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ATOS DA PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
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.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018
PROCESSO TC- 1332/2018-1
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas
atribuições legais, considerando o Pregão Eletrônico
nº 08/2018, lavrada pelo Pregoeiro, constatada a regularidade dos atos procedimentais e com fundamento
no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei n° 10.520,
de 17 de julho de 2002, resolve HOMOLOGAR o procedimento licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018,
destinado à contratação de empresa especializada para aquisição de material de higiene, limpeza, copa e cozinha, que teve como vencedora dos Lotes 01 e 03, a empresa CJM Utilidades Ltda ME, inscrita no CNPJ sob o
n° 35.951.011/0001-31, situada na Avenida Simão Soares, nº 770, Barra do Itapemirim – ES, nos valores unitários de R$ 37,04 (trinta e sete reais e quatro centavos) e R$ 28,81 (vinte e oito reais e oitenta e um centavos), respectivamente e do Lote 02 a empresa JCP da
Silva Comercial Deskart ME, inscrita no CNPJ sob o nº
10.724.350/0001-54-31, situada na Avenida Rolinha, nº
032, São Conrado, Cariacica/ES, CEP 29.141-197, no valor unitário de R$ 4,26 (quatro reais e vinte e seis centavos).
Em 03 de maio de 2018.

Telefone: (27) 3334-7706
gabinete@tce.es.gov.br
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Contrato nº 14/2017
Processo TC-1199/2017-1

Atos da Presidência

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

www.tce.es.gov.br

CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: MD Sistemas de Computação Ltda.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato
nº 014/2017, que versa sobre atualização de versão (licença de uso das novas versões do sistema) e suporte
técnico especializado (atendimento) para o Sistema de
Gestão de Pessoa VETORH – MÓDULO RUBI para 1.000
colaboradores e Treinamento para 1.500 colaboradores,
assim como 4 (quatro) horas mensais não acumulativas
de serviços de consultoria e atualização de versão.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 05 de maio de
2018.
Vitória/ES, 03 de maio de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente

PORTARIA 228-P DE 2 DE MAIO 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, e tendo em vista o que
consta no caderno processual TC- 3644/2012,
RESOLVE:
conceder a servidora CLARISSA SCARDUA DUTRA, matrícula nº 203.500, ocupante do cargo em comissão de
assessor de comunicação, Adicional de Assiduidade de
2% (dois por cento) de acordo com o art. 108 da Lei Complementar Estadual 46/1994, com redação dada pela Lei
Complementar Estadual 141/1999, referente ao decênio
de 14/9/2006 a 13/9/2016, a contar de 14/9/2016.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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PORTARIA 229 -P DE 3 DE MAIO 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 março de 2012,
RESOLVE:
designar a servidora TATHIANI RIBEIRO ONOFRE, matrícula nº 203.691, para ocupar o cargo de Chefe de Gabinete do Procurador do Ministério Público de Contas Luciano Vieira, substituindo a servidora GIOVANA MOREIRA CAMATA GOBBI, matrícula nº 203.489, afastada do cargo por motivo de férias, no período de 2/5/2018 a 31/5/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

Diário Oficial de Contas
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DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

Atos da Diretoria Geral de Secretaria
ATO DGS Nº 051/2018

Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:
– Gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades de administração e planejamento do Tribunal;
– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;
– Supervisionar o desempenho dos processos organizacionais e a evolução dos planos e projetos de gestão do Tribunal;
– Supervisionar as atividades relativas à tecnologia
da informação, bem como promover a uniformização e integração dos sistemas informatizados;
– Supervisionar a execução das atividades de gestão
de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos;
– Supervisionar a execução das atividades de aquisições e contratações, administração de materiais, patrimônio e logística;
– Gerir e acompanhar a execução de convênios e de
acordos de cooperação técnica, diretamente ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal, entre outras competências.

Designar servidores para fiscalização do Contrato TCEES Nº 015/2018, firmado com a empresa AUDIOVIX
EVENTOS LTDA - ME.
O Diretor-Geral de Secretaria do Tribunal Contas do
Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como
também o que consta no item 2.3.1 do capítulo 1, da
Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria
Nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Clarissa Scardua Dutra
(matrícula 203.500) e José Caldas da Costa Júnior (matrícula 203.385) como Fiscais Titulares e as servidoras Jamille Viola de Nadai (matrícula 203.689) e Gilvana Scherrer Dalla Bernardina Marchezi (matrícula
203.119) como Fiscais Adjuntos, como gestores, para fiscalização do Contrato Nº 015/2018, firmado com
a empresa AUDIOVIX EVENTOS LTDA – ME, constantes
dos autos do Processo TC Nº 1357/2018.
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 03 de maio de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

Telefone: (027) 3334-7665

ATO DGS Nº 050/2018
Designar servidores para fiscalização do Contrato TCEES Nº 013/2018, firmado com a empresa MABOL CO-
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MERCIAL LTDA - ME.
O Diretor-Geral de Secretaria do Tribunal Contas do
Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como
também o que consta no item 2.3.1 do capítulo 1, da
Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria
N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Renato George Soares,
matrícula 202.873 (Fiscal Titular) e Felipe Varejão Pimenta, matrícula 203.600 (Fiscal Adjunto), como gestores, para fiscalização do Contrato Nº 013/2018, firmado com a empresa MABOL COMERCIAL LTDA - ME, constantes dos autos do Processo TC nº
9526/2016-8.
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 03 de maio de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
(republicado incorreção)

ATO DGS Nº 052/2018

Designar servidores para fiscalização do Contrato TCEES Nº 014/2017, firmado com a empresa MD Sistemas
de Computação LTDA.
O Diretor-Geral de Secretaria do Tribunal Contas do
Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como
também o que consta no item 2.3.1 do capítulo 1, da
Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria
N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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ATO DGS Nº 053/2018

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Camila Mara Ribei-

Designar servidores para fiscalização do Contrato TCE-

ro Lima, matrícula 203.615 (Fiscal Titular) e Vinicius

ES Nº 011/2018, firmado com a empresa ECO – Comu-

Emmanuel Cometti, matrícula 203.598 (Fiscal Adjunto), como gestores, para fiscalização do Contrato Nº
014/2017, firmado com a empresa MD Sistemas de

nicações Eletrônicas Ltda.
O Diretor-Geral de Secretaria do Tribunal Contas do

Computação LTDA., constantes dos autos do Processo

Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que

TC nº 1199/2017-1.

lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tri-

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publi-

bunal e, tendo em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como

cação.

também o que consta no item 2.3.1 do capítulo 1, da
Vitória/ES, 03 de maio de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

NOTIFICAÇÃO

Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria
Nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Bruno Augusto Garcia

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO

da Silva (matrícula 203.620) Fiscal Titular e Sérgio Ro-

SANTO, inscrito no CNPJ sob o nº 29483014/0001-22,

berto Charpinel Júnior (matrícula 203.590) Fiscal Ad-

com sede à rua José Alexandre Buaiz, nº 157, Ensea-

junto, como gestores, para fiscalização do Contrato Nº
011/2018, firmado com a empresa ECO - Comunica-

da do Suá, Vitória/ES, determina o comparecimento

ções Eletrônicas Ltda, constantes dos autos do Proces-

do Servidor DALMO DE SOUZA GOMES, matrícula nº

so TC Nº 7771/2017-3.

202.755, ocupante do cargo efetivo de auxiliar de serviços, a comparecer na Secretaria de Gestão de Pesso-

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 04 de maio de 2018.

as para atualização de seus dados funcionais, no pra-

FABIANO VALLE BARROS

zo de 5 dias a contar da publicação desta notificação.

Diretor-Geral de Secretaria

Diário Oficial de Contas
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

Acórdãos e Pareceres - Plenário

ACÓRDÃOS

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

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- 116/2018 – PLENÁRIO

Processo: TC-3381/2010 (Apenso: TC-4767/2010)
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

Jurisdicionado: Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES
Assunto: Prestação de Contas Anual e Auditoria Ordinária
Exercício: 2009
Responsáveis: Givaldo Vieira da Silva e Tarciso Celso
Vieira de Vargas
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E AUDITORIA ORDINÁRIA – EXERCÍCIO DE 2009 – DECLARAR PRESCRIÇÃO –
JULGAR REGULARES AS CONTAS DE GIVALDO VIEIRA DA
SILVA – INEXATIDÃO DA MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO
- FORMAÇÃO DE AUTOS APARTADOS PARA JULGAMENTO DAS CONTAS DE TARCISO CELSO VIEIRA DE VARGAS –
ARQUIVAR.		
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

1 RELATÓRIO
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual e Relatório de Auditoria Ordinária da Secretaria de Estado do
Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES, referente ao exercício de 2009, sob a responsabiliwww.tce.es.gov.br

dade dos senhores Givaldo Vieira da Silva e Tarciso Celso
Vieira de Vargas, ambos Secretários de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PROCESSO TC
3381/2010
A prestação de contas anual foi tempestivamente encaminhada na data de 31 de março de 2010, através do ofício OFICIO/SETADES/GS Nº 149/2010, protocolo 003293
(fls. 01/466), estando, portanto, dentro do prazo regimental, consoante art. 105, da Resolução TC nº 182/02,
vigente à época.
Os autos foram encaminhados à então 2ª Controladoria Técnica, a qual elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC 122/2012 (fls. 469/473), em que foram verificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos da Instrução Técnica Inicial ITI 345/2012 (fls.
474/475), nos termos da qual se prolatou a Decisão Preliminar TC 390/2012 (fl. 485), determinado a citação dos
responsáveis. Estes apresentaram suas razões de defesa
às fls. 493/539 e 545/547.
Em seguida, os elementos do processo foram apreciados
pela 2ª Controladoria Técnica, conforme Instrução Contábil Conclusiva ICC 269/2012 (fls. 555/559), que concluiu pela regularidade das contas.
1.2 AUDITORIA ORDINARIA – PROCESSO TC 4767/2010
(apenso)
O processo TC 4767/2010 apenso trata do Relatório de
Auditoria Ordinária RA-O 142/2010 (fls. 11/41), em que
se verificou a presença de indícios de irregularidades,
relacionados na Instrução Técnica Inicial ITI 388/2011
(fls. 1738/1766), culminando na Decisão Preliminar TC
251/2011 (fls. 1778/1779), em que o Plenário decidiu
por citar o senhor Tarciso Celso Vieira de Vargas para que
apresentasse os esclarecimentos que julgasse necessários quanto aos itens apontados na ITI 388/2011.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas justificativas às fls. 1786/1970. Às fls. 1984/1988, foi juntaSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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da pelo responsável documentação complementar.

É o relatório.

