mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e
quatro centavos), valor total pago à fornecedora durante
o exercício auditado.
O valor pago a maior, passível de restituição ao Estado,
equivale a 207.320,09 Valores de Referência do Tesouro
Estadual – VRTE’s, considerando-se o índice referente ao
exercício de 2007, que é de R$ 1,7534.
Em solidariedade com o ordenador de despesas é responsável pelo indício de irregularidade a empresa contratada, Thadeu Magno da Silva - ME. Na espécie, referida responsabilidade pelos valores não descontados pela
empresa e não reclamados pela Administração está assentada na clareza da regra estabelecida no art. 65, parágrafo 5°, da Lei nº 8.666/93:
Art. 65. (omissis)
§ 5º - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais
ou para menos, conforme o caso.
A contratada, que responderia pelo indício de ter dado causa a “perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte prejuízo ao erário”, nos termos do inciso II
do art. 71 da Constituição Federal, registrou na Nota Fiscal a isenção do ICMS, inclusive reportando-se ao dispositivo do Regulamento que excluiu aquela responsabilidade tributária. Entretanto, não promoveu a equivalente
redução no preço apresentado, nem teve essa redução
efetivada compulsoriamente pela Administração.
Dessa forma, configurado o indício de irregularidade e
identificados os responsáveis, deve-se proporcionar-lhes
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a oportunidade de apresentar justificativa. No caso da
contratada, a justificativa pode ser instruída com a comprovação de eventual e posterior recolhimento do tributo devido, considerando o que consta do art. 7º do mesmo Decreto nº 1.090-R, que estabelece:
Art. 7.º Quando a isenção do imposto depender de requisito a ser preenchido posteriormente e este não for
satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da operação ou da prestação do
serviço.
Parágrafo único. O recolhimento do imposto far-se-á
com os acréscimos legais, inclusive multa, que serão devidos a partir do vencimento do prazo em que o imposto
deveria ter sido recolhido, caso a operação ou a prestação não fossem efetuadas com isenção.
JUSTIFICATIVAS
Abaixo transcrevemos as justificativas apresentadas pelo
senhor Ângelo Roncalli de Ramos Barros às fls. 629-630:
83. Em que pese à afirmação dos ilustres auditores da
ausência de apresentação de certidões de regularidade
fiscal e comercial, bem como comprovantes de recolhimento de encargos trabalhistas e previdenciários, convém esclarecer que as empresas apresentavam os comprovantes de quitação de FGTS e INSS.
84. Vale reconhecer que o Grupo Financeiro Setorial
adotava como prática geral, a verificação da regularidade trabalhista e previdenciária pela positividade do FGTS
e do INSS.
85. Contudo, a própria Auditoria Geral do Estado tratou
de normatizar a apresentação do Relatório de Comprovação de Adimplência de Encargos - RECAE, com a edição da Instrução Normativa n’. 001/2008, seguida fielwww.tce.es.gov.br

mente pelo GFS.
A empresa Thadeu Magno da Silva — ME foi declarada revel.
ANÁLISE
Tendo em vista a semelhança da matéria tratada neste
item com a constante do item anterior, com o intuito de
evitarmos considerações repetitivas, reiteramos as análises ali apresentadas como fundamentação para manutenção da presente irregularidade.
Quanto ao ressarcimento imputado aos responsáveis,
necessário se faz a readequação dos valores a serem ressarcidos ao erário, conforme segue:
- A equipe de auditoria calculou o valor a ser ressarcido aplicando a alíquota de 17% sobre o valor de R$
2.138.323,84, chegando ao montante de R$ 363.515,05
(207.320,09 VRTE).
-Aplicando a alíquota de 5,5% sobre o valor de R$
2.138.323,84, chega-se ao valor de R$ 117.607,81.
Logo o valor a ser ressarcido é de R$ 117.607,81
(67.074,15 VRTE).
Se inequívoca a existência do dano ao erário, resta evidente que a conduta do gestor público e das pessoas jurídicas contribuiram significativamente para a irregularidade.
Especialmente quanto a Ângelo Roncalli de Ramos Barros, ex- Secretário de Justiça, ficou evidencada conduta
omissiva, isto é, deixou de praticar um ato quando havia
um dever jurídico de fazê-lo, qualificada como negligência, encontrando-se na cadeia causal de dano ao erário,
a despeito da eventual participação de outras pessoas na
referida cadeia, não arroladas neste processo.
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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Insta destacar que o fato de existirem outros agentes envolvidos não exime a responsabilidade do gestor, já que
que a recomposição do dano é solidária, isto é, a solidariedade somente pode ser arguida em favor do credor,
isto é, do Estado, conforme consolidada e firme jurisprudência do Tribunal de Contas da União.
Em termos suplementares, cabe frisar que a incidência
da alíquota de 5,5 %, referida pela subscritora da peça
técnica, encontra amparo no caput do art. 530-B, com
redação dada pelo Decreto n.º 1.261-R, de 29/12/2003,
com efeitos de 01/04/04 até 31/05/10, :
Art. 530-B. Os estabelecimentos de bares, restaurantes,
empresas preparadoras de refeições coletivas e similares (grifei), não enquadrados no regime de que trata o
art. 145, em substituição ao regime ordinário de apuração e recolhimento do imposto, poderão optar pela redução da base de cálculo, de forma que a carga tributária efetiva resulte no percentual de cinco inteiros e cinco
décimos por cento (grifei) sobre a receita tributável, vedado o aproveitamento de quaisquer créditos, [...]:

te da ocorrência das hipóteses previstas no art. 71, caput
e § 2º, inciso I e II e § 4º, inciso I da Lei Complementar
nº 621/2012.
1. MANTER as seguintes irregularidades:
a. NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS
FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO E FALHA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. Base legal: Infringência ao art. 5?, CIII, b do Decreto nº 1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e art. 63 da Lei nº
4.320/64 e ao Parecer Normativo 01/06 da SEFAZ.
Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
MS Quintino ME
Ressarcimento: R$ 127.348,99 (72.629,74 VRTE).
a. NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS
FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO E FALHA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.Base legal: Infringência ao art. 5?, CIII, b do Decreto nº 1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e art. 63 da Lei nº
4.320/64 e ao Parecer Normativo 01/06 da SEFAZ.

I. DISPOSITIVO

Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros

I. Ante o exposto, na esteira do entendimento da área
técnica e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
sua consideração.

Thadeu Magno da Silva – ME

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. DECRETAR A PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nos feitos autuados como TC 1783/2008 e TC 1119/2008, dianDiário Oficial de Contas

Ressarcimento: R$ 117.607,81 (67.074,15 VRTE).
1. JULGAR IRREGULARES as contas de Ângelo Roncalli
de Ramos Barros, Secretário de Estado da Justiça, em relação ao exercício de 2007, tendo em vista a pratica de
atos ilegais que causou injustificado dano ao erário presentificados nos itens ‘a” e “b” do item anterior, CONDENADO-O ao ressarcimento no valor de R$ 244.956,80,
em valores da época, equivalentes 139.703,89 VRTE,
em solidariedade com a empresa MS Quintino ME no valor R$ 127.348,99, em valores da época, equivalente a
www.tce.es.gov.br

72.629,74 VRTE e com a empresa Thadeu Magno da Silva – ME no valor R$ 117.607,81 , em valores da época,
equivalente a 67.074,15 VRTE, com fulcro no art. 84, III,
“c”. “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012.
1. REJEITAR AS ALEGAÇÕES DE DEFESA da empresa MS
Quintino ME em razão do cometimento da infração que
causou dano injustificado ao erário disposta na alínea “a”
do item 2, desse dispositivo, CONDENANDO-A ao ressarcimento solidário com o Ângelo Roncalli de Ramos Barros no valor R$ 127.348,99, em valores da época, equivalente a 72.629,74 VRTE ao erário estadual, com fulcro
no art. 87, II e V, e 89, da LC 621/2012.
1. CONDENAR a empresa Thadeu Magno da Silva – ME
ao ressarcimento solidário com Ângelo Roncalli de Ramos Barros no valor R$ 117.607,81, em valores da época, equivalente a 67.074,15 VRTE ao erário estadual, em
razão do cometimento da infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 4.1.3.2, desta Instrução Técnica Conclusiva, com fulcro no art. 87, II e V, e
89, da LC 621/2012.
1. NOTIFICAR o representante legal da empresa MS
Quintino ME, para que, no prazo de 10 dias (art. 292, §
2º, da Res. TC 261/2013 – RITCEES), promova a juntada
do instrumento procuratório outorgado ao Dr. Fabiano
Cabral Dias (OAB/ES 7.831), signatário da peça de defesa de fls. 1040-1069 (vol. VI) dos autos, regularizando,
assim, a sua representação processual conforme preconizado no artigo 292, caput e § 1º, do RITCEES, bem como, para conferir o efeito de que trata o art. 359, § 8º,
do RITCEES.
1. Ciência ao Ministério Público de Contas.
1. Arquive-se, após o transito em julgado.
Segunda-feira, 2 de abril de 2018

90

ATOS DO PLENÁRIO

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

4. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Conselheiro Substituto

1.1 – Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos que versam sobre a Prestação de Contas Anual e
Relatório de Auditoria Ordinária da Secretaria de Estado
da Justiça - SEJUS, no exercício 2007, têm-se as seguintes conclusões:

VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no
voto constante deste processo, pedi vista em sessão plenária, o que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Inicialmente assinalo que os presentes autos cuidam de
Prestação de Contas Anual e Relatório de Auditoria Ordinária da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, referente ao exercício de 2007, sob a responsabilidade do senhor Ângelo Roncalli de Ramos Barros, Secretário de Estado da Justiça.
No que se refere ao aspecto técnico-contábil, concluiu a
área técnica pela regularidade das contas, nos termos da
Instrução Contábil Conclusiva ICC 01/2012, de fls. 10721079.
No entanto, o processo TC 1119/2008 apenso trata do
Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 059/2008 (fls.
04-30), em que se verificou a presença de indícios de
irregularidades, o que ensejou a citação dos responsáveis, relacionados através da Instrução Técnica Inicial ITI 730/2010, culminando na Decisão Preliminar TC
556/2010, fl. 573, em que o Plenário decidiu por CITAR o
senhor Ângelo Roncalli de Ramos Barros – Secretário de
Estado da Justiça e as empresas contratadas - MS Quintino ME e Thadeu Magno da Silva — ME.
Após a juntada das justificativas às fls. 729/964, os autos
foram encaminhados ao NEC, que elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva n. 3988/2016, concluindo por:
Diário Oficial de Contas

4.1.1. Quanto à análise do processo de prestação de contas anual, TC 1783/2008, concluiu a Instrução Contábil
Conclusiva ICC 01/2012 pela sua Regularidade.
4.1.2. Com relação ao processo de fiscalização, TC
1119/2008, apenso, que trata do Relatório de Auditoria
Ordinária RA-O 059/2008, sugere-se, com fulcro no artigo 375 da Res. TC 261/2013, que, à exceção dos itens
IV.A e V.B da ITI 730/2010, todos os demais indícios
de apontados na referida peça, em razão do fenômeno
prescricional que atingiu a possibilidade de aplicação de
penalidade, sejam excluídos da presente análise.
4.1.3 No tocante aos indícios de irregularidade descritos
nos item IV.A e V.B da ITI 730/2010, levando-se em contas as análise aqui procedidas opina-se pela sua manutenção conforme segue:
4.1.3.1 NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO E
FALHA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.
Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64 e ao Parecer Normativo 01/06
da SEFAZ.
Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros e MS
Quintino ME
Ressarcimento: R$ 127.348,99 (72.629,74 VRTE).
www.tce.es.gov.br

4.1.3.2 NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO E
FALHA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.
Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64 e ao Parecer Normativo 01/06
da SEFAZ.
Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
Thadeu Magno da Silva – ME
Ressarcimento: R$ 117.607,81 (67.074,15 VRTE).
4.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º,
inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
4.2.1 Julgar irregulares as contas do senhor Ângelo Roncalli de Ramos Barros, Secretário de Estado da Justiça, em relação ao exercício de 2007, tendo em vista a
pratica de atos ilegais que causou injustificado dano ao
erário presentificados nos itens 4.1.3.1 e 4.1.3.2 desta ITC, condenado-o ao ressarcimento no valor de R$
244.956,80, equivalentes 139.703,89 VRTE, em solidariedade com a empresa MS Quintino ME no valor equivalente a 72.629,74 VRTE e com a empresa Thadeu Magno da Silva – ME no valor equivalente a 67.074,15 VRTE,
com fulcro no art. 84, III, “c”. “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012.
4.2.2 Rejeitar as razões de justificativas da empresa MS
Quintino ME em razão do cometimento da infração que
causou dano injustificado ao erário disposta no item
4.1.3.1, desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento solidário com o sr. Ângelo Roncalli de Ramos Barros no valor equivalente a 72.629,74
VRTE ao erário estadual, com fulcro no art. 87, II e V, e
89, da LC 621/2012;
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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4.2.3 Condenar a empresa Thadeu Magno da Silva – ME
ao ressarcimento solidário com o sr. Ângelo Roncalli de
Ramos Barros no valor equivalente a 67.074,15 VRTE ao
erário estadual, em razão do cometimento da infração
que causou dano injustificado ao erário disposta no item
4.1.3.2, desta Instrução Técnica Conclusiva, com fulcro
no art. 87, II e V, e 89, da LC 621/2012.

E FALHA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. Base legal: Infringência ao art. 5?, CIII, b do Decreto nº 1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e art. 63 da
Lei nº 4.320/64 e ao Parecer Normativo 01/06 da SEFAZ.
Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros e MS
Quintino ME

4.3 Por derradeiro, sugere-se que seja notificado o representante legal da empresa MS Quintino ME, para que,
no prazo de 10 dias (art. 292, § 2º, da Res. TC 261/2013
– RITCEES), promova a juntada do instrumento procuratório outorgado ao Dr. Fabiano Cabral Dias (OAB/ES
7.831), signatário da peça de defesa de fls. 1040-1069
(vol. VI) dos autos, regularizando, assim, a sua representação processual conforme preconizado no artigo 292,
caput e § 1º, do RITCEES, bem como, para conferir o efeito de que trata o art. 359, § 8º, do RITCEES.

a. NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS
FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO E FALHA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.Base legal: Infringência ao art. 5?, CIII, b do Decreto nº 1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e art. 63 da Lei nº
4.320/64 e ao Parecer Normativo 01/06 da SEFAZ.

O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, por meio do Parecer 578/2017, acompanha na íntegra a área técnica.