Foram, então, os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 3744/2016 (fls.
575/587), concluindo pela prescrição dos indícios de irregularidades apontados nos presentes autos, à exceção
do item II.3.1.a da ITI 388/2011 – Ausência de regular liquidação de despesa, sob a responsabilidade do senhor
Tarciso Celso Vieira de Vargas.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Nesse sentido, a área técnica opina pela regularidade
das contas do senhor Givaldo Vieira da Silva. No tocante
ao item II.3.1.a da ITI 388/2011, diante da possibilidade
de que hajam outros responsáveis pela conduta, conclui
pela necessidade da complementação da instrução do
feito pela unidade técnica competente, ou, alternativamente, pela extinção do feito sem julgamento de mérito.
Divergindo do opinamento técnico, em manifestação da
lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, o Ministério Público de Contas destaca
que, apesar de não ter sido avaliada a responsabilidade de outros agentes que possam ter contribuído de alguma forma para a consumação das ilicitudes, tal fato
não impede a responsabilização do agente já individualizado, desde que suas condutas comprovadamente tenham contribuído para a prática da irregularidade, o que
ficou devidamente demonstrado no item 4.1 da ITC (Parecer do Ministério Público de Contas 5541/2017 - fls.
592/604).
Dessa forma, o Parquet de Contas pugna pela conversão dos autos em Tomada de Contas Especial e a condenação do senhor Tarciso Celso Vieira de Vargas ao ressarcimento no montante de R$ 27.600,00, equivalente a
14.322,78 VRTE, em razão da irregularidade disposta no
item 4.1 da ITC.
Registra-se, ainda, que o senhor Tarciso Celso Vieira de
Vargas requer que lhe seja oportunizada sustentação
oral, nos termos do art. 327 do Regimento Interno desta
Egrégia Corte de Contas (Resolução TC 261/2013).
Diário Oficial de Contas

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.
Relativamente à prescrição, ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a
fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 3744/2016 (fls. 575/587), abaixo transcrita:
2 – ANÁLISE
2.1 – Prescrição
Antes de analisarmos as irregularidades por meio da Manifestação Técnica é preciso verificar se perdura a pretensão punitiva do Tribunal de Contas, ou se de fato há
a sua prescrição.
A prescrição é ficção jurídica trazida pelo Código Civil,
podendo ser conceituada como a perda da pretensão do
direito de agir:
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que
aludem os arts. 205 e 206.
Assim, quando o titular de um direito violado mantém-se inerte, por tempo superior ao definido em lei, ocorre
a extinção de pretender reparação, ou seja, a recomposição do direito violado se torna inexigível, não podendo
mais ser requerida.
A doutrina ainda traz o conceito de prescrição intercorrente, que é aquela ocorrida no curso do processo. Na
doutrina de Arruda Alvim:
A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa ao possível
direito material postulado, quando tenha sido deduzida
pretensão; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por
www.tce.es.gov.br

segmento temporal superior àquele em que se verifica a
prescrição em dada hipótese. Verifica-se que com o andamento normal do processo não deve ocorrer prescrição, que terá sido interrompida com a citação inicial; e
igualmente não é consumar-se decadência, cuja pretensão tenha sido tempestivamente exercida.
Nota-se que trata de uma proteção à razoabilidade, eficiência e segurança jurídica, pois em essência, pauta-se pela manutenção das relações jurídicas, dando certa
confiabilidade às partes integrantes do processo.
O prazo prescricional trazido na Lei Complementar Estadual n° 621/12, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, é de 5 (cinco) anos, sendo interrompido pela citação válida do responsável ou interposição de recurso:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo. (...)
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos
de processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo os
atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
(...)
É entendimento desta E. Corte de Contas que tal prazo se aplica aos processos anteriores à vigência da referida Lei Complementar, como definido no Processo TC
4348/2003, Acórdão TC 407/2012, Cons. Rel. João Luiz
Cotta Lovatti (em substituição):
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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(...) VOTO no seguinte sentido: (...)
II) Em verificando que o Termo de Citação nº 0375/2006,
foi juntado em 07/07/2006 (fls. 353), com transcurso de
mais de cinco anos do fato, CONSIDERO PRESCRITA a
pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, conforme disposto no art. 71, caput, § 1º
e 4º, da Lei Complementar nº 621/2012, mantida entretanto a obrigação do ressarcimento do prejuízo ao erário, na imposição do art. 32, §6º da Constituição Estadual
e art. 71, § 5º da lei Complementar nº 621/2012.
O processo TC 3381/2010 refere-se a prestação de contas anual. Assim, nos termos do §2º, inciso I, do art. 71
da Lei Complementar n° 621/2012, o prazo prescricional
é contado da data de autuação do feito nesta Corte de
Contas, que ocorreu em 31/11/2010.
A interrupção da prescrição ocorreu em 11/07/2012, data da juntada dos termos de citação, fls. 488-490.
Já quanto ao processo TC 4767/2010, por se tratar de
processo de Fiscalização, o prazo prescricional é contado
dos fatos apurados, na forma do §2º, inciso II, do art. 71
da Lei Complementar n° 621/2012.
Nesse sentido, constata-se que os fatos apurados no processo TC 4767/2010 são do exercício de 2009 e que ocorreu a interrupção da prescrição em 24/05/2011, tendo
em vista a juntada da certidão de cumprimento da citação acostada às fls. 1781-1782, conforme art. 71, §4º, I
da Lei 621/2012 c/c art. 362, VI da Res. 261/2013 deste
Tribunal, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir deste momento.
Assim, quanto aos indícios de irregularidades apontados
no Processo TC 4767/2010 verifica-se que resta inequívoca a consumação da prescrição 5 anos após a interrupção da mesma, ou seja, em maio de 2016, pois que transcorreu o prazo prescricional sem julgamento do processo por esta Corte de Contas.
Entretanto, insta salientar, que no bojo do presente processo foi imputado ao responsável indício de irreguDiário Oficial de Contas

laridade contendo dano ao erário – item II.3.1.a da ITI
388/2011.

§ 5°) (Grifos da ITC).

Nesse sentido, ressalta-se que o ressarcimento e a pretensão corretiva do Tribunal não são atingidos pela prescrição, mas somente a pretensão punitiva, haja vista a
previsão constante no § 5º do art. 71 da Lei Complementar n° 621/2012:
(...)

Esse dispositivo prevê duas situações distintas: uma relativa à sanção pelo ato ilícito, outra relacionada à reparação do prejuízo. No primeiro aspecto, fica a lei ordinária encarregada de fixar os prazos prescricionais, no segundo, garantiu-se a imprescritibilidade das ações – medida considerada imprópria, mas que veio consagrada na
Constituição de 1988.

§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas. (Grifos da ITC).

Espancando qualquer dúvida acerca da imprescritibilidade das ações de ressarcimento por dano provocado ao
erário por agente público, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal firmou o seguinte entendimento:

Nessa senda, cabe asseverar que a prescrição quinquenal, prevista no art. 71 da LC 621/2012, só atinge a penalidade de multa, em nada afetando a obrigação de restituição ou a respectiva ação judicial de ressarcimento pelo dano causado ao erário, eis que imprescritíveis, conforme disposto no § 5º, do art. 37, da Constituição da República, de seguinte dicção:

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 (Grifos da ITC).

Art. 71. (...)

Art. 37. [...] omissis [...]
[...]
§ 5°. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não,
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
[...] (Grifos da ITC).
Discorrendo acerca do sobredito dispositivo constitucional e reforçando o entendimento da imprescritibilidade
dos ilícitos que causam dano ao erário, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo afirmam que:
As ações de ressarcimento ao erário movidas pelo Estado contra agentes, servidores ou não, que tenham praticado ilícitos dos quais decorram prejuízos aos cofres públicos são imprescritíveis. Frise-se que imprescritível é
a ação de ressarcimento, não o ilícito em si (CF, art. 37,
www.tce.es.gov.br

A mesma interpretação é dada por Uadi Lammêgo Bulos:

Dessa forma, em que pese o considerável lapso temporal
decorrido desde a instauração do presente caderno processual, tem-se que o indício de irregularidade descrito
no item II.3.1.a da ITI 388/2011, do qual possa decorrer a imputação de dano, não se encontra prescrito para
efeito de imposição de ressarcimento ao erário, embora
se reconheça que não mais poderão ser apenados com
a pena de multa.
No tocante aos demais indícios de irregularidade descritos na ITI 388/2011, considerando que não contemplam a imposição de ressarcimento, entende-se infrutífero o cotejo das teses de defesa apresentadas, acerca
destas anomalias, em razão do afastamento, pelo reconhecimento da prescrição, da possibilidade de aplicação
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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de sanção e não se vislumbrando, em razão da data em
que ocorreram os fatos, a possibilidade de expedição de
medidas corretivas.
Assim sendo e com respaldo no art. 375, caput, do RITCEES (aprovado pela Res. TC 261/2013) entendemos
que, à exceção do item II.3.1.a da ITI 388/2011, todos
os demais indícios de apontados na referida peça, em
razão do fenômeno prescricional que atingiu a possibilidade de aplicação de penalidade, devem ser excluídos
da presente análise.
No tocante ao item II.3.1.a da ITI 388/2011 – Ausência
de regular liquidação de despesa – do qual decorre imputação de dano, corroboro o opinamento Ministerial
no sentido de que, apesar de não ter sido avaliada a responsabilidade de outros agentes que possam ter contribuído de alguma forma para a consumação das ilicitudes, tal fato não impede a responsabilização do agente
já individualizado, desde que suas condutas comprovadamente tenham contribuído para a prática da irregularidade, o que ficou devidamente demonstrado no item
4.1 da ITC. Para tanto, adoto como razão de decidir os argumentos exarados no Parecer do Ministério Público de
Contas 5541/2017 (fls. 592/604), nos seguintes termos:
[omissis]
Deveras, também deveria ter sido avaliada a responsabilidade de outros agentes que contribuíram de alguma
forma para a consumação das ilicitudes, não se limitando ao ordenador de despesas – Sr. Tarciso Celso Vieira
de Vargas, Secretário de Estado –, o que não foi levado
a efeito.
Destaca-se, contudo, que tal fato não impede a responsabilização do agente já individualizado, desde que suas condutas comprovadamente tenham contribuído para a prática da irregularidade, o que já ficou devidamente demonstrado no item 4.1 da ITC.
Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Contas da União, que constatando, nos autos do processo
Diário Oficial de Contas

009.627/2000-8, que “ordinariamente, a investigação
da responsabilidade por atos ilícitos relacionados especialmente com a elaboração de projeto básico e de orçamento e com a revisão dos respectivos orçamentos de
obras conduzidas pela Infraero se limitava aos dirigentes máximos da entidade”, não deixou de responsabilizar
tais dirigentes, e, quanto aos demais agentes, conquanto não os tenha responsabilizado, expediu “orientação
às Unidades Técnicas do Tribunal, a fim de que se estendesse tal avaliação a todos os agentes que tivessem contribuído de alguma forma para a consumação das irregularidades” em procedimentos vindouros. Senão vejamos
o teor do acórdão:
Acórdão 2006/2006 – Plenário do TCU
Sumário:
CONVERSÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, POR MEIO DA DECISÃO Nº
879/2001 - PLENÁRIO, COM O INTUITO DE APURAR
PREJUÍZOS VERIFICADOS EM PAGAMENTOS REALIZADOS, ATÉ A 30ª MEDIÇÃO, DE SERVIÇOS DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE SALVADOR.
CONSTITUIÇÃO DE PROCESSO APARTADO PARA APURAR
EVENTUAIS PREJUÍZOS RESULTANTES DE PAGAMENTOS
REFERENTES ÀS DEMAIS MEDIÇÕES E PARA VERIFICAR
O CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES CONTIDAS NA
MENCIONADA DELIBERAÇÃO. APENSAMENTO DO ÚLTIMO DESSES FEITOS AO PRESENTE PROCESSO. EXAME
DE ALEGAÇÕES DE DEFESA E DE RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELOS RESPONSÁVEIS. APURAÇÃO
DE PREJUÍZOS CAUSADOS À INFRAERO. UTILIZAÇÃO DE
GARANTIAS ANTERIORMENTE CONSTITUÍDAS, PARA FAZER FRENTE A ESSES PREJUÍZOS. IMPOSIÇÃO DE MULTAS
A EX-GESTORES DA INFRAERO. DETERMINAÇÕES. MONITORAMENTO.
1. A verificação de recorrentes desvios em preços unitários de serviços executados em obra custeada com recursos públicos federais, em relação a valores calculados
por meio de composições que utilizem custos de insuwww.tce.es.gov.br

mos extraídos de bancos de dados normalmente adotados por este Tribunal, como composições da TCPO - Pini e cotações do SINAPI, justifica a adoção de providências com o intuito de obter a reparação do prejuízo identificado.
2. O comando contido no art. 80, inciso III, da Lei nº
8.666/1993 assegura, por analogia, a utilização de garantias constituídas, em razão de determinação deste Tribunal, por empresa contratada, em favor de entidades que
utilizam recursos públicos, com o intuito de fazer frente
a prejuízos apurados por meio de procedimento, em que
se assegurou à empresa ampla defesa.
3. A elaboração de projeto básico deficiente, a celebração de aditivos contratuais que impliquem radical modificação do objeto acordado, com a conseqüente necessidade de adaptação de projetos anteriormente executados configuram grave infração a comandos contidos na
Lei nº 8.666/1993 e justificam a apenação dos respectivos responsáveis.
4. A atuação insatisfatória de técnicos (engenheiros e
consultores jurídicos) que tenha contribuído para a consumação de irregularidades como as apontadas no item
anterior, justifica a apenação desses responsáveis, condicionada, porém, à prévia instauração de contraditório, a
fim de garantir ampla defesa a esses agentes;
5. A verificação de que, ordinariamente, a investigação
da responsabilidade por atos ilícitos relacionados especialmente com a elaboração de projeto básico e de orçamento e com a revisão dos respectivos orçamentos
de obras conduzidas pela Infraero se limita aos dirigentes máximos da entidade justifica a expedição de orientação às Unidades Técnicas do Tribunal, a fim que se estenda tal avaliação a todos os agentes que tenham contribuído de alguma forma para a consumação das irregularidades.
Naquele caso, ressalta-se que o Tribunal de Contas da
União, embora tenha responsabilizado apenas dirigentes
máximos, não deixou de aplicar-lhes as sanções de forSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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ma individualizada, conforme se constata nos seguintes
itens da decisão:

ja-se, especialmente, a viabilidade de competição entre
várias empresas para construção do Edifício-Garagem).

XXVI - Individualização das Sanções - Responsabilidade
Subjetiva

Considero igualmente deficiente a atuação dos órgãos
de consultoria jurídica. Não há menção a objeções ou
ressalvas que tenham sido efetuadas quando da avaliação das minutas dos termos de aditamento. Seria, porém, de se esperar que acusassem os graves vícios acima elencados, que implicaram substancial desnaturação
do objeto originalmente licitado e conseqüente violação,
em especial, de princípios fundamentais que regem as licitações, contidos no art. 3º da referida Lei.

A partir deste momento e sob o pressuposto de que a
aplicação de sanções por esta Corte de Contas depende
da avaliação subjetiva da conduta dos agentes arrolados
no feito, passo a tecer considerações sobre suas participações no cometimento das irregularidades apontadas.
Vale anotar que a descrição dos eventos apontados neste processo conduzem-me à conclusão de que as irregularidades identificadas não deveriam ser imputadas
unicamente aos agentes arrolados no feito, mas também a técnicos da Infraero.
XXVII - Atuação das Áreas Técnicas - Departamento de
Engenharia e Consultoria Jurídica
Anoto, a propósito, que a da Infraero conta com quadros de engenheiros e técnicos e de consultores jurídicos bem estruturados. Essa empresa está dotada de servidores especializados, com experiência em dimensionamento e construção de aeroportos e acompanhamento
da execução dos respectivos contratos. [...]
Cabia a todos os profissionais que atuaram nas várias
etapas do empreendimento promover estudos consistentes que subsidiassem as decisões das instâncias deliberativas da entidade. Não consta dos autos, porém, notícia de que haja o setor técnico fornecido projeção consistente da demanda a que poderia ser submetido o Aeroporto de Salvador.
[...]
Em síntese: o quadro técnico de engenharia da Infraero
não contribuiu para garantir o cumprimento a comandos
contidos nos arts. 7º e 8º da Lei de Licitações que apontam a necessidade de adequada definição do objeto pactuado. Não consta, também, que tenham fornecido elementos que sinalizassem a pertinência de se realizar licitações para contratação de unidades autônomas (veDiário Oficial de Contas

[...]
A despeito desses vícios, não se pode cogitar, na presente etapa processual, de impor sanção de nenhuma
espécie aos referidos agentes técnicos. Isso porque não
foram chamados a se pronunciar sobre os atos apontados no presente processo. É bem verdade que, na condição de atual Relator deste feito, poderia determinar
a oitiva desses agentes. Sopesando, porém, as conseqüências dessa alternativa, considero adequado apenas expedir orientação às Unidades Técnicas do TCU,
no sentido de que avaliem ordinariamente, em obras
conduzidas pela Infraero, a eventual participação - comissiva ou omissiva - desses agentes na prática de atos
irregulares.
XVIII - Dirigentes da Infraero - Mensuração das Multas
Com intuito de permitir a dosagem das sanções aos gestores da Infraero, investiguei o período de atuação de
cada um dos responsáveis, assim como os cargos por
eles ocupados:
DIRETORIA EXECUTIVA DA INFRAERO - PERÍODO DE GESTÃO
VIDE TABELA NO DOCUMENTO ORIGINAL
Reputo, neste momento, necessário levar em conta a
gravidade das ilicitudes resultantes dos atos dos agentes
acima arrolados. Observo, a propósito, que as alterações
radicais implementadas pelos respectivos responsáveis,
na fase inicial da execução contratual, limitaram, incluwww.tce.es.gov.br

sive, as alternativas restantes para gestores que passaram a conduzir o empreendimento em momento posterior. Entendo, pois, que os gestores que atuaram nesse
momento merecem sanções mais severas do que os gestores que praticaram atos em estágio mais avançado da
execução do contrato. [...] (grifos do Parecer)
Frise-se: o Tribunal de Contas da União não reabriu a instrução dos autos para apurar a responsabilidade dos demais agentes. Sopesou as consequências da reabertura,
responsabilizou tão somente o agente já indicado e decidiu por orientar a todas as suas unidades técnicas que
procedessem da forma adequada nas instruções vindouras para responsabilizar todos os agentes que contribuíssem para irregularidades.
Trata-se de entendimento pacífico do Tribunal de Contas da União, ex vi, o ACÓRDÃO 1344/2015 - SEGUNDA
CÂMARA e o ACÓRDÃO 1281/2015 - SEGUNDA CÂMARA, in verbis:
ACÓRDÃO 1344/2015 - SEGUNDA CÂMARA
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Entidade: Município de Palmeira do Piauí/PI.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO.
FUNASA. INEXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO. NÃO
COMPROVAÇÃO DA CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. CITAÇÃO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. REJEIÇÃO DAS ALEÇÕES DE DEFESA DO EX-PREFEITO. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO MULTA.
RELATÓRIO
[...]
3. Enfim, o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), representado nestes autos pela Subprocuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, segundo o parecer à Peça
nº 43, manifestou-se parcialmente de acordo com a proposta da unidade técnica, nos seguintes termos:
[...]
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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5. Entretanto, assiste razão aos ex-sócios na alegação
de defesa referente à inviabilidade de imputar débito
à pessoa jurídica regularmente extinta em data anterior (21/3/2014) à de entrega do expediente de citação
do Tribunal (9/6/2014). Extinta a personalidade jurídica
após a regular liquidação e partilha dos bens patrimoniais, deixa a sociedade de ser titular de direitos e obrigações e, em consequência, de deter capacidade de estar em juízo (ausência das legitimidades ad causam e ad
processum). Por esse motivo, fica eivado do vício de nulidade o procedimento de citação da empresa jurídica extinta realizado nos autos.
6. Para continuidade do processo, restaria, então, atribuir aos sócios da empresa Delta Material para Construções e Arquitetura Ltda. remanescentes na data da extinção (isto é, aos ex-sócios na atualidade) a responsabilidade de ressarcir o débito aos cofres da Funasa até o
limite do valor recebido individualmente na partilha do
patrimônio da pessoa jurídica extinta. Aqui não se trata
de aplicar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, mas de proceder à sucessão da parte no polo
passivo do processo.
7. Entretanto, considerando que as apurações iniciais
conduzidas pela entidade concedente não atribuíram
responsabilidade à empresa executora e, ainda, que
decorreu período de tempo superior a 10 (dez anos)
anos desde a data dos fatos geradores das irregularidades (recebimento de pagamentos por serviços não
prestados) até a atualidade, resulta inviável o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos ex-sócios
da Delta Material para Construções e Arquitetura Ltda.,
devendo ser arquivado o processo sem julgamento de
mérito nesse caso, por ausência do pressuposto de desenvolvimento válido e regular da matéria, nos termos
dos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno.
8. Quanto à responsabilidade do prefeito signatário do
convênio e gestor dos recursos, Sr. João Carlos Andrade
Cavalcante, não há reparos a fazer no exame de mérito
Diário Oficial de Contas

efetuado pela unidade técnica, em que se concluiu pela improcedência das alegações de defesa do responsável. Uma vez que os termos da respectiva citação se referem à omissão no dever de prestar contas e ao dano
ao erário comprovado nas vistorias técnicas, o fundamento do julgamento de irregularidade das contas do
responsável fica acrescido da alínea ‘a’ do art. 16, inciso
III, da Lei nº 8.443/1992.

tendo em vista se mostrar inviável o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa, diante do longo período de tempo, desde a data dos fatos geradores da
presente TCE, mas devo discordar da proposta do MPTCU, ao ver que se mostra desnecessário o arquivamento dos autos em relação a esses agentes, pois sequer foram, individualmente, chamados em citação pela unidade técnica.

9. Diante do exposto, esta representante do Ministério Público manifesta-se parcialmente de acordo com
a proposta da unidade técnica, nos termos da instrução
e parecer às peças 41/42, à qual sugere sejam feitos os
seguintes ajustes:

14. Por sua vez, quanto ao Sr. João Carlos Cavalcanti, acolho os pareceres técnicos no sentido de rejeitar a sua defesa, uma vez que ele não apresentou qualquer prova da
realização exitosa dos serviços que alega ter promovido
com os recursos recebidos do referido acordo, devendo,
então, ser responsabilizado pelo ressarcimento do débito apurado nestes autos.

a) declarar a nulidade da citação dirigida nos autos à Delta Material para Construções e Arquitetura Ltda., pessoa
jurídica extinta;
b) acolher em parte as alegações de defesa apresentadas pelos ex-sócios da Delta Material para Construções
e Arquitetura Ltda., arquivando-se sem julgamento de
mérito o processo em relação à responsabilidade desses agentes, em virtude da ausência do pressuposto de
desenvolvimento válido e regular da matéria, nos termos dos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno (alteração do item 37, letra ‘a’, da peça 41); e
c) fundamentar o julgamento de irregularidade das contas do Sr. João Carlos Andrade Cavalcante na disposição
do art. 16, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Lei nº 8.443/1992
(acréscimo ao item 37, letra ‘b’, da peça 41).”