1. JULGAR IRREGULARES as contas de Ângelo Roncalli
de Ramos Barros, Secretário de Estado da Justiça, em relação ao exercício de 2007, tendo em vista a pratica de
atos ilegais que causou injustificado dano ao erário presentificados nos itens ‘a” e “b” do item anterior, CONDENADO-O ao ressarcimento no valor de R$ 244.956,80,
em valores da época, equivalentes 139.703,89 VRTE,
em solidariedade com a empresa MS Quintino ME no valor R$ 127.348,99, em valores da época, equivalente a
72.629,74 VRTE e com a empresa Thadeu Magno da Silva – ME no valor R$ 117.607,81 , em valores da época,
equivalente a 67.074,15 VRTE, com fulcro no art. 84, III,
“c”. “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012.

Por sua vez, o Relator, Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti , analisou o feito e apresentou seu voto, com a seguinte proposta de deliberação:
a. DECRETAR A PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nos feitos autuados como TC 1783/2008 e TC 1119/2008, diante da ocorrência das hipóteses previstas no art. 71, caput
e § 2º, inciso I e II e § 4º, inciso I da Lei Complementar
nº 621/2012.
a. MANTER as seguintes irregularidades:
a. NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO
Diário Oficial de Contas

Ressarcimento: R$ 127.348,99 (72.629,74 VRTE).

Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
Thadeu Magno da Silva – ME
Ressarcimento: R$ 117.607,81 (67.074,15 VRTE).

1. REJEITAR AS ALEGAÇÕES DE DEFESA da empresa MS
Quintino ME em razão do cometimento da infração que
causou dano injustificado ao erário disposta na alínea “a”
www.tce.es.gov.br

do item 2, desse dispositivo, CONDENANDO-A ao ressarcimento solidário com o Ângelo Roncalli de Ramos Barros no valor R$ 127.348,99, em valores da época, equivalente a 72.629,74 VRTE ao erário estadual, com fulcro
no art. 87, II e V, e 89, da LC 621/2012.
1. CONDENAR a empresa Thadeu Magno da Silva – ME
ao ressarcimento solidário com Ângelo Roncalli de Ramos Barros no valor R$ 117.607,81, em valores da época, equivalente a 67.074,15 VRTE ao erário estadual, em
razão do cometimento da infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 4.1.3.2, desta Instrução Técnica Conclusiva, com fulcro no art. 87, II e V, e
89, da LC 621/2012.
1. NOTIFICAR o representante legal da empresa MS
Quintino ME, para que, no prazo de 10 dias (art. 292, §
2º, da Res. TC 261/2013 – RITCEES), promova a juntada
do instrumento procuratório outorgado ao Dr. Fabiano
Cabral Dias (OAB/ES 7.831), signatário da peça de defesa de fls. 1040-1069 (vol. VI) dos autos, regularizando,
assim, a sua representação processual conforme preconizado no artigo 292, caput e § 1º, do RITCEES, bem como, para conferir o efeito de que trata o art. 359, § 8º,
do RITCEES.
1. Ciência ao Ministério Público de Contas.
1. Arquive-se, após o transito em julgado.
É o relatório, em sua importância.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 – DA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA QUINQUENÁRIA:
Inobstante a divergência de entendimento em relação
ao voto proferido pelo Em. Relator coaduno com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva desSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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te Tribunal, ante o decurso do prazo de cinco anos, seja desde a autuação da prestação de contas anual neste
Tribunal, ocorrida em 27/03/2008, nos termos do § 2º,
inciso I, do art. 71 da Lei Complementar n° 621/20, seja
da data dos fatos apurados no processo de fiscalização,
ocorridos no exercício de 2007, na forma do § 2º, inciso
II, do art. 71 da Lei Complementar n° 621/2012, mesmo
considerando as interrupções do prazo prescricional, decorrentes das citações realizadas, respectivamente, em
12/11/2010 e 07/02/2011, conforme art. 71, § 4º, inciso I, da Lei 621/2012 c/c art. 362, inciso VI, da Res. TC
261/2013.
Assim, restou consignada nos presentes autos a prescrição administrativa quinquenária, em ambos os casos,
consumada em 11/2015 e 02/2016, sem o respectivo julgamento do processo por esta Corte de Contas.
Neste sentido, foram mantidos pela área técnica os seguintes itens de irregularidades, atinentes aos atos de
gestão, com obrigação de ressarcimento, conforme consubstanciados na Instrução Técnica Conclusiva – ITC
3988/2016-3 e no Parecer Ministerial 578/2017:
a. NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS
FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO E FALHA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.
Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64 e ao Parecer Normativo 01/06
da SEFAZ.
Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros, MS
Quintino ME
Ressarcimento: R$127.348,99 (72.629,74 VRTE).
a. NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS
Diário Oficial de Contas

FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO E FALHA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.
Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64 e ao Parecer Normativo 01/06
da SEFAZ.
Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros, Thadeu
Magno da Silva – ME
Ressarcimento: R$117.607,81 (67.074,15 VRTE).
II.2 – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:
O Sr. Ângelo Roncalli de Ramos Barros (Secretário de Estado da Justiça) afirma em suas razões de defesa que algumas condutas a ele imputadas não estariam ligadas às
suas atribuições.
Em suma, alega o defendente, que não é responsável tributário e, portanto, não pode ser responsabilizado pelos
pagamentos não efetuados pelos contratados.
Nessa esteira de raciocínio, alega que não existiria na legislação tributária sequer sinal de atribuição de responsabilidade tributária, quanto mais expressa responsabilização na lei de regência.
Nesta fenda, a área técnica esclarece que a responsabilidade que foi imputada ao gestor decorre do disposto
no inciso II do art. 71 da Constituição Federal/88, que
atribui aos Tribunais de Contas, dentre outras, a competência de julgar as contas dos administradores públicos
da administração direta, bem como aqueles que derem
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao erário público.
Assim, afirmam os técnicos que “o ressarcimento que lhe
foi imputado não decorreu da condição de responsável
www.tce.es.gov.br

tributário, e sim da omissão da Administração em verificar se os documentos comprobatórios do crédito da empresa contratada estavam de acordo com a lei. Não houve a desoneração do ICMS nas notas fiscais emitidas, e,
mesmo assim, a Administração pagou o valor apontado
nestas notas fiscais, ou seja, houve pagamento a maior,
gerando, assim, prejuízo injustificado ao erário estadual”.
Pois bem.
De fato, verifico que questões envolvendo liquidação de
despesas, concernente especificamente na verificação
de documentos comprobatórios do crédito da empresa contratada, se estavam ou não de acordo com a lei,
se era legítima a desoneração do ICMS nas notas fiscais
emitidas pelas empresas contratadas em razão dos serviços prestados ou bens entregues à administração, não
podem ser atribuídas ao gestor máximo do Órgão, neste
caso, o Secretário de Estado da Justiça.
Ademais, o simples fato de que o Secretário de Estado
autorizou o pagamento destas notas fiscais, na função
exclusiva de Ordenador de Despesas, não se mostra adequado para sua responsabilização, uma vez que na cadeia de atos processuais, a sua decisão não foi incisiva
para a irregularidade em questão, carecendo averiguação dos atos anteriores, mais próximos da irregularidade, para a responsabilização do agente, conforme conduta e nexo causal devidamente evidenciados.
Neste contexto, merece destaque a posição que adotei
em outros votos, nos quais consolidei o entendimento
sobre a matéria – responsabilidade subjetiva e individualização da pena, senão vejamos:
A formação da vontade da Administração depende da
Segunda-feira, 2 de abril de 2018

93

ATOS DO PLENÁRIO

atuação de vários agentes, integrantes de um ou diferentes órgãos estatais. Essa atuação é feita por meio do
processo administrativo, que é um conjunto de atos jurídicos, inclusive atos particulares, necessários à manifestação da vontade estatal. Tais atos, via de regra, não são
praticados por um único agente, mas por vários agentes que atuam numa cadeia, numa relação de interdependência.
Portanto, uma decisão administrativa não depende, majoritariamente, da vontade única e exclusiva de um agente público. Pelo contrário, as inúmeras decisões da Administração Pública, ainda que tenham o ato final expedido
por um único agente, dependem do trabalho conjunto
de inúmeros agentes que atuam por meio de um processo administrativo. ARÊDES, Sirlene. Responsabilização do
Agente Público. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 138.
Para Hely Lopes Meirelles, o procedimento administrativo é a sucessão ordenada de operações que propiciam
a formação de um ato final objetivado pela Administração. É o iter legal a ser percorrido pelos agentes públicos para a obtenção dos efeitos regulares de um ato
administrativo principal. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro. 38ª ed. São Paulo: Malheiros,
2011, p. 164,165.
O procedimento administrativo constitui-se de atos intermediários, preparatórios e autônomos, mas sempre
interligados, que se conjugam para dar conteúdo e forma ao ato principal e final colimado pelo Poder Público. As operações intermediárias, à medida que se realizam sem oposição dos interessados, tornam-se definitivas para a Administração e para o administrado.
Para o doutrinador, um exemplo de procedimento administrativo típico é o da concorrência, visto que à adjudiDiário Oficial de Contas

cação da obra ou serviço ao melhor proponente (objetivo da Administração) precedem operações intermediárias (atos procedimentais: edital, verificação de idoneidade, julgamento) necessárias à adjudicação (ato final).
Nessa esteira, a Administração Pública realiza sua função
executiva por meio de atos jurídicos que recebem a denominação especial de atos administrativos, onde o ato
principal é o que encerra a manifestação de vontade final da Administração e o ato intermediário ou preparatório é o que concorre para a formação de um ato principal e final.
Consoante expõe Celso Antônio Bandeira de Mello, os
atos que compõem um determinado processo detêm as
características de autonomia, unidade de efeitos jurídicos e relação de causalidade. A autonomia implica a
existência individual de cada ato, de forma que cada ato
integrante de um processo administrativo deve conter
todos os elementos do ato administrativo, a fim de produzir um efeito específico e que é essencial para a decisão administrativa. A unidade de efeitos decorre exatamente do fato de que, embora cada ato seja manifestado com uma finalidade específica, todos os atos de um
processo têm em vista uma única manifestação de vontade da Administração. A última característica é a relação de causalidade. À medida que cada ato é pressuposto e causa do sucessor, se os atos não forem praticados na sequência lógica, todos serão viciados, pois tal
vício, em um procedimento, rompe com a cadeia causal
a partir da prática do ato que não teve relação de efeito do anterior. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 14ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 435)
Por isso, a professora Sirlene Arêdes, na obra Responwww.tce.es.gov.br

sabilização do Agente Público, defende “que não se pode exigir do superior o extremo controle de todos os atos
praticados por todos os agentes subordinados, até porque, se ele puder controlar detalhadamente, o que implica analisar detidamente todos os elementos dos atos expedidos pelos subalternos, então, não há necessidade de
um número expressivo de agentes. O superior tem atribuições próprias e reponde por elas. Da mesma forma,
o inferior responde pelos atos praticados ou omitidos
dentro de sua esfera de competência. O superior somente pode ser responsabilizado por atos que se inserem na
competência do subalterno, quando ficar provado que o
superior contribuiu para a prática do ato ilícito”. ARÊDES,
Sirlene. Responsabilização do Agente Público. Belo Horizonte: Fórum, 2012, ps. 140 e 141.
Sobre o mesmo tema, assim se pronunciou o STJ
no julgamento do Recurso Especial Nº 827.445 - SP
(2006/0058922-3), em voto-vista da MINISTRO TEORI
ALBINO ZAVASCKI:
(...)
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEI 8.429/92.
ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. IMPRESCINDIBILIDADE.
(...)
3. É razoável presumir vício de conduta do agente público que pratica um ato contrário ao que foi recomendado pelos órgãos técnicos, por pareceres jurídicos ou pelo
Tribunal de Contas. Mas não é razoável que se reconheça
ou presuma esse vício justamente na conduta oposta: de
ter agido segundo aquelas manifestações, ou de não ter
promovido a revisão de atos praticados como nelas recomendado, ainda mais se não há dúvida quanto à lisuSegunda-feira, 2 de abril de 2018

94

ATOS DO PLENÁRIO

ra dos pareceres ou à idoneidade de quem os prolatou.
Nesses casos, não tendo havido conduta movida por imprudência, imperícia ou negligência, não há culpa e muito menos improbidade. A ilegitimidade do ato, se houver, estará sujeita a sanção de outra natureza, estranha
ao âmbito da ação de improbidade.
(...)
Por vezes, na busca de imprimir maior celeridade ao julgamento, define-se a responsabilidade por critérios objetivos, como por exemplo, ser o agente detentor da carga patrimonial ou gestor do contrato.
Há muito tempo não se cogita, no âmbito dos tribunais,
a imputação de responsabilidade objetiva. Sempre a
condenação terá por causa a responsabilidade subjetiva dos agentes. Por isso, é necessário demonstrar o dolo ou culpa, pelo menos no sentido lato, para justificar a
imputação de débito ou multa. JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Tribunal de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 3.ed. rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum,
2012. p. 737.
A jurisprudência do STJ, por exemplo, rechaça a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei 8.429/1992, exigindo a presença de dolo nos casos dos arts. 9º e 11 –
que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado aos
princípios administrativos, respectivamente – e ao menos de culpa nos termos do art. 10, que censura os atos
de improbidade por dano ao Erário. (RECURSO ESPECIAL
No 414.697 - RO - 2002/0016729-5, Relator MINISTRO
HERMAN BENJAMIN)
Deste modo, não se pode exigir que autoridade máxima de um Órgão examine todos os atos praticados pelos seus subordinados e antecessores, em homenagem
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ao princípio da segregação de funções, sobretudo, quando existe responsabilidade direta de outros agentes públicos.

da SEFAZ.

Nessa linha, ao expedir um ato, devem ser verificados
pelos agentes superiores se os atos anteriores possuem
os elementos formais, mas é impossível exigir-lhes que
praticamente refaça-os todos, pois o agente, do ponto
de vista da Administração Pública, deve partir do pressuposto de que os atos de seus antecessores que chegam
para sua ratificação estão corretos.

Ressarcimento: R$127.348,99 (72.629,74 VRTE).