15. Importa destacar que o Sr. João Carlos teve diversas
oportunidades para comprovar a correta aplicação dos
recursos recebidos por força do Convênio nº 1.425/2002,
não se verificando, no seu caso, prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, destacando-se que a Funasa, em
maio de 2004, notificou-o acerca da omissão na prestação de contas parcial da 1º parcela liberada em outubro
de 2003 (Peça nº 1, fl. 177), de modo que ele teve ciência
da irregularidade apenas 7 meses após a primeira parcela ser repassada ao município.
[...]

12. Com efeito, as alegações de defesa da referida empresa merecem ser acolhidas, sendo a sua responsabilidade excluída neste processo, ante a extinção da sociedade em periodo anterior à citação do TCU.

19. Anote-se que a exclusão da referida empresa da presente relação processual não causa prejuízo ao Sr. João
Carlos, não só porque o instituto da solidariedade passiva é configurado legalmente para beneficiar o credor
(no caso a Funasa), e não os devedores, mas também
porque nada obsta que o ex-gestor busque judicialmente a eventual reparação financeira junto à aludida empresa, em ação regressiva.

13. Já em relação aos ex-sócios da empresa, compartilho dos pareceres técnicos no sentido de óbice no estabelecimento das suas responsabilidades nestes autos,

24. Por tudo isso, acolhendo o parecer da Secex/PI, pugno pela irregularidade das contas do Sr. João Carlos An-

É o Relatório.
[...]

www.tce.es.gov.br

[...]
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drade Cavalcante, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 19, caput, da Lei nº 8.443, de
1992, para condená-lo ao recolhimento do débito apurado nestes autos aos cofres da Funasa, além da aplicação
da multa prevista no art. 57 dessa mesma lei, ao tempo em que proponho a exclusão, no presente processo,
da empresa Delta Material para Construções e Arquitetura Ltda.
Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de
contas especial instaurada pela Fundação Nacional da
Saúde (Funasa), originalmente, em desfavor do Sr. João
Carlos Andrade Cavalcante, ex-prefeito de Palmeira do
Piauí/PI (gestão 2001-2004), diante da não comprovação
da correta aplicação dos recursos oriundos do Convênio
nº 1.425/2002, cujo objeto consistia na execução de melhorias sanitárias domiciliares no município;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. excluir neste processo a responsabilidade da empresa Delta Material para Construção e Arquitetura Ltda.
(antiga Agnus Construções Ltda.);
9.2. julgar irregulares as contas do Sr. João Carlos Andrade Cavalcante, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16,
inciso III, alíneas “b” e “c”, e 19,caput, da Lei nº 8.443,
de 1992, para condená-lo ao pagamento das importâncias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e
acrescidas de juros de mora, calculados desde as datas
especificadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o
prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o
Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art.
23, inciso III, alínea “a”, da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU (RITCU):
Valor – R$
60.000,00
10.000,00

Diário Oficial de Contas

Data
7/10/2003
30/10/2003

13.000,00
13.000,00
36.000,00
10.000,00
26.000,00

15/12/2003
30/12/2003
12/1/2004
20/2/2004
30/3/2004

9.3. aplicar ao Sr. João Carlos Andrade Cavalcante a multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443, de 1992, no valor
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que
comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente, na forma da legislação em vigor; [...]
ACÓRDÃO 1281/2015 - SEGUNDA CÂMARA
TC 017.920/2003-2.
Apensos: TC 022.564/2012-8, TC 022.568/2012-3,
TC 022.566/2012-0.
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Entidade: Município de Santo Amaro/BA.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO.
ACÓRDÃO 5.819/2011-2ª CÂMARA. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. TRÂNSITO EM JULGADO. ENCAMINHAMENTO À AGU. INFORMAÇÃO DA AGU. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL DA MULTA EM DESFAVOR DA EMPRESA CONDENADA. INEXISTÊNCIA LEGAL
AO TEMPO DA CITAÇÃO E DA CONDENAÇÃO. LONGO
TEMPO DECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DOS
SÓCIOS. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO ACÓRDÃO 5.819/20112ª CAMARA PARA CONSIDERAR ILIQUIDÁVEIS AS CONTAS DA EMPRESA COM O SEU TRANCAMENTO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ITENS DO ACÓRDÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor do Sr. Raimundo José Carneiro Pimenta,
ex-prefeito de Santo Amaro/BA, em decorrência de irregularidades nas obras custeadas com os recursos oriunwww.tce.es.gov.br

dos do Convênio nº 37.002/1998, celebrado entre o Incra e o aludido município, cujo objeto consistia na implantação de obras de infraestrutura nos projetos de assentamento Nova Suíça, Petinga e Santo Antônio dos
Calmons.
2. De início, registro que este processo foi apreciado na
Sessão de 9/8/2011, por meio do Acórdão 5.819/20112ª Câmara, tendo sido proferido o julgamento das contas pela irregularidade com a condenação do Sr. Raimundo José Carneiro Pimenta, ex-prefeito de Santo Amaro/
BA, em solidariedade com a empresa Clony – Projetos e
Construções Ltda., ao ressarcimento do débito apurado
nos autos, além da aplicação de multa individual aos responsáveis.
3. No presente julgamento, após a autuação de processo de cobrança executiva e o encaminhamento à Advocacia-Geral da União (AGU), examina-se a proposta de
exclusão da empresa Clony – Projetos e Construções Ltda. da relação processual, tendo em vista a comunicação
oriunda da AGU no sentido de que não se mostra plausível a cobrança judicial da multa aplicada em desfavor da
referida empresa, tendo em vista que, ao tempo da decisão, a empresa não mais existia.
4. No âmbito da unidade técnica, após a análise da matéria, o auditor federal lançou a sua instrução técnica à Peça nº 36, com a anuência do dirigente da Secex/BA (Peça
nº 37), nos seguintes termos:
Analisa-se o documento de peça 35, no qual a Advocacia
Geral da União informa da impossibilidade de cobrança
judicial da multa aplicada em desfavor de Crony Projetos
e Construções Ltda., mediante Acórdão 5819/2011-TCU-2ª Câmara, tendo em vista que ao tempo da decisão a
mencionada empresa não mais tinha existência legal, eis
que tivera os seus registros cancelados pela Junta Comercial da Bahia em 26/03/2010. Continua informando
que a tal decisão baseou-se na impossibilidade de sancionamento de ente moral inexistente, no caráter personalíssimo da multa, na intransmissibilidade da sanção
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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e em precedentes desta Corte de Contas, em especial o
Acórdão 2065/2014-Plenário.
2. Em consulta aos autos, verifica-se que a citação realizada à empresa descrita (fl 07/08 de peça 15), foi inicialmente enviada ao endereço de fl. 06 de mesma peça, em
data de 02/09/2010, e posteriormente ao endereço residencial de um dos sócios (fls. 13/14 e 19/20 de peça 15).
Todas as citações mostraram-se infrutíferas, inclusive às
fls. 18-peça15 verifica-se a tentativa de entrega em mãos
do ofício de citação, com a informação de que no local
não mais funcionava a empresa, e sim a Igreja Messiânica do Brasil. Ato seguinte, foi procedida a citação por
edital de referida empresa, em data de 23/11/2010 (fl.
24-peça 15).
3. Ocorre que todas as citações à empresa foram feitas
após o cancelamento do registro da mesma pela Junta
Comercial do Estado da Bahia, com fundamento no art.
60, § 1º da Lei 8.934/94. Assim, entendemos que a realização de citação à empresa inexistente no mundo jurídico torna-se nula, de forma que, a nosso ver, haveria necessidade de correção do acórdão condenatório, ou reabertura do processo para realização de nova citação
dos sócios da empresa na época do fato analisado nos
autos. Ressalte-se ainda que a empresa foi considerada
revel no presente processo.
4. Quanto a esse último ponto (nova citação), entendemos não seja tal procedimento apropriado, posto que
já transcorrido bem mais de 10 anos do fato gerador, o
que, de acordo com farta jurisprudência deste Tribunal,
torna prejudicial a ampla defesa.
5. Por fim, deve-se registrar que a cobrança judicial das
dívidas impostas no Acórdão 5819/2011-TCU-2ª Câmara
fica inviabilizada apenas quanto à empresa Crony Projetos e Construções Ltda., não existindo nenhum óbice à
execução quanto ao outro responsável condenado em
solidariedade no débito, já tendo, inclusive, sido remetidos à AGU os processos de cobrança executiva devidos (TC´s 022.564/2012-8 e 022.568/2012-3).
Diário Oficial de Contas

6. Desta forma, somos pelo encaminhamento dos autos ao Exmo. Relator, Sr. André de Carvalho, para que, se
assim entender pertinente, remeta o processo ao descortino do Ministério Público junto a este Tribunal, para
fins de correção do Acórdão 5819/2011-TCU-2ª Câmara, excluindo-se a responsabilidade da então empresa
Crony Projetos e Construções Ltda., uma vez que a mesma já não mais existia juridicamente na época da citação
e também da condenação, mantendo-se inalterados os
demais itens e a responsabilização do Sr. Raimundo José Carneiro Pimenta”.
5. Enfim, o Ministério Público junto ao Tribunal, segundo
o parecer do Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (Peça nº 38), anuiu a essa proposta, no sentido de:
“corrigir de ofício o Acórdão nº 5.819/2011-2ª Câmara,
de modo a excluir a empresa Crony Projetos e Construções da relação processual”.
É o Relatório.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor do Sr. Raimundo José Carneiro Pimenta,
ex-prefeito de Santo Amaro/BA, em decorrência de irregularidades nas obras custeadas com os recursos oriundos do Convênio nº 37.002/1998, celebrado entre o Incra e o aludido município, cujo objeto consistia na implantação de obras de infraestrutura nos projetos de assentamento Nova Suíça, Petinga e Santo Antônio dos
Calmons.
2. De início, registro que este processo obteve julgamento de mérito, na Sessão de 9/8/2011, ocasião em que
foi prolatado o Acórdão 5.819/2011-2ª Câmara, com a
irregularidade das contas e a condenação do Sr. Raimundo José Carneiro Pimenta, ex-prefeito de Santo Amaro/
BA, em solidariedade com a empresa Clony - Projetos e
Construções Ltda., ao ressarcimento do débito apurado
nestes autos, além da aplicação de multa individual aos
responsáveis.
www.tce.es.gov.br