Desta forma, não vislumbro nas hipóteses em questão
a caracterização do nexo de causalidade da irregularidade com a atuação da agente apontado como responsável, e, tendo em vista que esse aspecto subjetivo se mostra determinante para a aferição da culpabilidade e da
sanção a ser aplicada, entendo prejudicada a responsabilização do Secretário de Estado nas irregularidades ora
apontadas.
Nestas circunstâncias, independentemente da desconcentração administrativa que o Estado do ES assumiu perante seu Secretariado, afasto a responsabilidade do Sr.
Ângelo Roncalli de Ramos Barros pelas irregularidades
abaixo arroladas, em decorrência da ausência do nexo
causal entre sua conduta e o ato ilícito apontado, declarando a sua ilegitimidade passiva, nos seguintes itens da
ITC 3988/2016:
a. NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS
FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO E FALHA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.
Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64 e ao Parecer Normativo 01/06
www.tce.es.gov.br

Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros, MS
Quintino ME
a. NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS
FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO E FALHA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.
Base legal: Infringência ao art. 5°, CIII, b do Decreto nº
1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e
art. 63 da Lei nº 4.320/64 e ao Parecer Normativo 01/06
da SEFAZ.
Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros e Thadeu Magno da Silva – ME
Ressarcimento: R$117.607,81 (67.074,15 VRTE).
Finalmente, registro os seguintes precedentes nos Processos TC 1989/2010 (Acórdão 232/2013), TC 5928/09
(Acórdão 304/13), TC 167/12 (Acórdão 231/13), TC
7384/12 (Acórdão 161/13), TC 4878/2003 (Acórdão
1796/2015), TC 3873/2005 (Acórdão 910/2016) e TC
3674/2004 (Acórdão 896/2016) em que proferi voto no
sentido de afastar a responsabilidade dos gestores, em
situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões, recaindo
apenas para os ordenadores tal responsabilidade, como
no caso concreto, tendo em vista doutrina balizada sobre responsabilidade subjetiva, culpabilidade e erro escusável.
Assim, destoando do entendimento da área técnica,
quanto às irregularidades acima citadas, estas sugerem
que, ao menos, deveriam ter sido chamados aos autos,
também como responsáveis, outras figuras atuantes, tais
como: fiscal ou quem atestou o recebimento dos serviSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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ços, responsável pelo setor de finanças e tributação, parecerista jurídico, etc., pois as atividades estatais, em virtude da sua abrangência e complexidade, não poderiam
ser realizadas sem a distribuição de competências entre
os diversos agentes públicos.
Entretanto, para extirpar qualquer dúvida quanto a reabrir a instrução processual, sobretudo, considerando os
itens que ensejam ressarcimento de valores, teço algumas ponderações, que me parecem necessárias ao convencimento de que a falha em comento não possui materialidade suficiente a merecer a reabertura da instrução processual, como passo a expor:
II. 3 – DO MÉRITO:
Verifico que meu pedido de vistas inicialmente se sustenta somente na responsabilização do Ordenador de
Despesas sem a devida matriz de responsabilidade, procedimento adotado à época da instrução deste processo,
nos idos de 2008.
Todavia, entendo por proporcionar a este Colegiado o
aproveitamento do trabalho até então realizado por nossa equipe de auditoria, uma vez que a necessidade de
reabrir a instrução processual para citar os agentes públicos eventualmente responsáveis, neste momento, se
mostra inviável, pois iria de encontro aos princípios do
contraditório e da defesa, além de contrapor o princípio
da duração razoável do processo, em razão do lapso temporal entre os fatos apurados em 2007 e os dias atuais,
que perpassam dez anos.
Nesta linha, enfrento o mérito, colacionando os apontamentos encartados pela defesa com os da proposta conclusiva encaminhada pela área técnica, senão vejamos:
Primeiramente, cabe esclarecer os motivos que levaram
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nosso corpo técnico a manutenção da irregularidade disposta no tópico ‘a’, que diz respeito à contratação com a
empresa MS Quintino - ME:
(...) Passando-se à análise da presente questão verifica-se que para a obtenção da isenção do ICMS nas operações internas de fornecimento de alimentação destinadas aos órgãos da administração direta, bem como suas
fundações a autarquias deveria o contribuinte beneficiário desonerar o ICMS das notas fiscais emitidas. Ou seja,
deveria demonstrar e abater, do preço da mercadoria, o
valor do benefício, indicando-o expressamente no documento fiscal.
Contudo, assim não procedeu. Informou, apenas, nos referidos documentos fiscais que estava “Isento de ICMS,
conforme Artigo 5º, Inciso CIII do Decreto nº. 1.090-R”.
Embora a empresa MS Quintino ME tenha afirmado que
todos editais de licitação e contratos firmados com a Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS tenham, de forma
taxativa, isentado os participantes do recolhimento do
ICMS, destaca-se que para a obtenção da isenção era
necessário demonstrar nas notas fiscais emitidas o abatimento do ICMS, o que, frise-se, não foi cumprido pela contratada.
A SEJUS, por sua vez, mesmo diante da ausência da desoneração do ICMS nas notas fiscais emitidas pela contratada, realizou o pagamento das notas fiscais, o que gerou
um injustificado dano ao erário.
Assim, considerando que a empresa MS Quintino ME
não obteve êxito em demonstrar o motivo da não desoneração do ICMS nas notas fiscais e que o senhor Ângelo Roncalli de Ramos Barros, Secretário de Estado da Justiça não conseguiu justificar o motivo de ter efetuado o
www.tce.es.gov.br

pagamento das notas fiscais mesmo não havendo a demonstração e o abatimento do valor do benefício no preço da mercadoria, opina-se pela manutenção da irregularidade.
Quanto ao ressarcimento imputado aos responsáveis,
em que pese a existências de medidas já tomadas pela
Secretaria de Estado da Fazenda, que incluem a lavratura
de Auto de Infração e Representação Fiscal para fins penais, bem como outras demandas judiciais tratando da
matéria ora analisada (conforme já apontado no processo TC 2112/2009 – ITC 4677/2012), entende-se que não
há óbice à atuação desta Corte de Contas em razão da independência das instancias, bem como da competência
deste tribunal em julgar as contas de todos aqueles que
derem causa a irregularidade que resulte dano ao erário.
Contudo insta destacar que, conforme se verifica à fl.
2121 do Processo TC 6857/09 (apenso ao processo
2112/2009), a alíquota adotada para o Auto de Infração
emitido em face da empresa MS Quintino ME foi a de
5,5%, e não de 17%, como entendeu a Equipe de Auditoria nos presentes autos.
Assim, adotando-se a alíquota da SEFAZ de 5,5% necessário se faz a readequação dos valores a serem ressarcidos ao erário, conforme segue:
- A equipe de auditoria calculou o valor a ser ressarcido aplicando a alíquota de 17% sobre o valor de R$
2.315.436,26, chegando ao montante de R$ 393.624,16
(224.491,90 VRTE).
-Aplicando a alíquota de 5,5% sobre o valor de R$
2.315.436,26, chega-se ao valor de R$127.348,99. (correção)
Logo o valor a ser ressarcido é de R$ 127.348,99
Segunda-feira, 2 de abril de 2018

96

ATOS DO PLENÁRIO

(72.629,74 VRTE).
A análise proferida no tópico ‘a’, cujo trecho foi acima
transcrito, foi pelos técnicos aproveitada para o tópico
‘b’, que trata da mesma matéria, alterando-se apenas
quanto à empresa contratada - Thadeu Magno da Silva –
ME, conforme reproduzo:
Tendo em vista a semelhança da matéria tratada neste
item com a constante do item anterior, com o intuito de
evitarmos considerações repetitivas, reiteramos as análises ali apresentadas como fundamentação para manutenção da presente irregularidade.
Quanto ao ressarcimento imputado aos responsáveis,
necessário se faz a readequação dos valores a serem ressarcidos ao erário, conforme segue:
- A equipe de auditoria calculou o valor a ser ressarcido aplicando a alíquota de 17% sobre o valor de R$
2.138.323,84, chegando ao montante de R$ 363.515,05
(207.320,09 VRTE).
-Aplicando a alíquota de 5,5% sobre o valor de
R$2.138.323,84, chega-se ao valor de R$117.607,81.
Logo o valor a ser ressarcido é de R$ 117.607,81
(67.074,15 VRTE).A defesa do Sr. Ângelo Roncalli se restringe a questão da ilegitimidade passiva, já anteriormente analisada neste voto (fls. 597/994 e 1005/1026).
Por sua vez, as empresas contratadas MS Quintino e Thadeu Magno da Silva, inicialmente, não apresentaram defesa, sendo declaradas as suas revelias por este Tribunal,
conforme Decisão TC- 1575/2011, fls. 1035/1036.
Entretanto, a empresa MS Quintino apresentou de forma intempestiva suas justificativas (fls. 1039-1069), mas
que foram apreciados pelo Em. Relator:
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Alega que, na qualidade de pessoa física, é isenta de recolher o ICMS, quando do fornecimento de alimentação
a preso, conforme preleciona também o artigo 5º, inciso XXVIII, alínea “c” do e inciso CIII, alínea “a” e “b” do
RICMSIES.
Destaca que todos os editais de licitação e posteriores
contratos lavrados com a Secretaria de Justiça do ES SEJUS, de forma taxativa, isentaram os participantes do
certame do recolhimento do ICMS, pois mencionava que
O PREÇO OFERTADO E CONTRATADO ERA LÍQUIDO, gozando assim de plena isenção de impostos.
Alega que o parecer que aconselha ao recolhimento do
ICMS em 17%, contraria máximas do direito, pois afronta ato jurídico perfeito, preconizado pelo artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, face à tentativa de modificar regras contidas nos Editais, outrora contratados,
onde em seu texto isentavam os participantes do recolhimento do ICMS, pois destacava apresentação do preço líquido.
Reitera que, desde o momento da assinatura do contrato, que traduz em ato jurídico perfeito, sempre gozou da
isenção fiscal, e nunca teve pelo Estado do Espírito Santo, na pessoa de seu representante legal, sequer uma
nota retida, logo, a matéria ventilada pela r. auditoria,
causa-lhe tremenda instabilidade econômica e jurídica,
eis que, no momento em que participou do certame, fixou preço e assinou convenção de prestação de serviço,
com retenção de ICMS.
Sustenta que, prevalecendo a instrução da r. controladoria de Egrégia Corte, de forma explícita, modificar-se-ia
unilateralmente contrato firmado entre as partes, e por
meio implícito alterar-se-ia regulamento do ICMS, eivando de vícios o contrato.
www.tce.es.gov.br

Não obstante, segundo a mesma, a instrução técnica
afronta norma tributária, artigo 178 do CTN, pois somente se dá a revogação de um benefício mediante legislação especifica.
Razão pela qual alega demonstrar que o parecer técnico
afronta norma legal.
Aduz que a Constituição de 1988, em seu artigo 37, inciso XXI, criou bases, nas quais mais tarde, em 21 de junho
de 1993, assentou-se a Lei Federal nº 8.666, que instituiu
o Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos.
Registra que, com esta lei, surgiu a imperatividade do
edital, ou seja, instrumento no qual estão presentes todas as regras inerentes ao negócio jurídico (artigo 104
Código Civil) que irá se cristalizar, tais como objeto do
contrato, seu modus operandi, duração, preço, forma de
pagamento e penalidades.
Afirma restar claro que o Edital de licitação vincula toda
a execução do contrato, inclusive forma de pagamento.
Para corroborar com as alegações ora colacionadas, sustenta ser mister observar que a Vara dos Feitos da Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo deferiu liminar
quanto à tese de isenção da defendente no recolhimento do ICMS para o caso em tela, cuja cópia anexa às justificativas apresentadas.
Também há de se destacar, para melhor elucidação dos
fatos, que a matéria ora tratada já foi objeto de análise em outros processos em trâmite neste Tribunal, nos
quais a conclusão foi pela manutenção da irregularidade, mas pelo afastamento do ressarcimento imputado,
consoante se depreende dos Processos TC 2740/2007 –
ITC 3090/2012 e TC 2112/2009 – ITC 4677/2012.
Os motivos que ensejaram o afastamento do ressarciSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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mento foram no primeiro processo, em razão de que
a Controladoria Técnica, ao quantificar o dano, não teria levado em consideração o enquadramento fiscal das
empresas envolvidas, e no segundo, diante das medidas
adotadas pela Secretaria de Estado da Fazenda, que inclui a lavratura do Auto de Infração e Representação Fiscal para fins penais, no intuito de evitar a devolução de
valores em duplicidade pelos responsáveis.
Também é importante ressaltar que somente foi proferida decisão judicial definitiva transitada em julgada na
data de 16/02/2016, na qual foi consignado que a empresa MS Quintino ME não se enquadra dentre as hipóteses de isenção do ICMS.
Pois bem.
Analisando cronologicamente os fatos, constata-se que
em 17.12.2003, foi publicado o Convênio ICMS nº 131/03
– CONFAZ no qual aquele órgão regulador, autorizava ao
Estado do Espírito Santo conceder isenção do ICMS nas
operações de fornecimento de alimentação para a administração pública estadual, ato ratificado através do Ato
Declaratório nº 01/04 de janeiro de 2004 e publicado no
DOU em 06.01.04, nos seguintes termos:
Autoriza o Estado do Espírito Santo a conceder isenção
do ICMS nas operações de fornecimento de alimentação
para a administração pública Estadual.
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na
sua 112ª reunião ordinária, realizada em Joinville, SC, no
dia 12 de dezembro de 2003, tendo em vista o disposto
na Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte:
CONVÊNIO
Cláusula primeira Fica o Estado do Espírito Santo autoDiário Oficial de Contas

rizado a conceder isenção do ICMS nas operações internas de fornecimento de alimentação destinadas a consumo por órgãos da Administração Pública Estadual Direta
e suas Fundações e Autarquias, mantidas pelo Poder Público Estadual e regidas por normas de Direito Público.
Cláusula segunda O valor correspondente à isenção do
ICMS deverá ser deduzido do preço dos respectivos produtos, contido nas propostas vencedoras do processo licitatório, inclusive as decorrentes dos contratos em curso (grifo nosso).
Parágrafo único O contribuinte beneficiado deverá demonstrar e abater do preço da mercadoria o valor equivalente ao imposto que seria devido se não houvesse a
isenção, indicando expressamente no documento fiscal.
Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data
da publicação de sua ratificação nacional, produzindo
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2004. (g.n.)
Em 01.03.2004, mediante o Decreto Estadual nº 1288R, foi acrescentado ao Regulamento do ICMS (Decreto
1.090-R), o Inciso CIII do art. 5º, nos seguintes termos;
Art. 5º omissis
CIII – operação interna de fornecimento de alimentação,
destinada a consumo por órgãos da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de
Direito Público, observado o seguinte (Convênio 131/03):
a. O valor correspondente à isenção do ICMS deverá ser
deduzido do preço dos respectivos produtos, contido
nas propostas vencedoras do processo licitatório, inclusive as decorrentes dos contratos em curso; e
a. O contribuinte beneficiado deverá demonstrar e abater, do preço das mercadorias, o valor do benefício, indiwww.tce.es.gov.br

cando-o expressamente no documento fiscal;
Constatou-se, ainda, a edição do Parecer Normativo
01/2006 (Dio 29.12.2006) da Subsecretaria da Receita –
Gerencia de Tributação – Subgerência de Orientação e
Análise Tributária, Supervisão de Área Tributária, em data posterior à realização dos contratos 12 e 13 de 2006,
firmados com as empresas ora em exame, MS Quintino
e Thadeu Magno da Silva, trazendo a seguinte redação:
O fornecimento de alimentação destinado ao consumo
dos órgãos da administração pública estadual direta e
suas fundações e autarquias, mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de Direito Público, sediadas no Estado do Espírito Santo, quando promovida
por pessoa jurídica, estará amparada pela isenção prevista no art. 5º, inciso CIII do RICMS/ES, aprovado pelo
Decreto 1.090/02 (Convênio ICMS 131/03). A isenção é
condicionada à sua demonstração no documento fiscal,
deduzindo-se o ICMS do preço dos respectivos produtos,
contido nas propostas vencedoras dos processos licitatórios, inclusive as decorrentes dos contratos em curso.
Assim, alterações posteriores na legislação de regência
do ICMS não deveriam alcançar contratos e convênios
pretéritos, devendo estes obediência em suas regras, como bem ponderou a empresa defendente MS Quintino.
Neste contexto, partindo-se da premissa de que a concessão de isenção por parte do Governo do Estado do ES
era constitucional, já que até a época da realização dos
contratos não teriam sido judicialmente declaradas inconstitucionais, ou mesmo, contrárias à lei, não restam
dúvidas quanto à necessidade de abatimento do ICMS
devido pelo fornecedor, do preço final do fornecimento realizado, também para os contratos de fornecimento de alimentação em curso, inclusive, os firmados em
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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data anterior à vigência do mencionado Decreto 1288R (01/01/2004).
Contudo, ao compulsar os autos constata-se que, inobstante não constar nas notas fiscais emitidas a dedução
do imposto ICMS, declarou as contratadas em separado
tal isenção, como podem ser verificadas às fls. 277 e 336,
na qual informam as contratadas o preço bruto da diária,
a dedução do imposto ICMS, resultando no demonstrativo do preço líquido, que foi o praticado nas notas fiscais
para pagamento, como exemplo, as apresentadas adiante, respectivamente, às fls. 279 e 339.
Por fim, há de ser salientado que o entendimento administrativo por parte da Secretaria Estadual da Fazenda,
somente teve resultado definido em período posterior
ao ora analisado (2007), no exercício de 2010, através da
realização de uma auditoria fiscal em livros e documentos da empresa MS Quintino ME no tocante ao período
de janeiro/2007 a dezembro/2009, sendo o contribuinte
alcançado pelo Auto de Infração nº 2.064.027-9, no total de 1.465.111,630 VRTE, por falta de recolhimento do
ICMS no período fiscalizado.
A obtenção de resposta do judiciário acerca da matéria também foi extemporânea para refletir na presente hipótese, pois a empresa MS Quintino, somente em
2016, por intermédio do julgamento definitivo do MS Nº
024.10.004535-0, em que foi denegada a medida de segurança por ela impetrada e as liminares anteriormente concedidas cassadas, é que obteve a definição de que
não era isenta do ICMS.
Deste modo, a irregularidade que se mantém no curso
da execução contratual em 2007 não pode ser considerada para efeito de imputação de sanção a qualquer que
seja, empresa ou o Secretário de Justiça, já que não se tiDiário Oficial de Contas

nha à época a informação definida do Órgão administrativo competente para tratar do assunto, qual seja, da Secretaria Estadual da Fazenda, nem mesmo teria o Judiciário se manifestado em caráter definitivo, o que impedia
a compreensão se a isenção da forma como foi considerada naquelas contratações era, de fato, ilegítima.
Por derradeiro, impende aferir que a irregularidade em
questão é de cunho formal, pois em que pese à ausência
de demonstração e abatimento nas notas fiscais apresentadas ao pagamento pelas empresas em questão, os
preços praticados foram os valores unitários líquidos, demonstrados em declaração de responsabilidade a parte,
e nesta toada, não cabe à condenação de ressarcimento por esta Corte de Contas, nem mesmo a aplicação de
sanção às contratadas e aos agentes públicos eventualmente envolvidos, não merecendo acolhida, portanto, a
reabertura da instrução processual, como inicialmente
proposto neste voto.
III – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), divergindo do entendimento vertido na peça conclusiva e parecer ministerial, bem como no voto do E. Relator, VOTO, no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua consideração.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
1783/08, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária em:
1. - Decretar a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nos feitos
www.tce.es.gov.br

autuados como TC 1783/2008 e TC 1119/2008, diante
da ocorrência das hipóteses previstas no art. 71, caput
e § 2º, inciso I e II e § 4º, inciso I da Lei Complementar
nº 621/2012, na forma da fundamentação constante no
item II.1 deste voto, com o afastamento das seguintes inconsistências formais dispostas na ITI 00730/2010, que
não configuram dano:
3.1. I. A) Ausência de instrumento contratual
Base Legal: Art. 62, § 4º, Lei nº 8.666/93.
3.1. II. A) Ausência de instrumento contratual
Base Legal: Art. 62, § 4º, Lei nº 8.666/93.
3.1. III. A) Desrespeito ao princípio da exigência de licitação
Base Legal: Art. 2º, Lei nº 8.666/93.
3.1. III. B) Ausência de pesquisa de preços de mercado
Base Legal: Art. 26, parágrafo único, Lei nº 8.666/93.
3.1. III. C) Ausência de instrumento contratual
Base Legal: Art. 62, § 4º, Lei nº 8.666/93.
3.1. IV. B) Ausência de apresentação de comprovantes
de quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais.
Base legal: Infringência ao disposto na cláusula 5ª, §1º
do Contrato 012/2006, além do disposto na Lei Estadual nº 5.383/97 e pelo Decreto Estadual nº 1.938-R, de
16/10/07.
3.1. V. A) Divergência entre a previsão contratual e a
execução.
Base legal: Infringência ao disposto no artigo 63, § 2º,
III, da Lei nº 4.320/64 e ao artigo 66 da Lei nº 8.666/93.
3.1. V. C) Fornecimento de diárias em número superior
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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ao limite contratual
Base legal: Infringência ao disposto nos artigos 54, 65
§2º e 66 da Lei nº 8.666/93.

cia ao art. 5?, CIII, b do Decreto nº 1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e art. 63 da Lei nº
4.320/64 e ao Parecer Normativo 01/06 da SEFAZ.

3.1. VI. A) Terceirização indevida de cargos da atividade-fim estatal

Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros

Base Legal: Art. 37, II, da CF/88.

Ressarcimento: R$ 117.607,81 (67.074,15 VRTE).

1. – Afastar a responsabilidade do Sr. Ângelo Roncalli de
Ramos Barros, em razão da ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e as irregularidades a ele imputadas, declarando a sua ilegitimidade passiva e extinguindo o processo, sem resolução de mérito, quanto à
sua pessoa, na forma da fundamentação constante no
item II.2 deste voto;

4 – Arquivar, após as formalidades legais.

1. 3 - Acolher as razões de justificativas apresentadas pela empresa MS Quintino - ME, na forma da fundamentação constante no item II.3 deste voto, mantendo as irregularidades abaixo transcritas, com o afastamento da
aplicação de sanção, bem como do respectivo ressarcimento imputado:
a. NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS
FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO E FALHA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. Base legal: Infringência ao art. 5?, CIII, b do Decreto nº 1.090-R, alterado pelo Decreto nº 1.288-R, de 27.02.04 e art. 63 da Lei nº
4.320/64 e ao Parecer Normativo 01/06 da SEFAZ.

Thadeu Magno da Silva – ME

Dê-se ciência aos interessados.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. Acórdão TC-1732/2017 – PLENÁRIOVistos, relatados
e discutidos os autos do Processo TC 1783/08, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária em:
1.1. Decretar a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nos feitos
autuados como TC 1783/2008 e TC 1119/2008, diante
da ocorrência das hipóteses previstas no art. 71, caput
e § 2º, inciso I e II e § 4º, inciso I da Lei Complementar
nº 621/2012, na forma da fundamentação constante no
item II.1 deste voto, com o afastamento das seguintes inconsistências formais dispostas na ITI 00730/2010, que
não configuram dano:
3.1. I. A) Ausência de instrumento contratual

Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros

Base Legal: Art. 62, § 4º, Lei nº 8.666/93.

MS Quintino ME

3.1. II. A) Ausência de instrumento contratual

Ressarcimento: R$ 127.348,99 (72.629,74 VRTE).

Base Legal: Art. 62, § 4º, Lei nº 8.666/93.

a. NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS
FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO E FALHA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.Base legal: Infringên-

3.1. III. A) Desrespeito ao princípio da exigência de licitação
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Base Legal: Art. 2º, Lei nº 8.666/93.
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3.1. III. B) Ausência de pesquisa de preços de mercado
Base Legal: Art. 26, parágrafo único, Lei nº 8.666/93.
3.1. III. C) Ausência de instrumento contratual
Base Legal: Art. 62, § 4º, Lei nº 8.666/93.
3.1. IV. B) Ausência de apresentação de comprovantes
de quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais.
Base legal: Infringência ao disposto na cláusula 5ª, §1º
do Contrato 012/2006, além do disposto na Lei Estadual nº 5.383/97 e pelo Decreto Estadual nº 1.938-R, de
16/10/07.
3.1. V. A) Divergência entre a previsão contratual e a
execução.
Base legal: Infringência ao disposto no artigo 63, § 2º,
III, da Lei nº 4.320/64 e ao artigo 66 da Lei nº 8.666/93.
3.1. V. C) Fornecimento de diárias em número superior
ao limite contratual
Base legal: Infringência ao disposto nos artigos 54, 65
§2º e 66 da Lei nº 8.666/93.
3.1. VI. A) Terceirização indevida de cargos da atividade-fim estatal
Base Legal: Art. 37, II, da CF/88.
1.2. Afastar a responsabilidade do Sr. Ângelo Roncalli de
Ramos Barros, em razão da ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e as irregularidades a ele imputadas, declarando a sua ilegitimidade passiva e extinguindo o processo, sem resolução de mérito, quanto à
sua pessoa, na forma da fundamentação constante no
item II.2 deste voto;
1.3. Acolher as razões de justificativas apresentadas pela empresa MS Quintino - ME, na forma da fundamentaSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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ção constante no item II.3 deste voto, mantendo as irregularidades abaixo transcritas, com o afastamento da aplicação de sanção, bem como do respectivo ressarcimento imputado:

te), Sebastião Carlos Ranna de Macedo Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

A CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:

4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e
João Luiz Cotta Lovatti (Relator).

a) NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO E FALHA NA
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. Base legal: Infringência ao art.
5?, CIII, b do Decreto nº 1.090-R, alterado pelo Decreto nº
1.288-R, de 27.02.04 e art. 63 da Lei nº 4.320/64 e ao Parecer Normativo 01/06 da SEFAZ.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃOJOÃO
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
Lido na sessão do dia: 27/03/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Trata-se da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA DA
CASA MILITAR, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR.

Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
MS Quintino ME
Ressarcimento: R$ 127.348,99 (72.629,74 VRTE).
b) NÃO DEMONSTRAÇÃO E ABATIMENTO NAS NOTAS FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO E FALHA NA
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.Base legal: Infringência ao art.
5?, CIII, b do Decreto nº 1.090-R, alterado pelo Decreto nº
1.288-R, de 27.02.04 e art. 63 da Lei nº 4.320/64 e ao Parecer Normativo 01/06 da SEFAZ.
Responsáveis: Ângelo Roncalli de Ramos Barros
Thadeu Magno da Silva – ME

(i) Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro que lhe substituir.
(ii) Observe o Princípio da Segregação de Função quando da
designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 06485/20171, de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
acompanhou a manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.

Ressarcimento: R$ 117.607,81 (67.074,15 VRTE).
1.4. Arquivar, após as formalidades legais.

Nos termos do Relatório Técnico n.º 00936/2017-9 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 05935/2017-3, a SecexContas opinou pela regularidade da Prestação Anual. Opinou, ainda, pela expedição de recomendações ao atual gestor para que:

ACÓRDÃO TC-1764/2017 – PLENÁRIO

Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela
área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser
julgadas regulares.

1.5. Dê-se ciência aos interessados.

PROCESSO TC: 5382/2017

2. Por maioria, nos termos do voto vencedor conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias, vencido o relator, que manteve
o seu voto pela irregularidade, com ressarcimento.

JURISDICIONADO: Secretaria da Casa Militar
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual

3. Data da Sessão: 19/12/2017 - 45ª Sessão Ordinária do
Plenário.

RESPONSÁVEL: Daltro Antonio Ferrari Junior

Corroboro, ainda, com o opinamento técnico e ministerial
acerca da expedição das recomendações expostas na Instrução Técnica Conclusiva.

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA
DA CASA MILITAR – EXERCÍCIO 2016 – REGULAR – RECOMENDAÇÕES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85
da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a área
técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no senti-

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (PresidenDiário Oficial de Contas

EXERCÍCIO: 2016
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do de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
Em 15 de dezembro 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. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da SECRETARIA DA CASA MILITAR, referente ao exercício de 2016,
sob a responsabilidade do senhor DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR, dando-lhe quitação;
1.2. RECOMENDAR ao Sr. DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR, Secretário Chefe da Casa Militar, para que:
1.2.1.Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro que lhe substituir.
1.2.2. Observe o Princípio da Segregação de Função quando da designação de servidores para compor a Unidade
Executora de Controle Externo

noel Nader Borges.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1765/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO TC: 5786/2017-6
JURISDICIONADO: FPE - Fundo Penitenciário Estadual
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual

1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

EXERCÍCIO: 2016

2. Unânime.

RESPONSÁVEIS: Walace Tarcísio Pontes, Eugênio Coutinho
Ricas

3. Data da Sessão: 19/12/2017 - 45ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio MaDiário Oficial de Contas

EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL – EXERCÍCIO 2016 – REGULAR – RECOMENDAÇÃO – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MARCIA
JACCOUD FREITAS:
www.tce.es.gov.br

Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL, referente ao exercício de 2016, sob
a responsabilidade dos senhores WALACE TARCÍSIO PONTES e EUGÊNIO COUTINHO RICAS.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 01044/2017-1 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 05837/2017-1, a SecexContas opinou pela regularidade da Prestação Anual. Sugeriu, ainda, a expedição de recomendação para que o atual
gestor observe o Princípio da Segregação de Função quando da designação de servidores para compor a Unidade
Executora de Controle Externo.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 07156/20177, de lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a
manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela
área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser
julgadas regulares.
Acompanho também a manifestação técnica e ministerial
pela expedição de recomendação ao atual gestor para que
observe o Princípio da Segregação de Função quando da
designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85
da Lei Complementar n.º 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 15 de dezembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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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 Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL, referente ao exercício de
2016, sob a responsabilidade dos senhores WALACE TARCÍSIO PONTES e EUGÊNIO COUTINHO RICAS, dando-lhes
quitação;
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor do FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL que observe o Princípio da Segregação de
Função quando da designação de servidores para compor a
Unidade Executora de Controle Externo.
1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/12/2017 - 45ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Diário Oficial de Contas