3. No presente momento, após a autuação de processo de cobrança executiva e o encaminhamento à Advocacia-Geral da União (AGU), examina-se a proposta de
exclusão da empresa Clony – Projetos e Construções Ltda. da relação processual, tendo em vista a comunicação
oriunda da AGU.
4. Como visto no Relatório, a AGU informou a este Tribunal a impossibilidade de cobrança judicial da multa aplicada em desfavor da referida empresa, tendo em vista
que, ao tempo da decisão, a empresa não mais existia,
citando, nesse sentido, o precedente contido no Acórdão 2.065/2014- Plenário, por meio do qual foi determinada a exclusão de uma entidade da relação processual
em virtude da sua extinção.
5. A unidade técnica, com o apoio do Ministério Público
junto ao Tribunal, propõe a correção de ofício do referido acórdão, com a exclusão da responsabilidade da empresa, mantendo-se inalterados os demais itens.
6. Bem se vê que a empresa Clony - Projetos e Construções Ltda. não mais existia já por ocasião da citação efetivada.
7. Diante dessa circunstância, vê-se que se deve alterar,
de ofício, o Acórdão 5.819/2011-2ª Câmara, para considerar iliquidáveis as contas da aludida empresa, ordenando o seu trancamento com o posterior arquivamento, nos termos do art. 211 do RITCU, mantendo-se, de
toda sorte, todos os demais termos do referido acórdão.
8. Anote-se, enfim, que não se deve pugnar, no presente momento, pelo chamamento aos autos dos sócios da
aludida empresa, diante do longo tempo transcorrido
desde os fatos, destacando-se que a condenação individual do Sr. Raimundo não lhe causa prejuízo processual ou material, até porque a solidariedade passiva se
constitui como instituto destinado a favorecer o credor,
no caso: o Incra, e não o devedor, que pode, inclusive,
buscar em juízo o ressarcimento que lhe seja devido pelos aludidos sócios, por meio do exercício do seu direiSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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to de regresso.
Ante o exposto, proponho que seja prolatado o acórdão
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Novamente destaca-se: o Tribunal de Contas da União
não reabriu a instrução dos autos para apurar a responsabilidade dos demais agentes.
Trata-se do deslinde mais adequado quando decorridos
vários anos desde a ocorrência do fato, como nos presentes autos.
Tal solução, contudo, não impediu que fossem impostas sanções aos agentes que haviam sido chamados a se
pronunciar sobre os atos apontados naqueles processos
do TCU, quais sejam, os dirigentes máximos das entidades.
Afinal, a responsabilidade pelo ressarcimento é solidária. Logo, cada responsável é obrigado à dívida toda.
Aliás, é o que ficou assentado nos últimos dois Acórdãos
citados. Senão vejamos:
Acórdão 2006/2006 – Plenário
19. Anote-se que a exclusão da referida empresa da presente relação processual não causa prejuízo ao Sr. João
Carlos, não só porque o instituto da solidariedade passiva é configurado legalmente para beneficiar o credor
(no caso a Funasa), e não os devedores, mas também
porque nada obsta que o ex-gestor busque judicialmente a eventual reparação financeira junto à aludida empresa, em ação regressiva.
Acórdão 1344/2015 – Segunda Câmara
Anote-se, enfim, que não se deve pugnar, no presente
momento, pelo chamamento aos autos dos sócios da
aludida empresa, diante do longo tempo transcorrido
desde os fatos, destacando-se que a condenação individual do Sr. Raimundo não lhe causa prejuízo processual ou material, até porque a solidariedade passiva se
constitui como instituto destinado a favorecer o credor,
no caso: o Incra, e não o devedor, que pode, inclusive,
buscar em juízo o ressarcimento que lhe seja devido peDiário Oficial de Contas

los aludidos sócios, por meio do exercício do seu direito de regresso.
E destaca-se: no caso vertente, já houve o exaurimento do contraditório em relação ao Sr. Tarciso Celso Vieira de Vargas.
Nesse sentido, o TCU, no Acórdão 2977/2014 - Primeira
Câmara, tratando sobre os pressupostos de desenvolvimento do processo decidiu que “se, no curso da relação
processual, subsistirem elementos que justifiquem o
conhecimento e julgamento da causa pelo TCU, não cabe arquivar o processo sem julgamento de mérito, ainda que o exame das alegações, dos documentos e das
provas acostadas aos autos permita concluir pela inexistência de débito ou pela ausência de responsabilidade dos envolvidos. Contas regulares.”
Também foi o fundamento do Acórdão 743/2014 proferido pelo Plenário do TCU ante as seguintes razões expostas pelo Relator:
Entretanto, no que tange ao exame de mérito da matéria posta em discussão, penso que o caminho adequado
não mais passa pela perda de objeto da representação,
em face da revogação do certame, eis que essa ocorreu
somente após a instauração e consumação do contraditório, com a realização de oitivas prévias e posteriores,
sobre as questões trazidas nesta representação. Ocorreu
após o julgamento de recurso de agravo, onde as questões também foram debatidas. Bem assim, porque tal revogação da licitação somente ocorreu após o término
da etapa de instrução do feito, já tendo as entidades conhecido o posicionamento de mérito da unidade técnica deste Tribunal sobre as irregularidades, que, embora
não possua o caráter definitivo, sinalizava a manutenção dos indícios de irregularidades apontados. Aduzo,
ainda, que a revogação se deu sem vinculação ao compromisso de realização de nova licitação escoimada dos
vícios apontados por este Tribunal em sede de cautelar.
[...] entendo que a revogação da licitação, neste caso específico, conduz à perda de objeto da cautelar, mas não
www.tce.es.gov.br

da representação em si, cujo exame de mérito se faz necessário com vistas a orientar pedagogicamente as entidades de modo a evitar a repetição do certame com
as irregularidades aqui examinadas. (grifos do Parecer)
Destarte, nos presentes autos, após os trâmites legais,
inclusive com observância do contraditório e da ampla
defesa, deixar de responsabilizar um agente que comprovadamente concorreu para uma irregularidade é optar pela impunidade.
Ademais, entender em sentido contrário – ou seja, que
Sr. Tarciso Celso Vieira de Vargas, Secretário de Estado,
não deve ser responsabilizado –, resulta em renúncia de
competência conferida constitucionalmente a esse Tribunal de Contas.
Afinal, o exercício do controle externo é um poder-dever conferido pela Constituição Federal aos Tribunais de
Contas.
Tratando-se de poder-dever, a ser exercido em prol da
coletividade, e não mera faculdade, o exercício do controle externo é irrenunciável, não podendo ser dispensado ao talante de órgão administrativo, colegiado ou monocrático do Tribunal de Contas.
Vaticina Maria Sylvia Zanella de Pietro:
Analisados os princípios que estão na base de toda a função administrativa do Estado, é necessário examinar alguns dos poderes que deles decorrem para as autoridades administrativas; tais poderes são inerentes à Administração Pública pois, sem eles, ela não conseguiria fazer sobrepor-se a vontade da lei à vontade individual, o
interesse público ao interesse privado.
Embora o vocábulo poder dê a impressão de que se trata faculdade da Administração, na realidade trate-se de
poder-dever, já que reconhecido ao poder público para
que o exerça em benefício da coletividade; os poderes
são, pois, irrenunciáveis.
Portanto, embora exerça função judicialiforme, é o Tribunal de Contas órgão eminentemente administrativo,
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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de modo que são suas competências, notadamente as
administrativas-judicantes, insertas no art. 71 da CF, irrenunciáveis.

ço contratado. Nesse sentido, não há como afastar a evidência de que os pagamentos foram realizados sem a devida prestação do serviço.

A irregularidade sob análise refere-se à contratação de
empresa especializada com profissionais qualificados
com experiência comprovada na área do artesanato para executar trabalho de curadoria, objetivando a elaboração do catálogo de produtos do artesanato do Espírito
Santo, realizada no exercício de 2009.

Finalmente, ressalto divergir da necessidade de conversão em Tomada de Contas Especial, tendo em vista que
os presentes autos já tratam de análise de processo de
contas.

Foram apontados indícios de irregularidades pela equipe de auditoria em razão da constatação de que não foram produzidos relatórios mensais do progresso dos serviços. Dessa forma, os pagamentos teriam sido realizados sem qualquer prova de contraprestação pela empresa contratada.
Em suas justificativas, anexadas aos autos no exercício
de 2011, o senhor Tarciso Celso Vieira de Vargas aduz
os seguintes argumentos (fls. 1910/1912 do Processo TC
4767/2010 em anexo):
Quando nos referimos ao “catálogo”, neste caso, a solicitação se refere especificamente a pesquisa que vai gerar
o conteúdo do catálogo. Posteriormente com esse material em mãos, solicitaremos a impressão. Na folha 05 onde consta que todo material deverá ser entregue a SETADES digitalizado e gravado em CD, significa: a pesquisa e
seleção de produtos artesanais, textos e produtos a serem fotografados para compor o catálogo, e não o catálogo impresso. Isto acontecerá posteriormente”

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento do Ministério Público de Contas, 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, em:
Preliminarmente, por reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 71, §2º, inciso II da
Lei Complementar 621/2012;
Por manter a seguinte irregularidade, apontada no item
II.3.1.a da Instrução Técnica Inicial 388/2011:
2.1 Ausência de regular liquidação de despesa
Base legal: art. 3º, II, da Lei 10.520/02 c/c art. 3º da Lei
8.666/93.
Responsável: Tarciso Celso Vieira de Vargas
Ressarcimento : 14.322,78 VRTE

Vê-se, portanto, que, dois anos após a realização dos pagamentos, o responsável apenas se referiu ao produto
contratado como o material que ainda seria entregue à
SETADES.

3 Por julgar regulares as contas do senhor Givaldo Vieira da Silva, Secretário de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, em relação ao exercício de
2009, conforme artigo 84, inciso I, da Lei Complementar
621/2012.