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1766/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO TC: 7537/2017-1
JURISDICIONADO: FTP - Fundo do Trabalho Penitenciário
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEIS: Walace Tarcísio Pontes, Eugênio Coutinho
Ricas
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO DO
TRABALHO PENITENCIÁRIO – EXERCÍCIO 2016 – REGULAR
– RECOMENDAÇÃO – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MARCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, referente ao exercício de 2016,
sob a responsabilidade dos senhores WALACE TARCÍSIO
PONTES e EUGÊNIO COUTINHO RICAS.
Nos termos do Relatório Técnico n.º 01043/2017-6 e da
Instrução Técnica Conclusiva n.º 05839/2017-9, a SecexContas opinou pela regularidade da Prestação Anual. Sugeriu, ainda, a expedição de recomendação para que o atual
gestor observe o Princípio da Segregação de Função quando da designação de servidores para compor a Unidade
www.tce.es.gov.br

Executora de Controle Externo.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 06575/20179, de lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a
manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não foram apontadas inconsistências
nas demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela
área técnica, entendo que as presentes Contas devem ser
julgadas regulares.
Acompanho também a manifestação técnica e ministerial
pela expedição de recomendação ao atual gestor para que
observe o Princípio da Segregação de Função quando da
designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85
da Lei Complementar n.º 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 18 de dezembro 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 pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores WALACE TARCÍSIO PONTES e EUGÊNIO COUTINHO RICAS, danSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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do-lhes quitação;
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor do FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO que observe o Princípio da Segregação de Função quando da designação de servidores para
compor a Unidade Executora de Controle Externo.
1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/12/2017 - 45ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
Diário Oficial de Contas
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1 a CÂMARA

Atos da 1ª Câmara
Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara

ACÓRDÃOS

COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA
Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

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-1058/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1669/2017

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - HILÁRIO ROEPKE
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA DE JETIBÁ
RESPONSÁVEL - EDUARDO STUHR
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – CONHECER – DETERMINAR
ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS – RECOMENDAÇÃO – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pelo senhor HILÁRIO ROEPKE, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, contra possíveis irregularidades praticadas pela gestão anterior, relativas ao uso indevido de recursos públicos, falta de zelo na guarda de bens patrimoniais, pagamento indevido de gratificação a servidores comissionados, desaparecimento de processos administrativos de
despesa, dentre outras.
www.tce.es.gov.br

O representante encaminhou os resultados da apuração
realizada por cada secretaria, no início de 2017.
A Secex-Denúncias analisou o feito por meio da Manifestação Técnica n. 909/2017, sugerindo a expedição de
DETERMINAÇÃO e RECOMENDAÇÃO, dirigidas ao atual
Chefe do Executivo, para que as supostas irregularidades
sejam apuradas pela própria Prefeitura Municipal, sendo
desnecessária a tutela pela Corte de Contas.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n. 3599/2017,
da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
acompanhou a proposta técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
A Representação atendeu os requisitos formais exigidos
no art. 94 da Lei Complementar n. 621/2012.
Entretanto, compete à autoridade administrativa local
providenciar a apuração de possíveis irregularidades e
eventuais danos, sob pena de responsabilidade solidária. Em ultima ratio, quando insuficientes as medidas administrativas, cabe à autoridade instaurar a Tomada de
Contas Especial, nos termos do art. 83, caput, da Lei Orgânica.
Concluída a Tomada, seu julgamento competirá ao Tribunal de Contas quando o dano superar o valor de alçada previsto no art. 83, § 3º, da Lei Orgânica, combinado
com o art. 9º da Instrução Normativa TC n. 32/2014 (vinte mil VRTE).
No presente caso, o eventual dano ao erário não chegou
a ser estimado pela área técnica, embora tenham sido
relatados fatos potencialmente danosos.
Por outro lado, diante da necessidade de racionalização
da atividade de controle externo, baseada nos princípios
da economicidade e da eficiência, mostra-se adequado
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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afirmar a competência inicial do Chefe do Executivo para a apuração dos fatos, conforme determina o art. 83,
caput, da Lei Orgânica.
Sendo assim, acompanho a proposta técnica no sentido de se expedir Determinação e Recomendação para a
apuração dos fatos, acrescentando a cautela de cientificar o responsável pelo Controle Interno sobre os indícios de irregularidade.
Em consonância com os demais votos proferidos em
processos similares, a Representação deverá ser conhecida, já que atendidos os requisitos do art. 94 da Lei Orgânica, quanto à clareza, aos indícios de prova e de autoria e à legitimidade ativa.
Desse modo, com pequena divergência, adoto a Manifestação Técnica n. 909/2017, que passa a integrar a
Fundamentação do presente Voto, conforme transcrito:
“2. ANÁLISE
2.1. Das Condutas Irregulares Atribuídas à Administração 2013/2016
O atual Prefeito do Município de Santa Maria de Jetibá,
através do ofício nº 125/2017, relata várias condutas graves e irregulares na administração 2013/2016, que indicam a má gerência do uso de recursos públicos, tais como:
· Pagamento de gratificações a Servidores ocupantes de
cargos comissionados de forma indevida;
· Desaparecimento de 53 processos administrativos, relativos a pagamentos que foram realizados pelo Município a pessoas físicas, pessoas jurídicas, servidores públicos e também indenizações;
· Localização de cópias de 09 processos desapareciDiário Oficial de Contas

dos (1848\2016; 1790\2016; 16731\2015; 7027\2014;
2087\2015; 16732/2015; 2997\2015; 1040\2015; e
8020\2015), que apresentavam irregularidades e estavam em fase de apuração de responsabilidades; e

IV - prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de
que resulte dano ao erário;

· Notícias de que os 44 processos não localizados foram
objeto de achados de Auditorias.

Art. 2º Ocorrendo uma das hipóteses previstas no artigo
1º, a autoridade competente deverá providenciar, antes
da instauração da tomada de contas especial, a imediata adoção das medidas administrativas necessárias para
a caracterização ou elisão do dano, observados os princípios constitucionais e administrativos, no prazo de até
120 (cento e vinte) dias a contar:

Considerando a má gerência no uso de recursos públicos, na Gestão de 2013/2016, do Prefeito do Município
de Santa Maria de Jetibá, conforme relatado pelo atual
Prefeito e documentos juntados aos autos.
Considerando, ainda, a definição, a responsabilidade e
o objeto do procedimento de Tomada de Contas Especial, definidos no art. 1º, da IN 32/2014, do TCEES, assim
como as medidas administrativas necessárias para a caracterização ou elisão do dano, descritas no art. 2º desta
mesma IN, transcritos a seguir.
Art. 1º Tomada de contas especial é um processo instaurado pela autoridade administrativa competente, de ofício, depois de esgotadas as medidas administrativas internas, ou por determinação do Tribunal, com o objetivo
de apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento, quando
caracterizado pelo menos um dos fatos descritos adiante:
I - omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento
congênere;
II - ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos;
III – ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
www.tce.es.gov.br

V - concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou
de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.

I - da data do evento ou, quando desconhecida, da data
da ciência do fato pela autoridade competente;
II - da data fixada para a apresentação da prestação de
contas, nos casos de omissão da prestação ou da falta de
comprovação da aplicação de recursos repassados mediante convênio, acordo ou outro instrumento congênere.
Parágrafo único. Em se tratando de prestação de contas
de convênio, o prazo da adoção das medidas administrativas será o fixado em sua legislação, salvo quando este
for superior ao estabelecido nesta Instrução Normativa.
Sugerimos a esta Corte de Contas que determine ao atual gestor, as seguintes ações:
2.1.1 Da adoção de medidas administrativas para a correição das irregularidades, e caso constate-se dano ao
erário, a instauração de Tomada de Contas Especial.
Sugerimos a esta Corte de Contas que determine ao atual gestor a instauração de comissões internas de apuração, por Secretaria Municipal, com o objetivo de apurar os seguintes fatos abaixo relatados, e ao final dessas
apurações, se constatado dano ao erário, proceder à deSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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vida instauração de tomada de contas especial:
· Pagamento de gratificações a servidores ocupantes de
cargos comissionados de forma indevida;
· Veículos em péssimo estado de conservação, frota sucateada, na Secretaria Municipal de Transportes (processo nº 684/2017) e Secretaria Municipal de Interior (processo nº 685/2017), com avarias, aparentemente, por
falta de manutenção e cuidados básicos, com indícios de
prejuízos ao erário;
· Autos de multas ambientais emitidos pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (lEMA)
contra a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá,
em especial as autuações pagas pela Municipalidade,
· Desaparecimento de equipamentos de trabalhos nas
dependências do Mercado Expedidor e funcionamento
de uma fábrica de blocos, que virou sucata (processo nº
1.031/2017);
· Obras sob a responsabilidade da Secretaria Municipal
de Obras, que deveriam ter sido executadas corretamente à época da gestão anterior, com erros de execução gerando obras inadequadas, com ausência de acessibilidade, e pendências em projetos (processo nº 1.588/2017),
bem como gerando prejuízos ao erário;
· Problemas na edificação de unidades recém-inauguradas, como as de Caramuru e Garrafão/Rio Lamego, tais
como vazamento no sistema hidrossanitário do subsolo,
ausência de portas no interior da unidade, de grades de
segurança, de cadeados ou trancas nas grades já instaladas (processo nº 1.828/2017);
· Convênios firmados com as Associações de produtores,
com prestações de contas irregulares e pendências documentais;
Diário Oficial de Contas

2.1.2 Da adoção das medidas administrativas internas
para a correição dos fatos relatados, que a priori, não
configuram dano ao erário, tampouco infringência a
norma legal.
Quanto ao desaparecimento de 53 processos administrativos, relativos a pagamentos que foram realizados
pelo Município a pessoas físicas, pessoas jurídicas, servidores públicos e também indenizações, sugerimos a esta Corte de Contas que recomende ao atual gestor que
apure o desaparecimento através de sindicância.
Entre os 53 processos desaparecidos, há processos referentes à contratação de serviços de hospedagem; extravio de pedido de compras; aquisição de terreno para
construção de Unidade de Saúde de Caramuru; serviço
de locução de festas municipais; contratação direta de
Bandas; pagamentos de refeições em churrascaria; relatórios de auditorias; locação de pátio de festas; e indenizações a empresas.
Em relação aos 44 processos administrativos desaparecidos e que o município não possui cópias, sugerimos a esta Corte de Contas que recomende ao atual gestor que
providencie a recomposição de tais processos, obtendo as cópias dos documentos relativos a tais processos,
junto aos diversos setores administrativos da Prefeitura
(protocolo, contabilidade, controladoria, procuradoria,
comissão permanente de licitação, almoxarifado, recursos humanos, patrimônio, etc.), assim como perante terceiros (fornecedores, por exemplo).
Procedimento idêntico ao contido no parágrafo anterior
deve ser adotado em relação aos processos, ofícios e comunicações internas não localizados na Secretaria Municipal de Cultura (processo nº 1415/2017).
www.tce.es.gov.br

Quanto às notícias de que outros processos não localizados foram objetos de achados de Auditorias, deve o atual gestor da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, obter junto à Controladoria do Município as cópias
dos relatórios visando recompor os processos.
Sugerimos, ainda, que esta Corte de Contas recomende
ao atual gestor que realize a análise dos processos recompostos com o objetivo de verificar se ocorreu uma
das hipóteses previstas no artigo 1º, da IN 32/2014 do
TCEES e em caso afirmativo, o atual Prefeito deverá providenciar, antes da instauração da tomada de contas especial, a imediata adoção das medidas administrativas
necessárias para a caracterização ou elisão do dano, observados os princípios constitucionais e administrativos, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da
data da ciência do fato, nos termos do artigo 2º, da IN
32/2014, do TCEES.
Em relação à localização da cópias dos 09 processos
desaparecidos (1848\2016; 1790\2016; 16731\2015;
7027\2014; 2087\2015; 0016732/2015; 2997\2015;
1040\2015; e 008020\2015), que apresentavam irregularidades e estavam em fase de apuração de responsabilidades, sugerimos, também, que sejam atendidos os
termos do artigo 2º, da IN 32/2014, do TCEES.
No caso de constatação de desaparecimento de outros
processos, bem como, aqueles que se encontra em andamento e/ou nos arquivos desta Municipalidade, que
possam representar dano ao erário público deverão ser
adotados também os procedimentos constantes no artigo 2º, da IN 32/2014, do TCEES.
Além dos fatos relatados, sugerimos que esta Corte de
Contas recomende a adoção de medidas administrativas internas necessárias para a correção das seguintes
Segunda-feira, 2 de abril de 2018

107

ATOS DA 1a CÂMARA

· Escassa informação e escasso arquivo documental e fotográfico na Secretaria Municipal de Comunicação, além
da desativação da página oficial da Prefeitura Municipal
de Santa Maria de Jetibá-ES na rede social “Facebook” e
não entrega da senha de acesso, tendo a atual administração que criar uma nova página do Facebook, perdendo o alcance obtido e todo o conteúdo já existente;

de alvarás paralisados, sem qualquer encaminhamento,
em razão da promulgação, há mais de um ano, da Lei Federal n° 13.146/2015 (acessibilidade), não se constatando qualquer providência, no sentido de dar andamento
aos processos, e tampouco à criação de uma comissão
com vistas à regulamentação da Lei e ausência de implementação de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM),
relativo à referida Lei, em vigor desde janeiro de 2016
(processo nº 1.588/2017);

· Inexistência de controle sobre a expedição das mercadorias que passaram durante meses no Mercado Expedidor;

· Processos com notificação de obras irregulares, na Secretaria Municipal de Obras, desprovidos de providências necessárias (processo nº 1.588/2017);

· Servidor morando no Centro de Capacitação de Agricultura Familiar, sem qualquer termo, contrato ou outro tipo de formalização junto ao Município;

· O Plano Diretor Municipal, sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Técnica e Planejamento, que
preconiza o planejamento urbano e municipal visando
reduzir desigualdades, ampliação de benefícios sociais,
garantia de oferta de serviços e equipamentos urbanos
e, ainda, redução de gastos operacionais, de acordo com
o estabelecido pela Lei Municipal n° 922/2006, deveria
ter passado por revisão em novembro de 2016, porém,
isso não ocorreu (processo nº 1.848/2017);

situações, tidas pelo representante, como inconformidades:

· Conselho Municipal de Turismo inativo e Fundo Municipal de Turismo sem acompanhamento (processo nº
1329/2017);
· Conselho Municipal de Cultura inativo (processo nº
1415/2017);
· Utilização da Casa Mortuária como almoxarifado da Secretaria e inexistência de controle e segurança, para a retirada dos equipamentos, ferramenta e materiais (relatório das instalações externas da SECSEU);
· Área de depósito de resíduos de construção civil estava
recebendo entulho misturado a outros tipos de resíduos,
que está sendo utilizado para aterro desta área, sem a
devida triagem e reciclagem desse material e constatou-se que o adequado serviço de coleta não foi prestado,
gerando o acúmulo desse material nos bairros da cidade
(relatório das instalações externas da SECSEU);
· Na Secretaria Municipal de Obras, diversos processos
Diário Oficial de Contas