Permissa venia, o acolhimento da defesa no tocante ao
item sob análise depende da apresentação do material
que foi contratado. No entanto, após o decurso de vários
anos desde o apontamento da irregularidade, o defendente ainda não anexou aos autos o resultado do servi-

4 Por julgar irregulares as contas do senhor Tarciso Celso Vieira de Vargas, Secretário de Estado do Trabalho,
Assistência e Desenvolvimento Social, em relação ao
exercício de 2009, em razão da irregularidade disposta
no item 2.1 acima discriminado, que resultou em dano
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ao erário, condenando-o ao ressarcimento no montante de R$ 27.600,00, equivalente a 14.322,78 VRTE, conforme artigo 84, inciso III, “d” e “e”, da Lei Complementar 621/2012.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Com o intuito de me inteirar de modo mais minucioso
acerca do tema tratado no processo em tela, pedi vista
e, após detida análise, submeto o presente voto à apreciação deste Colegiado.
Versam os presentes autos sobre da Prestação de Contas Anual e Relatório de Auditoria Ordinária da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES, referente ao exercício de 2009, sob
a responsabilidade dos senhores Givaldo Vieira da Silva e
Tarciso Celso Vieira de Vargas, ambos Secretários de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.
A prestação de contas anual foi tempestivamente encaminhada na data de 31 de março de 2010, através do ofício OFICIO/SETADES/GS Nº 149/2010, protocolo 003293
(fls. 01/466), estando, portanto, dentro do prazo regimental, consoante art. 105, da Resolução TC nº 182/02,
vigente à época.
Os autos foram encaminhados à 2ª Controladoria Técnica, a qual elaborou Relatório Técnico Contábil RTC
122/2012, fls. 469-473, em que foram verificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos
da Instrução Técnica Inicial ITI 345/2012, nos termos da
qual se prolatou a Decisão Preliminar TC 390/2012, fls.
485, determinado a citação dos responsáveis para que
no prazo de 30 dias apresentassem suas justificativas. Estes, por sua vez, apresentaram defesas e justificativas às
fls. 493-539 e 545-547.
Em seguida, os elementos do processo foram apreciaSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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dos pela 2ª Controladoria Técnica, conforme Instrução
Contábil Conclusiva ICC 269/2012, fls. 555-559, que concluiu pela regularidade das contas.
O processo TC 4767/2010 apenso trata do Relatório
de Auditoria Ordinária RA-O 142/2010 (fls. 11-41), em
que se verificou a presença de indícios de irregularidades, o que ensejou a citação dos responsáveis, relacionados através da Instrução Técnica Inicial ITI 388/2011
(fls. 1738-1766), culminando na Decisão Preliminar TC
251/2011, fls. 1778-1779, em que o Plenário decidiu por
CITAR o senhor Tarciso Celso Vieira de Vargas - Secretário de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, para que, no prazo improrrogável de trinta dias, apresentasse justificativas e/ou esclarecimentos
que julgasse necessários quanto aos itens apontados na
ITI 388/2011.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas justificativas às fls. 1786-1970.
Às fls. 1984-1988 foi juntada pelo responsável documentação complementar.
Em seguida, foram autos ao Núcleo de Estudos técnicos e análises Conclusivas para a elaboração de Instrução Técnica Conclusiva – ITC 3744/2016, que, em síntese, concluiu pela prescrição dos indícios de irregularidades apontados nos presentes autos, à exceção do item II.3.1.a da ITI 388/2011 – Ausência de regular liquidação
de despesa, sob a responsabilidade do senhor Tarciso
Celso Vieira de Vargas.
Nesse sentido, a área técnica opina pela regularidade
das contas do senhor Givaldo Vieira da Silva. No tocante
ao item II.3.1.a da ITI 388/2011, diante da possibilidade
de que haja outros responsáveis pela conduta, conclui
pela necessidade da complementação da instrução do
feito pela unidade técnica competente, ou, alternativamente, pela extinção do feito sem julgamento de mérito.
Divergindo do opinamento técnico, em manifestação da
lavra do Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, o MinistéDiário Oficial de Contas

rio Público de Contas destaca que, apesar de não ter sido
avaliada a responsabilidade de outros agentes que possam ter contribuído de alguma forma para a consumação das ilicitudes, tal fato não impede a responsabilização do agente já individualizado, desde que suas condutas comprovadamente tenham contribuído para a prática da irregularidade, o que ficou devidamente demonstrado no item 4.1 da ITC (Parecer do Ministério Público
de Contas 5541/2017 - fls. 592/604).
Dessa forma, o Parquet de Contas pugna pela conversão dos autos em Tomada de Contas Especial e a condenação do senhor Tarciso Celso Vieira de Vargas ao ressarcimento no montante de R$ 27.600,00, equivalente a
14.322,78 VRTE, em razão da irregularidade disposta no
item 4.1 da ITC.
Tendo integrado a pauta da 43ª Sessão Ordinária do Plenário, O Conselheiro Relator proferiu voto nos seguintes
termos:
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:
Preliminarmente, por reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 71, §2º, inciso II da
Lei Complementar 621/2012;
Por manter a seguinte irregularidade, apontada no item
II.3.1.a da Instrução Técnica Inicial 388/2011:
2.1 Ausência de regular liquidação de despesa
Base legal: art. 3º, II, da Lei 10.520/02 c/c art. 3º da Lei
8.666/93.
Responsável: Tarciso Celso Vieira de Vargas
Ressarcimento : 14.322,78 VRTE
3 Por julgar regulares as contas do senhor Givaldo Vieira da Silva, Secretário de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, em relação ao exercício de
2009, conforme artigo 84, inciso I, da Lei Complementar
www.tce.es.gov.br

621/2012.
4 Por julgar irregulares as contas do senhor Tarciso Celso Vieira de Vargas, Secretário de Estado do Trabalho,
Assistência e Desenvolvimento Social, em relação ao
exercício de 2009, em razão da irregularidade disposta
no item 2.1 acima discriminado, que resultou em dano
ao erário, condenando-o ao ressarcimento no montante de R$ 27.600,00, equivalente a 14.322,78 VRTE, conforme artigo 84, inciso III, “d” e “e”, da Lei Complementar 621/2012.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
De modo objetivo, nota-se que a questão jurídica que
enseja a presente controvérsia diz respeito ao exame da
irregularidade das contas do senhor Tarciso Celso Vieira
de Vargas. Anuo, portanto, às demais proposições e conclusões do voto do Relator.
Pois bem.
De acordo com o voto do Relator, devem ser julgadas
irregulares as contas do senhor Tarciso Celso Vieira
de Vargas, Secretário de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, em relação ao exercício
de 2009, em razão da irregularidade disposta no item II.3.1.a da Instrução Técnica Inicial 388/2011 – ausência
de regular liquidação de despesa - , que resultou em dano ao erário, condenando-o ao ressarcimento no montante de R$ 27.600,00, equivalente a 14.322,78 VRTE,
conforme artigo 84, inciso III, “d” e “e”, da Lei Complementar 621/2012.
Não obstante a ocorrência da irregularidade, importante
tecermos considerações a respeito da responsabilização,
haja vista que foi atribuída exclusivamente ao senhor
Tarciso Celso Vieira de Vargas, Secretário de Estado do
Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social à época.
Em que pese o louvável esforço de auditagem realizado pelos técnicos desta Corte de Contas, verifica-se, no
achado indigitado na ITI 388/2011, a ausência da indiviSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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dualização da conduta do senhor Tarciso Celso Vieira de
Vargas, bem como, do nexo de causalidade existente entre a sua conduta e o indício de irregularidade apontado.
Ou seja, em que medida atuou ou se omitiu para a irregularidade verificada e o que lhe seria exigível conhecer
acerca do suposto ilícito.
A suposta irregularidade sugere que, ao menos, deveriam ter sido chamados aos autos, como responsáveis,
o fiscal do contrato, o agente responsável pela liquidação da despesa e a empresa contratada, que eventualmente possa ter recebido indevidamente valores pelos
quais não tenha prestado serviço. Contudo, apontou-se
apenas o senhor Tarciso Celso Vieira de Vargas como responsável.
Registre-se, com ênfase, que a ausência da individualização das condutas e nexo de causalidade na ITI não decorreu de equivoco da Área Técnica, mas sim da própria
sistemática aplicada à época, por este Tribunal, na realização de trabalhos de auditoria e elaboração de relatórios e manifestações técnicas, que se orientavam baseados em modelos e manuais, então vigentes nesta Corte, que preconizavam a aplicação da responsabilização
(culpa) objetiva aos achados de auditoria, de modo que
apenas os ordenadores de despesa dos órgãos ou entes
auditados figuravam como eventuais responsáveis pelas
anomalias detectadas.
Portanto é necessário que haja uma contextualização
histórica na abordagem de processos autuados anteriormente ao exercício de 2012, quando então, em evolução
natural dos seus procedimentos, passou o TCEES a adotar matrizes de responsabilização objetivando a discriminação de condutas e do nexo de causalidade existente
entre o indício de irregularidade apontado e a atuação
do agente apontado como responsável.
Nesse passo, deve-se ponderar que tais manifestações
técnicas confeccionadas segundo a orientação atrelada
à responsabilização objetiva não podem ser tidos como
equivocados eis que refletem a orientação normativa suDiário Oficial de Contas

perior desta E. Corte vigente à época de sua elaboração.
Contudo, é necessário considerar que a readequação de
relatórios e peças processuais deles decorrentes à sistemática atual de responsabilização, baseada na aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, demanda
a reinstrução processual com refazimento da matriz de
responsabilidade, bem como, a citação de outros agentes para a composição do polo passivo do processo, tarefas que podem se mostrar infrutíferas ou até mesmo inviáveis em virtude do decurso do tempo e suas implicações naturais (morte de agentes, descarte de documentos, impossibilidade de verificação de indícios, etc.) e jurídicas (prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal,
falência de empresas, cerceamento de direito de defesa
pela dificuldade dos eventuais defendentes terem acesso a documentos comprobatórios de suas teses, etc.),
confrontando-se, assim, com o princípio constitucional
da razoável duração do processo e os primados da economia processual, celeridade e segurança jurídica.
Nessa ordem de ideias insta destacar que este Tribunal,
em casos análogos, tem decidido no sentido de afastar
a responsabilidade dos gestores, em situações em que
sequer foram citados os demais agentes para responder
por suas ações/omissões, recaindo apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, conforme julgados exarados nos seguintes processos: Processos TC nº 1989/2010
(Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13),
167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13),
4878/2003 (Acórdão 1796/2015), 3873/2005 (Acordão
910/2016), 3674/2004 (Acórdão 896/2016-Plenário).
O modelo de responsabilização adotado por este Tribunal à época dos trabalhos de auditagem era baseado na
culpa objetiva, de tal forma que na instrução processual
não se procedeu à identificação e qualificação dos agentes verdadeiramente responsáveis, tampouco das pessoas jurídicas contratadas, nem mesmo à descrição do nexo de causalidade entre a conduta de cada qual e o resultado ou, ainda, da indicação do elemento subjetivo (dowww.tce.es.gov.br

lo ou culpa), do indício de boa-fé (erro de fato ou erro de
direito escusável - art. 157, §2º, RITCEES) e da participação individualizada de cada agente.
Nesse pensamento, importante ressaltar que, no caso presente entendo ser necessária a oportunização do
contraditório e da ampla defesa, isto é, devem todos os
responsáveis ser previamente chamados ao processo.
Nesse passo, necessário se formar a matriz de responsabilização em relação a todos os agentes envolvidos na
presente irregularidade, de forma solidária, e não somente a possível responsabilização do gestor em questão.
Por estas razões, entendo prejudicada a análise nestes
autos, tornando necessário que seja a matéria analisada
em autos apartados, inclusive com chamamento dos demais agentes que tenham eventualmente participado da
irregularidade em tela.
Ressalte-se que, diante do prazo decorrido dos fatos, entendo ainda possível a restituição dos fatos, não sendo
imperiosa a extinção do processo sem o julgamento do
mérito nesse caso, solução já decidida em outros casos
por esta Corte. Nesse sentido, a área técnica manifesta-se: “Com intuito de fornecer elementos de convicção
para se reiniciar ou não a instrução processual, destaca-se que os fatos ocorreram no exercício de 2009 e que
em breve análise dos autos, percebe-se que há elementos probatórios para se apontar outros eventuais responsáveis”.
Ante todo o exposto, concordando com o entendimento da área técnica, e divergindo do Ministério Público de
Contas e do Eminente Conselheiro Relator, e VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO TC- 0116/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão plenária, em:
1.1 Por unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, preliminarmente, por reconhecer a prescrição da pretensão
punitiva, com fulcro no art. 71, §2º, inciso II da Lei Complementar 621/2012, e, no mérito, por julgar regulares
as contas do senhor Givaldo Vieira da Silva, Secretário
de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento
Social, em relação ao exercício de 2009, conforme artigo
84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012;
1.2 Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, por FORMAR AUTOS
APARTADOS para apurar o item II.3.1.a da Instrução Técnica Inicial 388/2011 – ausência de regular liquidação de
despesa;
1.3 Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado..

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
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: 24/04/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sess

2. Unânime em relação ao item 1.1. Por maioria, em relação ao ite 1.2, vencidos, neste item, o relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, e o conselheiro
substituto João Luiz Cotta Lovatti, que votaram por julgar
irregulares as contas do senhor Tarcisio Celso Vieira de
Vargas, em relação ao item II.3.1.a da Instrução Técnica
Inicial 388/2011 – ausência de regular liquidação de despesa, com ressarcimento de 14.322,78 VRTEs.

Processo TC: 4598/2016

3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2012

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 substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Diário Oficial de Contas

ACÓRDÃO TC- 0119/2018 – PLENÁRIO

Jurisdicionado: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
São Mateus
Assunto: Recurso de Reconsideração
Recorrente: Luiz Carlos Sossai
Ementa: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
ACÓRDÃO TC 1567/2015 PLENÁRIO – NÃO CONHECER
– ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo

www.tce.es.gov.br

senhor Luiz Carlos Sossai, Diretor do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus no exercício de
2012, em face do Acórdão TC-1567/2015 Plenário, constante do Processo TC 4350/2013, que assim dispôs:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4350/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão
plenária realizada no dia vinte de outubro de dois mil e
quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que
encampou o voto-vista do Senhor Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti:
1. Julgar Irregulares as contas do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de São Mateus, no exercício 2012, sob a
responsabilidade do Sr. Luiz Carlos Sossai, Diretor Geral, tendo em vista os fatos narrados no item 2.1.1 da ITC
570/2015, aplicando-lhe multa individual no valor de
R$8.000,00 (oito mil reais), atualizáveis na forma do art.
138 c/c art. 135, §3º, ambos da LC 621/2012, dosada na
forma do artigo 96, incisos I e II, da Lei Complementar
Estadual 32/93 e art. 166, da Resolução TC 182/2002, inciso I, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a
legislação vigente à época dos fatos, em virtude da manutenção da seguinte irregularidade:
2.1.1 Ocorrência de déficit financeiro, sugerindo o desequilíbrio das contas públicas (Item 3.3.3 do RTC nº
113/2014) Inobservância ao disposto no artigo 48, alínea
“b”, 75, 76, 77 e 105, da Lei Federal nº. 4.320/1964; artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº. 101/2000.
2. RECOMENDAR ao atual gestor que tome as ações
necessárias para realizar a cobrança das “Contas a Receber” de forma a efetivar o direito do SAAE São Mateus e evitar a inviabilidade financeira da autarquia, bem
como, registre as variações patrimoniais qualitativas na
Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme
Portaria STN nº 437/2012:
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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3. DETERMINAR ao Prefeito de São Mateus, Sr. Amadeu
Boroto, com fulcro no art. 9º, XL c/c art. 152, ambos do
Regimento Interno, que instaure Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos e a identificação dos responsáveis pela aprovação e permissão de comercialização de lotes no Loteamento Ayrton Senna, e a quantificação do dano ao erário referente a obras e serviços realizados e/ou a realizar pelo poder público, necessárias
para permitir condições de habitação de seres humanos
naquele local, observando para tanto as normas expressas na Instrução Normativa IN nº 32/2014, encaminhando-lhe cópia destes autos a partir das folhas 377.
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado
Mediante a Instrução Técnica de Recurso 361/2017 (fls.
108/110), a Secex Recursos opinou pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista sua intempestividade.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do
Ministério Público de Contas 7378/2017 - fl. 114).
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Instrução Técnica de Recurso 361/2017 (fls. 108/110)
pelo não conhecimento do recurso em razão de sua manifesta intempestividade, nos seguintes termos:
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando os requisitos de admissibilidade do Recurso
de Reconsideração, observa-se que a parte possui interesse e legitimidade processual.
Quanto ao cabimento, verifica-se que o Recurso de
Reconsideração interposto em face do Acórdão TC1567/2015 – Plenário encontra respaldo no art. 164, caput, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas.
Diário Oficial de Contas

A notificação do Acórdão TC – 1567/2015 - Plenário foi
disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal
no dia 22/02/2016, considerando-se publicada no dia
23/02/2016, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo
único, da Lei Complementar Estadual nº 621/12 c/c art.
5º da Resolução TC nº 262/2013. Interposto o Recurso
de Reconsideração em 19/04/2016, tem-se o mesmo
como intempestivo. (g.n.)
A notificação do Acórdão 1567/2015 – Plenário foi disponibilizada em 22/02/2016 no Diário Eletrônico desta
Corte de Contas, considerada publicada em 23/02/2016.
Nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único da LC
621/2012 c/c art. 5.º na Resolução 262/2013 a contagem
do prazo iniciou-se em 24/02/2016 e, portanto, o prazo para interposição do recurso venceu em 24/03/2016.
Assim, a interposição do recurso em 19/04/2016 é intempestiva.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer o presente Recurso, em razão de sua intempestividade, arquivando-se
os autos após o trânsito em julgado.

Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 0120/2018 – PLENÁRIO

Processo: 00951/2017-9 (Apenso:00442/2014-1)
Assunto: Recurso de Reconsideração

Recorrente: Ministério Público Especial de Contas

2. Unânime.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte

3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2014

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
www.tce.es.gov.br

Responsáveis: Aquiles Zanon Dellatorre, Esmeraldo Anselme de Melo, Fernando Carvalho de Oliveira, Flavio do
Nascimento Azevedo, Jose Manoel de Medeiros, Josias
da Silveira Miranda, Luiz Antonio Moraes da Silva, Marcelo Pereira de Jesus Campos, Savio Goncalves Borges,
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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Romeu Lopes de Souza
Procurador:

Marcelo Gomes Pimentel – OAB/ES 9144

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL – CONHECIMENTO - IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE BOA FÉ E INEXISTÊNCIA
DE GRAVIDADE – QUITAÇÃO TEMPESTIVA DO DÉBITO
– MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO TC 771/2016 – 1ª CÂMARA – CONTAS REGULARES COM RESSALVA – RECOMENDAÇÃO.
O EXMO.SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
1 Relatório
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto Ministério Público de Contas, por intermédio do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, em face do
Acórdão TC 771/2016 – Primeira Câmara, constante do
processo de Tomada de Contas Especial TC 442/2014,
que acolheu integralmente as justificativas apresentadas
pelos vereadores João Batista Alves Linhares e Luiz Antonio Moraes da Silva e pelos senhores Gilson Souza de Oliveira, Luciano Monteiro Cezarete, Sávio Gonçalves Borges e Josias da Silveira Miranda; e acolheu parcialmente
as razões apresentadas por Aquiles Zanon Delatorre, Esmeraldo Anselme de Melo, Fernando Carvalho de Oliveira, Flávio do Nascimento Azevedo, Jose Manoel de Medeiros, Marcelo Pereira de Jesus Campos e Romeu Lopes
de Souza, para deduzir as quantias que inicialmente
lhes foram imputadas a título de ressarcimento, julgando suas contas Regulares com Ressalvas.
O Ministério Público pugna pela reforma do Acórdão TC
771/2016, com a finalidade de emissão de “nova decisão
no sentido de julgar irregulares as contas dos Vereadores Luiz Antonio Moraes da Silva, Aquiles Zanon Delatorre, Esmeraldo Anselme de Melo, Fernando Carvalho de
Oliveira, Flávio do Nascimento Azevedo, Jose Manoel de
Medeiros, Marcelo Pereira de Jesus Campos e dos Assessores Josias da Silveira Miranda e Sávio Gonçalves BorDiário Oficial de Contas

ges, nos termos do artigo 84, III, alíneas ‘c’, ‘d’ e ‘e’ da
Lei Complementar 621/2012, pelas irregularidades perpetradas no recebimento de diárias indevidas da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, no exercício 2013,
mantendo-se incólumes as demais conclusões da decisão recorrida” .
Recebi recurso de reconsideração e decidi por notificar
os senhores Luiz Antonio Moraes da Silva, Aquiles Zanon
Delatorre, Esmeraldo Anselme de Melo, Fernando Carvalho de Oliveira, Flávio do Nascimento Azevedo, Jose
Manoel de Medeiros, Marcelo Pereira de Jesus Campos
e dos Assessores Josias da Silveira Miranda e Sávio Gonçalves Borges para apresentação de contrarrazões recursais (DECM 289/2017 –fls.38 - 41).
Transcorrido o prazo para apresentação de contrarrazões, os autos foram encaminhados a SecexRecursos
que emitiu a Instrução Técnica de Recursos 121/2017
(fls. 54-61) onde propõe pelo conhecimento do recurso
e pelo provimento total nos termos propostos pelo recorrente .
O Ministério Público de Contas manifesta-se de acordo
com a Instrução Técnica de Recursos 121/2017, por meio
do Parecer 3558/2017 de fls. 65, da lavra do Procurador
de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Em seguida, decidi por notificar os senhores Aquiles Zanon Delatorre, Esmeraldo Anselme de Melo, Fernando
Carvalho de Oliveira, Flávio do Nascimento Azevedo, Jose Manoel de Medeiros, Marcelo Pereira de Jesus Campos e Romeu Lopes de Souza, para que comprovassem o
ressarcimento ao erário municipal dos valores apresentados na tabela 1 (DECM 1198/2017 – fls. 67 – 74).
Recolhimentos de débito foram colacionados às fls. 87 –
104, pelos senhores Aquiles Zanon Delatorre, Esmeraldo Anselme de Melo, Fernando Carvalho de Oliveira, Flávio do Nascimento Azevedo, Jose Manoel de Medeiros,
Josias da Silveira Miranda, Luis Antônio Moraes da Silva,
Marcelo Pereira de Jesus Campos, Savio Gonçalves Borges e Romeu Lopes de Souza.
www.tce.es.gov.br

O Ministério Público de Contas, por meio dos termos de
verificação pertinentes, apresentou a situação dos valores ressarcidos (fls. 110 – 129), indicando serem insuficientes para quitar na integralidade os débitos.
Na sequência, o Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira exarou Parecer considerando que, tendo em vista
que as quantias individuais faltantes serem de pequeniníssima monta, opina pela quitação do débito em relação aos responsáveis.
Entretanto, ressalta que mesmo diante da quitação reconhecida, a conclusão deve se dar nos termos definidos
pelo Recurso: contas irregulares (fls. 131 – 134).
É o relatório.
2 Fundamentação
O Ministério Público de Contas, aqui recorrente, sustenta sua pretensão recursal na suposta ausência de fundamentação do voto embasador do Acórdão TC 771/2016,
uma vez que, conforme argumenta, a constatação de irregularidade com dano injustificado ao erário atrai a incidência normativa do artigo 84, III e suas alíneas, ou seja, a irregularidade das contas.
Nesse sentido, afirma que a aplicação do art. 157, § 4º
da Lei Complementar 621/2012 exige motivação suficiente a demonstrar a boa-fé do responsável e ausência
de gravidade da irregularidade; daí sustentar a nulidade
do mencionado acórdão, dada a falta de motivação nesse sentido.
Acresce, como prova de má-fé e gravidade, manifestação
do vereador Luiz Antonio de Moraes da Silva, na sessão
da câmara de 12/12/2013, afirmando ter recebido três
diárias naquele ano sem merecê-las e não sentir vergonha disso.
A ITR 121/2017 da Secex Recursos opina pelo provimento do recurso do Ministério Público de Contas, aduzindo em sua fundamentação que embora os vereadores
recorridos tenham efetuado o ressarcimento das diárias
recebidas no âmbito da Ação Civil Pública movida pelo
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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Ministério Público Estadual, os valores não foram atualizados monetariamente, persistindo o débito, o que não
satisfaz ao requisito previsto no já mencionado parágrafo 4º do artigo 157, que é a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente.
Os débitos apurados ao final do processo principal – TC
442/2014, denúncia – foram recolhidos pelos responsáveis, com comprovantes trazidos aos autos daquele processo em 08/12/2016, por ofício do Prefeito Municipal
de Bom Jesus do Norte (fls. 705 a 743 do processo TC
442/2014), em cumprimento à determinação constante
do item 3 do Acórdão recorrido; antes, portanto, da propositura do recurso do Ministério Público, que ocorreu
em 24/01/2017.

destaco de sua fundamentação:

to do débito.