· Sala de arquivos no sótão e sem apresentar piso, divisão, nem segurança adequada para o movimento dos
documentos lá armazenados; o sistema de videomonitoramento não funciona. Os equipamentos, como alguns
ares-condicionados estão instalados em local indevido.
Algumas salas não comportam o número de servidores,
uma vez que tiveram o tamanho reduzido. Já outras salas maiores, misturam mais de uma Secretaria, deixando a gestão dos processos confusa, comprometendo o
regular andamento dos processos e gerando ineficiência
de gestão, conforme relatado pela Secretaria Municipal
de Administração;
www.tce.es.gov.br

· O controle do material considerado inservível e que necessita de processo de descarte não passava por avaliação, tampouco por adequado tratamento de registro de
sua ida para o depósito, local onde ficam entulhados,
gerando descontrole sobre sua proveniência, conforme
constatado pela Secretaria Municipal de Administração;
· Inauguração de obras que não foram concluídas ou
não passaram pela avaliação final e, portanto, não tiveram o atestado de entrega provisório realizado antes das
inaugurações procedidas no final de dezembro de 2016,
sendo elas as seguintes: PSF de Rio Lamego/Gonçalves,
Quadra Poliesportiva da EMEF Vila Jetibá, Quadra Poliesportiva em São José do Rio Claro, e Quadra Poliesportiva em Rio Claro;
· Indícios de irregularidades na execução de obras de recapeamento asfáltico em diversas ruas da Sede do Município, que se apresentam “desgastadas e esburacadas,
conforme processo n° 11.492/2014, concorrência - contrato n° 19/2015 e ainda, no processo n° 15.986/2015,
execução de obras de recapeamento asfáltico na Rodovia Kurt Karl L. Kerckhoff, Vila Jetibá, contrato n° 32/16,
tomada de preços nº 001/2016;
· Execução da obra da Creche de São João do Garrafão,
que foi entregue para a comunidade, porém, com pendências na conclusão final (ex. falta de energia), conforme consta nos processos nº 5.757/2015 e nº 6.357/2012,
contratos nº 320/2012 e nº 207/2015, respectivamente;
e
· Contratação de Iluminação (LED), no entanto, a iluminação que estava instalada anteriormente estava em boas
condições, conforme consta formalizado por meio de ata
de adesão do Município de Baixo Guandu/ES, processo
n° 13.789/16, contrato n° 122/16.
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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· Horto Municipal em péssimo estado de conservação
conforme levantamento da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, com barragens não regularizadas junto
ao órgão competente (processo nº 880/2017);
· Termos de Compromisso Ambiental com pendências,
principalmente, no que se refere à estrutura física da
Área de Transbordo (TCA nº 02/2013), e aos ajustes na
modalidade de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (TCA
nº 01/2013);
· Má conservação da sede da Secretaria de Meio Ambiente e do veículo da Secretaria sem condições de uso
para sua finalidade;
· Secretaria Municipal de Comunicação com estrutura física precária e com má conservação, com 03 equipamentos não encontrados e telefone celular sem condições de
uso, por ausência de bateria (processo nº 899/2017);
· Desorganização; falta de manutenção; equipamentos
danificados; abandono; utilização de área pública para
finalidades pessoais; espaços com áreas incompatíveis
com a possibilidade de manutenção e realização de serviços e; utilização de espaços com finalidade não prevista para o local, nas áreas do Mercado Municipal, sede da
Secretaria de Agropecuária, Mercado Expedidor, Centro
de Capacitação da Agricultura Familiar, e no INCRA (processo nº 1.031/2017);
· Existência de 02 veículos de passeio e 01 Motocicleta
sem condições de trafegar, além de que, dos 19 Tratores
Agrícolas (03 Valmet, 05 Valtra, 07 Yanmar, 01 Jhon Deere, 03 New Holland), apenas dois deles estão sob os cuidados da municipalidade, estando os demais sob a responsabilidade de Associações de produtores rurais (processo nº 1.031/2017);
Diário Oficial de Contas

· Servidor que trabalhava e residia nas dependências do
Centro de Capacitação de Agricultura Familiar, utilizando o espaço local para atividades particulares, além de
utilização do local como depósito de lixo (processo nº
1.031/2017);
· Documentos que ficaram sob a responsabilidade de
servidores em cargo comissionado, na sede da SECAGP,
encontravam-se sem a adequada manifestação em seus
envios no ano de 2016, situação que fez com que retornassem para revisão, atrasando seu trâmite processual.
Além de muitos dos processos que tratam de relações
com atividades de campo ficar sem a devida finalização,
fator que requer retrabalho da equipe para seu acompanhamento visando regularizar pendências;
· Espaço da “Rua de Lazer”, próximo à Prefeitura Municipal, sem a manutenção adequada, com fechaduras quebradas, torneiras com vazamento, estrutura interna dos
quiosques danificada e sem energia, brinquedos deteriorados necessitando de manutenção e de substituição da
areia do parque (processo nº 1.329/2017);
· Material permanente e de decoração, em parte deteriorado, na Secretaria Municipal de Cultura (processo nº
1.415/2017);
· Necessidade de revisar e corrigir o processo de restauração do museu, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura (processo nº 1.415/2017);
· Equipamentos e ferramentas de trabalho em péssimo estado de conservação, além de inexistência de alguns equipamentos/ferramentas registrados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (processo nº
1.579/2017);
· Único veículo leve que atende a Secretaria Municipal de
www.tce.es.gov.br

Serviços Urbanos, encontrado sucateado, sem condições
de uso, e dos 03 (três) veículos pesados (caminhões que
fazem a coleta de lixo) apenas 01 está em condições de
uso (processo nº 1579/2017);
· Estações de tratamento de esgoto abandonadas, necessitando de muitas melhorias para seu funcionamento
adequado e problemas de esgoto em áreas não atendidas pela CESAN, como na Vila Eggert e Caramuru (relatório das instalações externas da SECSEU);
· Pavimentações e redes de drenagem com problemas de
manutenção da pavimentação em blockets, asfalto com
buracos, e redes de drenagem entupidas com riscos de
alagamento (relatório das instalações externas da SECSEU);
· Cemitério em estado deplorável e com focos de mosquito Aedes aegypti, e a área de expansão com risco de
desabamento (relatório das instalações externas da SECSEU);
· Praças públicas e logradouros em estado lastimável de
conservação e de limpeza (relatório das instalações externas da SECSEU);
· Secretaria Municipal de Obras com equipamentos de
trabalho em péssimo estado de conservação/funcionamento, inexistência de equipamentos de proteção coletiva e individual (processo nº 1.588/2017);
· Estoque de materiais para pavimentação e de galerias
pré-moldadas encontrado em local aberto, sem controle
e com mato no entorno (processo nº 1.588/2017);
· Dois veículos que atendem a Secretaria Municipal de
Obras em péssimo estado de conservação (processo nº
1.588/2017);
· Ginásios e campos com instalações precárias e péssima
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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conversação, sob a responsabilidade da Secretaria de Esportes e Lazer, evidenciando falta de zelo, guarda e conservação do patrimônio público material, documental e
pessoal (processo nº 1626/2017);
· Câmera de segurança sem funcionar na Prefeitura Municipal, por ausência de servidor de câmeras e necessidade de instalação, configuração e gerenciamento de câmeras, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal
de Tecnologia da Informação (processo nº 1.813/2017);
· Aquisição de computadores com sistema operacional
Linux, sistema incompatível com o labor diário da Prefeitura, gerando assim mais um gasto, pois será necessário
adquirir licenças do sistema operacional Windows (processo nº 1.813/2017);
· Estrutura física das escolas municipais com precário estado de conservação em algumas localidades, sendo que
02 necessitam urgentemente de reforma, 08 precisam
de reforma geral e ampliação; 18 precisam de reformas
parciais; 01 com necessidade urgente de reparo específico de telhado; 1O carecem de pequenas manutenções
e 02 escolas já passam por processo de reforma iniciada
pela atual Gestão Administrativa do Município (processo
nº 1.838/2017);
· Veículos da Secretaria Municipal de Educação em precário estado de conservação, estando 01 veículo de passeio e 02 vans paradas, sem condições de trafegar, e outra van funcionando de forma precária; 03 micro ônibus,
que precisam de manutenção adequada para trafegar
com segurança e 02 ônibus parados, um parado por falta
de bateria e outro com problemas no sistema de frenagem (processo nº 1.838/2017);
· Programas atendidos pela Secretaria Municipal de TraDiário Oficial de Contas

balho, Desenvolvimento e Ação Social, com problemas
nos espaços físicos e também na sede da Secretaria, sendo os principais problemas encontrados: descolamento
de cerâmica de paredes e piso; problemas na rede hidros
sanitária; no sistema elétrico; infiltrações e erros de impermeabilização; falta de grades de segurança em portas
e janelas; ferrugem excessiva em alguns portões de metal; falta de refrigeração de espaços; locais precisando
de pintura; forro desmontando; adequações às normas
de acessibilidade; falta de rede de proteção em varandas; salas de consultas com acesso a pátios de vizinhos
sem isolamento acústico, sendo possível ouvir entrevistas e conversas realizadas entre especialistas e atendidos
(processo nº 1884/2017);
· Veículo doblô, de placa OYH 3136, da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, está inativo em uma concessionária por falta de revisão,
por período superior a 30 dias (processo nº 1.884/2017);
· O mobiliário apontado pelo setor de patrimônio, por
vezes está registrado como sendo da Secretaria Municipal de Técnica e Planejamento, mas em utilização da
Secretaria Municipal de Administração, faltando assim,
gerenciamento e registro adequado da transferência de
bens entre as Secretarias. Dentre os 53 equipamentos
constantes do Levantamento de Patrimônio, 1O são utilizados pela Secretaria Municipal de Administração, 01
pela Controladoria e 18 não foram identificados (processo nº 1.848/2017);
· Na Secretaria Municipal de Técnica e Planejamento,
na gestão 2013/2016, 02 convênios com recursos para
construção, foram cancelados, sem conclusão, em razão deproblemas na regularização de escritura das áreas
(processo nº 1.848/2017);
www.tce.es.gov.br

· O Projeto Cidade Mais Acessível ficou sem a execução
das ações necessárias dentro do prazo legal estabelecido. A Lei Federal n° 13.145/2015, em seu art. 57, estabelece que as edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes, devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas suas dependências e serviços. Levando-se em consideração, que tal lei está em vigor há mais de um ano, ressalta-se a omissão da Gestão
2013·2016, no cumprimento de suas atribuições no que
tange a garantia de acessibilidade da população (processo nº 1.848/2017);
· O Plano Municipal de Saneamento Básico não teve a atenção da gestão anterior, pois a Lei Federal nº
11.445/2007, concede o prazo final para os Municípios
apresentarem seu Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, até o dia 31/12/2017, visando garantir à liberação de recursos de saneamento básico (processo nº
1.848/2017); e
· Toda a estrutura da Prefeitura Municipal de Santa Maria
de Jetibá foi encontrada em estado lastimável de conservação e sem constatação de realização de melhorias ao
longo dos últimos anos. Tanto as áreas internas, quanto as externas apresentam diversos problemas, conforme relatado pela Secretaria Municipal de Administração.
· Situação precária encontrada no que tange às estruturas físicas de Unidades de Saúde: problemas na parte de
alvenaria; impermeabilização; rede elétrica; rede hidrossanitária; em portas, grades e cadeados; sistema de recolhimento de esgoto (fossas), sistema de drenagem pluvial e alguns telhados (processo nº 1.828/2017);
· Diversos equipamentos\materiais médicos e outros
bens móveis totalmente sucateados e amontoados em
um depósito utilizado pelo Município, no local denomiSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:

3. RECOMENDAR ao atual Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá que adote medidas administrativas
internas para a correção dos fatos relatados no tópico
2.1.2 da Manifestação Técnica n. 909/2017, que, a princípio, não configuram dano ao erário;

Ante o exposto, submete-se à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:

4. CIENTIFICAR o atual responsável pelo Controle Interno;

1. Determinação ao atual Prefeito Municipal de Santa
Maria de Jetibá, Sr. Hilário Roepke, no sentido de que
adote as medidas administrativas necessárias a correção
das irregularidades descritas no tópico 2.1.1, e caso, seja constatado dano ao erário, que promova a devida instauração de processo de Tomada de Contas Especial, nos
termos da IN TC nº 32/2014;

5. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

nado “Virada”, proximidades do Centro (anexo da SAMAJE) e em um imóvel pertencente ao patrimônio municipal, ao lado da Pró-Vida, também no Centro do Município (processo nº 1.828/2017);

1. Recomende ao atual Gestor Municipal que adote medidas administrativas internas para a correção dos fatos
relatados no tópico 2.1.2, que a priori, não configuram
dano ao erário.”
VOTO
Pelo exposto, com fundamento no art. 83, caput, da Lei
Complementar n. 621/2012, acompanhando, em parte,
a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO
por:
1. CONHECER da Representação;
2. DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal de Santa
Maria de Jetibá que adote as medidas administrativas
necessárias à apuração dos fatos e caracterização ou elisão de eventual dano, quanto ao tópico 2.1.1 da Manifestação Técnica n. 909/2017, sob pena de responsabilidade solidária. E, caso não sejam suficientes, que seja
instaurada a Tomada de Contas Especial, nos termos da
Instrução Normativa TC n. 32/2014;
Diário Oficial de Contas

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC1669/2017, ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada no dia dezesseis de agosto de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas:
1. Conhecer a Representação;
2. Determinar ao atual Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá que adote as medidas administrativas necessárias à apuração dos fatos e caracterização ou elisão
de eventual dano, quanto ao tópico 2.1.1 da Manifestação Técnica 909/2017, sob pena de responsabilidade solidária, e caso não sejam suficientes, que seja instaurada
a Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução
Normativa TC 32/2014;
3. Recomendar ao atual Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá que adote medidas administrativas internas para a correção dos fatos relatados no tópico 2.1.2
da Manifestação Técnica 909/2017, que, a princípio, não
configuram dano ao erário;
4. Dar ciência ao atual responsável pelo Controle Interno;
www.tce.es.gov.br

5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara de deliberação o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
presidente, a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, e o senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente, ainda, o
senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 2017.
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-1676/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05461/2015-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
UG:
PREVICOB - Instituto de Previdência Social dos
Servidores do Município de Conceição da Barra
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Relator: Marco Antônio da Silva
Parte: Ademar Pereira Lima Junior
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2016 – IRREGULAR – MULTA - DETERMINAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência Social dos Servidores do
Município de Conceição da Barra - PREVICOB, relativa ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Ademar
Pereira Lima Júnior, Diretor Presidente.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial
– ITI nº 2104/2015 (fls. 12-14), determinei através da Decisão Monocrática Preliminar – DECM nº 2079/2015 (fls.
16-17), a notificação do responsável, quem em resposta ao Termo de Notificação nº 3207/2015 (fl. 18), apresentou a esta Corte de Contas o OFICIO/PREVICOB/Nº
141/2015 e DVD room que foram acostados às folhas 2425 dos autos.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Previdência e Pessoal, nos termos do Relatório Técnico nº 00476/2016-1 (fls. 33-54) e da Instrução Técnica
Inicial - ITI nº 01108/2016-9 (fls. 55-56), sugeriu a citação do responsável, no sentido de que apresentasse razões de justificativas em face dos indícios de irregularidades constantes dos itens 3.2.1, 3.3.1.1, 3.3.2.1, 3.3.3.1,
3.3.3.2, 3.5.1.1, 3.5.1.2, 3.5.2.1, 3.6.1 e 3.6.2 do referido Relatório Técnico, sendo acompanhada por este Relator, conforme Decisão Monocrática nº 01682/2016-4
(fls. 58-59).
O gestor foi citado pessoalmente, conforme Termo de Citação nº 50.159/2015-1 e em razão de não ter apresenDiário Oficial de Contas

tado alegações de defesa foi considerado revel, nos termos da Decisão Monocrática nº 01035/2017-1 (fls. 6768).
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
de Previdência e Pessoal, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 05182/2017-2 (fls. 70-93), opinou pela
irregularidade da prestação de contas em apreço, bem
como pela expedição de determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer nº 05742/2017-8 (fls. 97-99), da lavra do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, em consonância
com a área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara
deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29
do Regimento Interno, Resolução - TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Verifico que não foi apresentada a Prestação de Contas
Anual do Instituto de Previdência Social dos Servidores
do Município de Conceição da Barra - PREVICOB, relativa
ao exercício de 2014.
1. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela irregularidade da prestação de contas em apreço, bem como
pela expedição de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
através da Secretaria de Controle de Contas, nos termos
da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 05182/2017-2,
www.tce.es.gov.br

verbis:
[...]
1. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando os indicativos de irregularidades expressos no Relatório Técnico 00476/2016-1 (fls. 39 a 54), na
ITI 01108/2016-9 (fls. 55 e 56), na DECM 01682/2016-4
(fls. 58 e 59), e no Termo de Citação 50159/2016-4 (fl.
63); e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Resolução TC nº 261/2013;
Considerando que o diretor presidente do Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra, relativo ao exercício de 2014,
Sr. ADEMAR PEREIRA LIMA JÚNIOR, não atendeu ao Termo da Citação 50159/2016-4, emitido por este Tribunal,
e não encaminhou sua defesa, que resultou na Decisão
Monocrática 1035/2017-1, na qual foi o Senhor Ademar
Pereira Lima Júnior declarado revel pelo conselheiro relator substituto, Sr. Marco Antonio da Silva;
Opina-se, quanto ao aspecto técnico-contábil, pela IRREGULARIDADE da Prestação de Contas, relativa ao exercício de 2014, do presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da
Barra, Sr. ADEMAR PEREIRA LIMA JÚNIOR, nos termos
do art. 84, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar nº.
621/2012, e do art. 163, inciso IV, do Regimento Interno
(Resolução TC 261/2013).
Sugere-se:
a. a manutenção das irregularidades abaixo:
2.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO RPPS EM
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO OFICIAL (ITEM 3.2.1 do
RT 0476/2016-1).
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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Base legal: Lei Complementar nº 101/2000, art. 43 c/c §
3º, do artigo 164 da CFRB
2.2 DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (ITEM 3.3.1.1 do RT
00476/2016-1)
Base legal: art. 40, caput da Constituição Federal de
1988, art. 1º. da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 69 da LRF
2.3 PROPOR DE PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT
ATUARIAL INCOMPATÍVEL COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO E COM OS LIMITES DE GASTOS
COM PESSOAL ESTABELECIDO PELA LRF (ITEM 3.3.2.1)
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
2.4 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE (ITEM 3.3.3.1 do RT
00476/2016-1)
Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal nº. 4.320/64;
Lei Federal nº 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS
403/2008, art. 17
2.5 AUSÊNCIA DE PREVISÃO/REGISTRO DO PLANO DE
AMORTIZAÇÃO NA PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA (ITEM 3.3.3.2 do RT 00476/2016-1)

2.7 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DO
SERVIDOR EM VALOR DIVERGENTE AO REGISTRADO EM FOLHA DE PAGAMENTO (ITEM 3.5.1.2 do RT
00476/2016-1)
Base legal: art. 62, 63, § 1º, inciso I e II.
2.8 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES (ITEM 3.5.2.1 do RT
00476/2016-1)
Base legal: art. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição
Federal e art. 3º da Lei Federal nº. 9.717/98
2.9 DUPLICIDADE NO REGISTRO DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ITEM 3.6.1 do RT
00476/2016-1)

2.7 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DO
SERVIDOR EM VALOR DIVERGENTE AO REGISTRADO EM FOLHA DE PAGAMENTO (ITEM 3.5.1.2 do RT
00476/2016-1)
Base legal: art. 62, 63, § 1º, inciso I e II.
2.8 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES (ITEM 3.5.2.1 do RT
00476/2016-1)
Base legal: art. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição
Federal e art. 3º da Lei Federal nº. 9.717/98 - (g. n.).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.

2.10 AUSÊNCIA DE REGISTRO DA BAIXA NAS CONTAS DE
ATIVO DECORRENTES DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ITEM 3.6.2 do RT 0476/2016-1)

Cabe ressaltar que o Sr. Ademar Pereira Lima Júnior, Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos
Servidores do Município de Conceição da Barra – PREVICOB, foi citado pessoalmente e não apresentou suas alegações de defesa em face dos indícios de irregularidades
indicados no Relatório Técnico nº 00476/2016-1, motivo
pelo qual foi declarado revel, na forma do artigo 157, §
7º da Resolução TC nº 261/2013, conforme Decisão Monocrática nº 01035/2017-1.

Base legal: Princípio da oportunidade (Resolução CFC
750/1993, 1.111/2007 alterada pela 1.367/2011); artigos 85, 89 e 105 da Lei 4.320/1964.

2.6 AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (ITEM 3.5.1.1 do RT
00476/2016-1)
Base legal: arts. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição
Federal e art. 2º da Lei Federal nº. 9.717/98

2.6 AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (ITEM 3.5.1.1 do RT
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Base legal: arts. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição
Federal e art.2º da Lei Federal nº. 9.717/98

Base legal: princípio da oportunidade (resolução CFC
750/1993, 1.111/2007 alterada pela 1.367/2011); artigos 85, 89 e 105 da lei 4.320/1964.

a. a DETERMINAÇÃO ao gestor e ao Controle Interno para abertura de procedimento administrativo, visando à
regularização do recolhimento dos valores devidos e para apuração, nos moldes da IN 32/2014, de responsabilidade/ressarcimento ao PREVICOB das possíveis despesas com multas, informando os resultados alcançados na
próxima prestação de contas, dois itens abaixo:

Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal nº. 4.320/64;
Lei Federal nº 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS
403/2008, art. 17

00476/2016-1)
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Notoriamente, foi oportunizado ao Sr. Ademar Pereira Lima Júnior, nos moldes dos princípios de ampla defesa e
do contraditório, a oportunidade de apresentar suas alegações de defesa em face dos indícios de irregularidades constantes do Relatório Técnico nº 00476/2016-1 e
da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 05182/2017-2.
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:

V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas;

Art. 84. As contas serão julgadas:

VI - sonegação de processo, documento ou informação,
em procedimentos de fiscalização realizados pelo Tribunal de Contas;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
a. omissão do dever de prestar contas;
a. não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pelo Estado ou Município;
a. prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico;

VII - reincidência no descumprimento de determinação
do Tribunal de Contas;
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;

a. dano injustificado ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

IX - inobservância de prazos legais ou regulamentares
para remessa ao Tribunal de Contas de balancetes, balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de
quaisquer outros relatórios, documentos ou arquivos
solicitados, inclusive em meio eletrônico, salvo o disposto em lei específica;

f) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

X - retenção de quantia a ser recolhida aos cofres públicos, por tempo superior ao previsto em lei;

Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:

XI - vetado;

I - contas julgadas irregulares de que não resulte débito,
nos termos do artigo 88 desta Lei Complementar;

Assim sendo, verifico que a análise procedida pela área
técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.

a. grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
ou patrimonial;

II - prática de ato ou omissão, com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;
III - ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao erário;
IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência do Relator ou à decisão do Tribunal
de Contas;
Diário Oficial de Contas

XII - ato atentatório ao exercício da fiscalização;
XIII - interposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios. - (g.n.).

Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela irregularidade da presente
prestação de contas.
2. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de
www.tce.es.gov.br

Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado
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 Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra - PREVICOB, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Ademar Pereira Lima Júnior, Diretor Presidente, em razão da manutenção das irregularidades constantes dos itens: 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10 da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC nº 05182/2017-6;
1.2. Aplicar, com fundamento no inciso IX, do artigo 135,
da Lei Complementa Estadual nº 621/2012, multa pecuniária ao Sr. Ademar Pereira Lima Júnior, Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra – PREVICOB, no
exercício de 2014, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais);
1.3. Expedir DETERMINAÇÃO ao Controle Interno do
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra – PREVICOB, para abertura de procedimento administrativo, visando à regularização do recolhimento dos valores devidos e para apuração, nos moldes da IN 32/2014, de responsabilidade/
ressarcimento ao Instituto de Previdência Social dos SerSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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vidores do Município de Conceição da Barra - PREVICOB
das possíveis despesas com multas, informando os resultados alcançados na próxima prestação de contas dos
itens abaixo, em não havendo Controle Interno do PREVICOB, que a Central de Controle Interno da Municipalidade promova a Tomada de Contas Especial, relativamente aos seguintes itens:
· AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (ITEM 2.6 da ITC 05182/2017-6 e
3.5.1.1 do RT 00476/2016-1)
Base legal: arts. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição
Federal e art. 2º da Lei Federal nº. 9.717/98
· RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DO SERVIDOR EM VALOR DIVERGENTE AO REGISTRADO EM FOLHA DE PAGAMENTO (ITEM 2.7 da ITC 05182/2017-6 e
3.5.1.2 do RT 00476/2016-1).
Base legal: art. 62, 63, § 1º, inciso I e II.
· AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES (ITEM 2.8 da ITC
05182/2017-6 e 3.5.2.1 do RT 00476/2016-1).
Base legal: art. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição
Federal e art. 3º da Lei Federal nº. 9.717/98.
1.4. Promovidas as comunicações devidas, cumpridas as
formalidades legais, encaminhem-se os autos à Secretaria do Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento do recolhimento da multa pecuniária aplicada.

4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros em substituição presentes: Márcia Jaccoud Freitas e Marco Antonio da Silva (Relator).
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 MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

2. Unânime.

UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu
Partes: Igino Cezar Rezende Netto, Elias Pignaton Recla
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2016 – REGULAR - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos
Srs. Elias Pignaton Recla e Igino Cezar Rezende Netto,
gestores.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos do Relatório Técnico nº
00679/2017-9 e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
04695/2017-5, sugeriu o julgamento pela regularidade
da prestação de contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer nº 064612017-4, da lavra do Procurador, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área
técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara
deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29
do Regimento Interno, Resolução - TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.

ACÓRDÃO TC-1677/2017 – PRIMEIRA CÂMARA

3. Data da Sessão: 13/12/2017 - 43ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara.

Processo: 05871/2017-2

4. Especificação do quórum:

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Diário Oficial de Contas

Exercício: 2016

www.tce.es.gov.br

VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu, relativa
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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ao exercício de 2016, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.

Pignaton Recla e Igino Cezar Rezende Netto, no exercício de 2016, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012. - (g. n.).

Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.

Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº
04695/2017-5, verbis:

Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:

[...]
Considerando a completude apresentada na análise de mérito contida no Relatório Técnico Contábil RTC
00679/2017-9, que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319 do RITCEES, nos manifestamos
pelo julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor (es) responsável (eis), no exercício das
funções administrativas no Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Ibiraçu.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do(s) Sr.(s). Elias
Diário Oficial de Contas

Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. (g.n.).
Assim sendo, verifico da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
www.tce.es.gov.br

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, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu, relativa ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Elias
Pignaton Recla e Igino Cezar Rezende Netto, gestores,
dando-lhes a devida quitação;
1.2. Promovidas as comunicações devidas, cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/12/2017 - 43ª 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.
4.2. Conselheiros em substituição presentes: Márcia Jaccoud Freitas e Marco Antonino da Silva (Relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-1678/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05642/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: Fundo Turismo - Fundo Municipal de Turismo de Vitória
Partes: Leonardo Caetano Krohling, Felipe Ramaldes
Correa
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2016 – REGULAR - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Turismo de Vitória, relativa ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Felipe Ramaldes Correa e Leonardo Caetano Krohling, gestores.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos do Relatório Técnico nº
00834/2017-7 e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
05971/2017-1, sugeriu o julgamento pela regularidade
da prestação de contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer nº 06553/2017-2, da lavra do Procurador, Dr. Luis
Diário Oficial de Contas

Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área
técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara
deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29
do Regimento Interno, Resolução - TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Turismo de Vitória, relativa ao exercício de 2016, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que
lhe deu suporte.
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº
05971/2017-1, verbis:
[...]
Considerando a completude apresentada na análise de
mérito contida no Relatório Técnico RT 00834/2017-7,
que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no
artigo 319 do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuwww.tce.es.gov.br

ação do gestor (es) responsável (eis), no exercício das
funções administrativas no Fundo Municipal de Turismo
de Vitória.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do(s) S.r.(s). Felipe Ramaldes Correa e Leonardo Caetano Krohling, no
exercício de 2016, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012. - (g. n.).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. (g.n.).
Assim sendo, verifico da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado
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 Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Turismo de Vitória, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Felipe Ramaldes Correa e Leonardo Caetano Krohling, gestores,
dando-lhes a devida quitação;
1.2. Promovidas as comunicações devidas, cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/12/2017 - 43ª 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.
4.2. Conselheiros em substituição presentes: Márcia JacDiário Oficial de Contas

coud Freitas e Marco Antonino da Silva (Relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-1679/2017 – PRIMEIRA CÂMARA

pio de Vitória, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. André Gomyde Porto e da Sra. Fernanda Barreto de Prá, gestores.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos do Relatório Técnico nº
00844/2017-1 e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
05969/2017-2, sugeriu o julgamento pela regularidade
da prestação de contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer nº 06555/2017-1, da lavra do Procurador, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área
técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara
deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29
do Regimento Interno, Resolução - TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.

Processo: 05645/2017-4

VOTO

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia do Município de
Vitória, relativa ao exercício de 2016, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.

Exercício: 2016
UG:FACITEC - Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia do
Município de Vitória
Partes: Andre Gomyde Porto, Fernanda Barreto De Pra
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2016 – REGULAR - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia do Municí-

www.tce.es.gov.br

Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº
05969/2017-2, verbis:
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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[...]
Considerando a completude apresentada na análise de
mérito contida no Relatório Técnico RT 00844/2017-1,
que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no
artigo 319 do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor (es) responsável (eis), no exercício das
funções administrativas no Fundo de Apoio à Ciência e
Tecnologia do Município de Vitória.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do(s) Srs.(s). André Gomyde Porto e Fernanda Barreto de Prá, no exercício de 2016, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.- (g. n.).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e obDiário Oficial de Contas

jetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;

1.2. Promovidas as comunicações devidas, cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.

[...]

3. Data da Sessão: 13/12/2017 - 43ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara

Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. (g.n.).
Assim sendo, verifico da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado
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 Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia do Município de
Vitória, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. André Gomyde Porto e da Sra. Fernanda
Barreto de Prá, gestores, dando-lhes a devida quitação;
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros em substituição presentes: Márcia Jaccoud Freitas e Marco Antonino da Silva (Relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-1680/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05882/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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Exercício: 2016
UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana
Parte: Amado Leandro Da Silva
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2016 – REGULAR - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
Amado Leandro da Silva, gestor.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos do Relatório Técnico nº
00694/2017-3 e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
04684/2017-7, sugeriu o julgamento pela regularidade
da prestação de contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer nº 06642/2017-7, da lavra do Procurador, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área
técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara
deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29
do Regimento Interno, Resolução - TC nº 261/2013.

lise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº
04684/2017-7, verbis:
[...]
Considerando a completude apresentada na análise de mérito contida no Relatório Técnico Contábil RTC
00694/2017-3, que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319 do RITCEES, nos manifestamos
pelo julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Itarana.

VOTO

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana, relativa
ao exercício de 2016, em comento, necessário é sua aná-

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do(s) Sr. Amado
Leandro da Silva, no exercício de 2016, na forma do arti-

É o sucinto relatório.
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go 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012. - (g. n.).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. (g.n.).
Assim sendo, verifico da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado
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
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana, relativa ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Amado
Leandro da Silva, gestor, dando-lhe a devida quitação;
1.2. Promovidas as comunicações devidas, cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/12/2017 - 43ª 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.
4.2. Conselheiros em substituição presentes: Márcia Jaccoud Freitas e Marco Antonino da Silva (Relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
Diário Oficial de Contas

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-1681/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 02862/2017-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros
Partes Ana Maria Galeti, Claudia Pessin Machado Vieira, Jose Fabio Teixeira Moura, Marilza Moraes Ferreira
Garcia
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2016 – REGULAR - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros,
relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. José Fábio Teixeira de Moura e das Sras. Ana Maria
Galetti, Claudia Pessin Machado Vieira e Marilza Moraes Ferreira Garcia, gestores.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos do Relatório Técnico nº
1078/2017-1 e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
05888/2017-1, sugeriu o julgamento pela regularidade
da prestação de contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer nº 06476/2017-1, da lavra do Procurador, Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com a área
www.tce.es.gov.br

técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara
deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29
do Regimento Interno, Resolução - TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros, relativa ao exercício de 2016, em comento, necessário é
sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº
05888/2017-1, verbis:
[...]
Considerando a completude apresentada na análise de
mérito contida no Relatório Técnico RT 001078/2017-1,
que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no
artigo 319 do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação dos gestores responsáveis, no exercício das funções
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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administrativas no Fundo Municipal de Assistência Social
de Pinheiros.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR da prestação de contas dos Srs. José Fabio Teixeira de Moura, Ana Maria Galetti, Claudia
Pessin Machado Vieira, Marilza Moraes Ferreira Garcia,
no exercício de 2016, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012. - (g. n.).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;

Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado
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 Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
José Fábio Teixeira de Moura e das Sras. Ana Maria Galetti, Claudia Pessin Machado Vieira e Marilza Moraes
Ferreira Garcia, gestores, dando-lhes a devida quitação;
1.2. Promovidas as comunicações devidas, cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.

[...]

2. Unânime.

Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. (g.n.).

3. Data da Sessão: 13/12/2017 - 43ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara

Assim sendo, verifico da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.

4. Especificação do quórum:
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4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de
Macedo (Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
www.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiros em substituição presentes: Márcia Jaccoud Freitas e Marco Antonino da Silva (Relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-1682/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05378/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: CREFES - Centro de Reabilitação Física do Estado do
Espírito Santo
Parte: Fabio Da Silva Bersot
Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2016 – REGULAR - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas AnuSegunda-feira, 2 de abril de 2018
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al do Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito
Santo, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Fábio da Silva Bersot, gestor.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos do Relatório Técnico nº
01060/2017-1 e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
05853/2017-9, sugeriu o julgamento pela regularidade
da prestação de contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer nº 06319/2017-1, da lavra do Procurador, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área
técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara
deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29
do Regimento Interno, Resolução - TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício de 2016, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da
documentação que lhe deu suporte.
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº
05853/2017-9, verbis:
Diário Oficial de Contas

[...]
Considerando a completude apresentada na análise de
mérito contida no Relatório Técnico RT 001060/2017-1,
que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no
artigo 319 do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:

galidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação ao responsável. (g.n.).

5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Assim sendo, verifico da documentação, constante dos
autos, que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor(es) responsável (eis), no exercício das
funções administrativas no(a) CENTRO DE REABILITAÇÃO
FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas.

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas da Sr. FABIO DA
SILVA BERSOT, no exercício de 2016, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012. - (g. n.).

Relator

Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a lewww.tce.es.gov.br

MARCO ANTONIO DA SILVA
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, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Fábio da Silva Bersot, gestor, dando-lhe a devida quitação;
1.2. Promovidas as comunicações devidas, cumpridas as
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/12/2017 - 43ª 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.
4.2. Conselheiros em substituição presentes: Márcia Jaccoud Freitas e Marco Antonino da Silva (Relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-1693/2017 – PRIMEIRA CÂMARA

UG:ASPE - Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo

mento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.

Parte: HENRIQUE MELLO DE MORAES

Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado
do Espírito Santo - ASPE, relativa ao exercício de 2016,
sob a responsabilidade do Sr. Henrique Mello de Moraes, gestor.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos do Relatório Técnico nº
00790/2017-8 e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
05466/2017-5, sugeriu o julgamento pela regularidade
da prestação de contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer nº 05955/2017-1, da lavra do Procurador, Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com a área
técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara
deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29
do Regimento Interno, Resolução - TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.

Processo: 04973/2017-2

VOTO

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual da
Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo - ASPE, relativa ao exercício de 2016, em co-

Exercício: 2016

Diário Oficial de Contas
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Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº
05466/2017-5, verbis:
[...]
Considerando a completude apresentada na análise de
mérito contida no Relatório Técnico RT 00790/20178, que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos
no artigo 319 do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos,
anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a gestão do Sr.
Henrique Mello de Moraes, no exercício de suas funções
como ordenador de despesa da Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo – ASPE, no
exercício de 2016.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016 e as orientações da Segex, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos
contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos
termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Henrique
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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Mello de Moraes, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012. - (g. n.).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos
de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a
razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará
quitação ao responsável. (g.n.).
Assim sendo, verifico da documentação, constante dos autos, que a análise procedida pela área técnica mostra-se
adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas
que se manifestaram pela regularidade da presente prestação de contas.
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, proponho VOTO no sentido de que o Colegiado 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
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito
Santo - ASPE, relativa ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Henrique Mello de Moraes, gestor, dando-lhe a devida quitação
1.2. Promovidas as comunicações devidas, cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/12/2017 - 43ª 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.
4.2. Conselheiros em substituição presentes: Márcia Jaccoud Freitas e Marco Antonio da Silva (Relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
www.tce.es.gov.br

ALERTA
PERSONALIZADO
Acompanhe de maneira fácil e rápida as
decisões de seu interesse publicadas no
Diário Oficial de Contas (DOC) do Tribunal
de Contas.
Basta acessar o Alerta
Personalizado, cadastrar
quaisquer nomes ou
palavras-chave e sempre que
o assunto for publicado você
receberá, por e-mail, um
aviso alertando sobre a
divulgação.
Facilite sua consulta.
Cadastre-se.

http://diario.tce.es.gov.br
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara

ACÓRDÃOS

COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

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-1755/2017 – SEGUNDA CÂMARA

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas,
conforme se pode depreender do Parecer 06012/2017.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

No caso em tela, o Relatório Técnico 644/2017, a Instrução Técnica Conclusiva ITC 5449/2017, bem como do Parecer 6012/2017 do Ministério Público de Contas, atestam
a regularidade das contas apresentadas pelo Sr. João Gualberto Moreira Vasconcellos, na qualidade de ordenador de
despesas, referente ao exercício de 2016, do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo - FUNCULTURA.

Exercício: 2016
UG: FUNCULTURA - Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo
Parte: Joao Gualberto Moreira Vasconcellos

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos das contas anuais (gestão) apresentadas pelo Sr. João Gualberto Moreira Vasconcellos, na
qualidade de ordenador de despesas, referente ao exercício de 2016, do Fundo de Cultura do Estado do Espírito
Santo - FUNCULTURA.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de
Contas resultou o Relatório Técnico 644/2017, que opinou
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.Este posicionamento foi seguido pela área técnica na elaboração da Instrução Técnica Conclusiva ITC 05449/2017.

Processo: 05204/2017-4

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (GESTÃO) –
FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
EXERCÍCIO 2016 – REGULARIDADE – ARQUIVAR.

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

pelo julgamento regular das contas apresentadas recomendando, porém, ao atual gestor, ou a quem lhe suceder,
que observe o princípio da Segregação de Função quando
da designação servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo.

www.tce.es.gov.br

Com efeito, em conformidade com as referidas manifestações, encampo a seguinte proposta de encaminhamento,
que integra o Relatório Técnico 644/2017:
[...]
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada, refletiu a gestão do Sr. João Gualberto Moreira Vasconcellos, no exercício de funções como ordenador de despesas do Fundo de
Cultura do Estado do Espírito Santo, no exercício de 2016.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC
34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento
regular da prestação de contas do(s) Sr(s). João Gualberto
Moreira Vasconcellos, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se que seja RECOMENDADO ao atual gestor, ou a
quem lhe suceder, que observe o princípio da Segregação
de Função quando da designação servidores para compor
a Unidade Executora de Controle Externo.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e do Parecer 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 da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar regular a prestação de contas apresentada pelo
Sr. João Gualberto Moreira Vasconcellos, na qualidade de
ordenador de despesas, referente ao exercício de 2016, do
Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo - FUNCULTURA, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos
do art. 85 do mesmo diploma legal;
1.2. Recomendar ao atual gestor, ou a quem lhe suceder,
que observe o princípio da Segregação de Função quando
Diário Oficial de Contas

da designação servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo

DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARECHAL FLORIANO – ARQUIVAR.

1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 42ª 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 em substituição presente: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
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

ACÓRDÃO TC-1756/2017 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05768/2017-8
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Parte: Joao Carlos Lorenzoni
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL (ABRIL, MAIO E JUNHO
www.tce.es.gov.br

RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos acerca da omissão no encaminhamento da Prestação de Contas Mensal referentes a
Abril, Maio e Junho (exercício de 2017) pela Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, através do sistema CidadES,
sob a responsabilidade do Sr. João Carlos Lorenzoni.
O Conselheiro relator determinou através da Decisão Monocrática DECM 1264/2017-7 a citação e notificação do
Sr. João Carlos Lorenzoni (Termo de citação 1429/20177 e notificação 2106/2017-1) para que prestasse os esclarecimentos que julgasse pertinente quanto ao desatendimento apontado pela área técnica no documento “Instrução Técnica Inicial – ITI 899/2017-1”, e encaminhasse a esta
corte de contas os arquivos referentes á prestação de Contas Mensal dos períodos demandados, no prazo de 15 dias
improrrogáveis.
O responsável, Sr. João Carlos Lorenzoni, trouxe aos autos
documentação (Protocolo 13168/2017-3) com justificativas do atraso do encaminhamento dos arquivos.
A SecexContas, por meio da Instrução Técnica 00160/20171, informou que, os períodos demandados foram encaminhados/ homologados, estando o Jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com a regulamentação pertinente, e sugeriu, na mesma Instrução técnica, o arquivamento do feito.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público Especial de Contas, da lavra do Dr. Luciano Vieira.
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Segunda-feira, 2 de abril de 2018
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Técnica e do Ministério Publico Especial de Contas, 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 Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Arquivar os autos, depois de cumpridas as formalidades de estilo, na forma do artigo 330, inciso IV, c/c artigo
303 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/12/2017 - 42ª 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.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
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 Secretaria Geral das Sessões

SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES

NOTIFICAÇÃO
PROCESSO - TC 1.191/2018 (APENSO: 5.469/2015)
À Secretaria Geral das Sessões – SGS compete:
- Secretariar as sessões do Plenário e assessorar o
Presidente, os Conselheiros, os Auditores e o Ministério Público junto ao Tribunal durante as reuniões, e em decorrência destas adotar todas as medidas necessárias ao funcionamento do Plenário;
- Zelar pela organização, divulgação e publicação dos
atos que lhe são pertinentes;
- Providenciar a redação dos acórdãos, pareceres e
decisões;
- Organizar e promover a publicação da súmula de
jurisprudência;
- Disponibilizar para consulta nos sistemas de informática e no sítio eletrônico do Tribunal os acórdãos e pareceres na íntegra, após sua leitura em
sessão, assim como as manifestações técnicas e
pareceres do Ministério Público junto ao Tribunal;

ASSUNTO – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RECORRIDO – OSWALDO LANES
REFERÊNCIA - PROCESSO TC 5.469/2017 – PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL - ACÓRDÃO TC 1.179/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
Fica o senhor OSWALDO LANES NOTIFICADO da Decisão Monocrática 404/2018-3, prolatada no Processo TC

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
GGM/REC

A L E R TA P E R S O N A L I Z A D O
Acompanhe de maneira fácil e rápida as
decisões de seu interesse publicadas no
Diário Oficial de Contas (DOC) do

Basta acessar o Alerta Personalizado, cadastrar
quaisquer nomes ou palavras-chave e sempre que
o assunto for publicado você receberá, por e-mail,
um aviso alertando sobre a divulgação.

Tribunal de Contas.

- Certificar o trânsito em julgado das decisões;
- Organizar, manter e divulgar os cadastros e registros previstos neste Regimento;

1.191/2018, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente contrarrazões ao Recurso de Reconsideração, se assim quiser, podendo juntar documentos novos, com fulcro no parágrafo único, do art. 160,
da Lei Complementar nº 621/2012. O conteúdo integral
da referida Decisão Monocrática, bem como da peça inicial do Recurso de Reconsideração encontra-se disponível para consulta no site do TCEES.

http://diario.tce.es.gov.br

Facilite sua consulta.
Cadastre-se.

- Proceder à juntada de avisos de recebimento e contrafés relativos aos processos de sua competência.

Telefone: (27) 3334-7677
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