Analisando o histórico detalhado que existe neste acervo, tive a oportunidade de verificar que nem todas as
diárias pagas foram desprovidas de interesse público. A
bem da verdade, devo admitir que a formalização dessas despesas deveria ser melhor elaborada e comprovada, inclusive quanto à demonstração da pertinência de
certos compromissos e da necessidade de serem deslocadas comitivas.

Não há que se falar, portanto, em falta de motivação
da decisão; pelo contrário, o voto em que se consubstanciou o acórdão teve vasta e cuidadosa motivação,
demonstrando os vários aspectos analisados, entre os
quais se destaca a boa-fé, comprovada por exemplo, pelo pagamento dos débitos antes da decisão final do processo de denúncia.

Ainda assim, entendo que os pagamentos abaixo relacionados são passíveis de serem aprovados em virtude das
justificativas dadas, pois refletem de algum modo o desempenho da atividade parlamentar conjugado ao interesse público local:

Realizadas as verificações dos débitos, o Ministério Público de Contas afirma no parecer de fls. 131-134 que
as quantias ainda faltantes são de pequeníssima monta,
não ultrapassando 3,047 VRTE e pugna pela quitação do
débito dos responsáveis.

[...]

O conjunto de elementos aqui postos me leva a formar
meu convencimento em sentido divergente da Secex Recursos, por considerar, em primeiro lugar, a ocorrência
da quitação tempestiva do débito.

[...]

Isso porque os valores ressarcidos no âmbito da Ação Civil Pública constituíram, no momento do pagamento, a
totalidade do valor de débito então conhecido pelos
devedores, o que lhes assegurou quitação e arquivamento da ação.
Novos cálculos deste Tribunal de Contas levaram à redução dos valores iniciais e inclusão de correção monetária
que, tão logo publicado o Acórdão, foram igualmente recolhidos pelos responsáveis.
Entendo, portanto, presente o requisito de liquidação
tempestiva do débito atualizado monetariamente, constante do § 4º, art. 157 da Lei Complementar 621/2012.
Quanto à demonstração de boa fé e ausência de gravidade, revendo o voto do Conselheiro Rodrigo Chamoun,
Diário Oficial de Contas

Assim sendo, ressalto que a devolução dos valores referentes às diárias indevidamente pagas já foi integralmente promovida pelos agentes, conforme atestam documentos de fls. 403 e seguintes.
É importante também esclarecer que há nos autos a informação de que o vereador João Batista Alves Linhares
recebeu apenas 2 diárias as quais considerei justificadas
neste voto, razão pela qual não há nada a lhe imputar a
título de ressarcimento.
Em relação ao vereador Luiz Antonio Moraes da Silva, está comprovado nos autos eu procedeu à devolução dos
valores recebidos antes mesmo da interposição da ação
civil pública e desta denúncia e ainda na fase de inquérito civil, colaborou como o Ministério Público Estadual na apuração dos fatos, motivo pelo qual deixo de propor sua condenação, inclusive quanto à eventual sanção.
[...]
Pelo trecho destacado se pode perceber claramente o
criterioso trabalho de controle feito pelo relator e a motivação de suas decisões no processo, como o reconhecimento da boa fé, a ausência de gravidade e o pagamenwww.tce.es.gov.br

Por fim, cabe destacar que a manifestação do vereador
Luiz Antonio Moraes Silva, pode ser interpretada de outro modo, muito mais razoável de se compreender no
contexto de uma reunião pública na Câmara dos Vereadores.
De sua fala, conforme transcrição às fls. 27, se extrai:
Não tem vergonha nenhuma de dizer que não mereceu
receber essas diárias [...]e ele considera aquela viagem
um passeio porque foi convite do Senhor Governador e
que muitas vezes nem sabe que eles estão lá, então é por
isso que ele considera a viagem um passeio.
Contextualizando essa afirmação, na verdade o vereador
está lamentando o fato de ter recebido diárias para atender a convite do governador, deslocando-se para a capital e não recebendo por parte do governador, segundo
ele, qualquer atenção, eis que este nem sabe que os vereadores lá estão; isso torna a viagem, segundo o vereador, um passeio.
Em suma, após a análise ora exposta, entendo como irretocável o Acórdão 771/2016, uma vez que seus fundamentos são inteiramente embasados na Lei Complementar 621/2012 e no Regimento Interno desta Corte
de Contas.
A quitação do débito saneia o processo e ausência de
gravidade das irregularidades e a boa-fé dos responsáveis é fato que se aperfeiçoa justamente com essa quitação.
É, portanto, correta a aplicação do artigo 157, § 4º do Regimento Interno deste Tribunal, de modo a se manter o
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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julgamento pela regularidade com ressalva das contas e
quitação aos responsáveis.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, divirjo do entendimento da área
técnica, contido na Instrução Técnica de Recurso ITR
121/2017 e o parecer 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 Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas neste voto, em:
1.1. CONHECER DO RECURSO na forma do art. 80, inciso
I, da Lei Complementar n° 32/1993;
1.2. NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume o Acórdão 771/2016, deste Tribunal de Contas.
1.3. Recomendar à atual gestão da Câmara Municipal
de Bom Jesus do Norte que adeque os procedimentos
para pagamentos de diária e, em especial, passe a exteriorizar formal e fundamentadamente a necessidade de
cada deslocamento requerido ou autorizado, norteando-se primordialmente pela pertinência entre a atividade
legiferante e a relevância da viagem, limitando a formação de cada comitiva à quantidade mínima indispensável
de membros e/ou servidores.
2. Unânime.
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
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Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
ONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 121/2018 – PLENÁRIO

Processo: 1724/2017 (Apensos: TC-2609/2007 e TC3409/2008)
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Assunto: Embargos de Declaração
Exercícios: 2006
Recorrente: Elieser Rabello
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARECER PRÉVIO – PEÇA OPINATIVA – AUSÊNCIA DE ATO DE JULGAMENTO
NO ÂMBITO DA CORTE DE CONTAS – JULGAMENTO POLÍTICO – NÃO SUJEIÇÃO À INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
www.tce.es.gov.br

– AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - CONHECIMENTO – NEGATIVA DE PROVIMENTO
– NULIDADE DO ACÓRDÃO TC-985/2017 DA 1ª CÂMARA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Este processo trata de Embargos de Declaração interpostos pelo senhor Eliezer Rabello, Prefeito Municipal de
Vargem Alta no exercício de 2006, em face do Parecer
Prévio TC-93/2008, proferido no Processo TC 3409/2008
em apenso, que dando provimento parcial ao Recurso
de Reconsideração manteve a recomendação ao Legislativo Municipal pela rejeição das contas anuais, conforme
constava no Parecer Prévio 56/2008.
Em sede do mencionado recurso foram afastadas irregularidades e mantidas outras, de modo que se chegou à
seguinte conclusão:
No mérito, pelo provimento parcial do recurso, para
afastar as irregularidades constantes dos itens I.1, I.2,
I.3, I.8, I.9, I.10 e I.11 do Parecer Prévio TC-056/2008,
mantendo-se a orientação ao Legislativo Municipal para a rejeição das presentes contas, tendo em vista a manutenção das inconsistências dispostas nos itens I.4, I.5,
I.6, I.7 e I.12 do Parecer Prévio em tela.
O agente responsável vem então, na qualidade de embargante, alegar a existência de omissão, contradição e
obscuridade na decisão que julgou apenas parcialmente procedente seu recurso, por ter requerido em defesa
oral o reconhecimento de prescrição e não ter tido seu
pedido deferido, o que constituiria contradição em relação à jurisprudência deste mesmo Tribunal além de ter
sido supostamente recomendado pela 6ª Secex quando
da análise do processo.
Requer ao final o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja suprida a suposta omissão ou contradição apontada, para o fim de ser reconhecida a presSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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crição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas,
com o arquivamento do processo.
O Secretário adjunto das Sessões certifica o cumprimento do prazo recursal (f.12); autuado e distribuído a este
Gabinete na forma regimental.
Em sede conhecimento do recurso, considerando o teor
do despacho acima mencionado, entendo que os Embargos de Declaração interpostos são tempestivos.
Além disso, o embargante é parte legítima e possui interesse, estando preenchidas todas as formalidades exigidas pelo artigo 395 da Resolução TC nº 261/2013, razão
pela qual conheço dos embargos de declaração opostos.
Cabe esclarecer que estes embargos de declaração haviam sido julgados pela 1ª Câmara em razão da sua competência regimental para os processos do Município de
Vargem Alta, tendo-se, entretanto, deixado de observar,
naquela ocasião, a regra específica da competência do
Plenário para o exame dos embargos de declaração interpostos contra suas próprias decisões – art. 9º, XIV do
Regimento Interno - como o que se tem presente.
Foi então prolatado o Acórdão 985/2017, na sessão de
02 de agosto de 2017 da 1ª Câmara, que à unanimidade
acompanhou o voto deste Relator.
O mesmo voto é aqui reproduzido, desta vez perante o
Egrégio Plenário desta Corte, retificando-se o curso do
processo, devendo ser anulado o referido acórdão em
face da incompetência do órgão julgador, a 1ª Câmara.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com a argumentação do embargante, teria
ocorrido prescrição no processo de prestação de contas
2609/2007, na forma do art. 71 da LC 621/2012, eis que
permaneceu sem movimentação por mais de cinco anos,
entre a manifestação de fls. 228 (28/08/2008) e a manifestação contábil de recurso (fls. 229-248).
Cita precedentes desta Corte – processos TC 4465/2004,
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TC 2160/2006, TC 5144/2008, em que ocorreu o reconhecimento da prescrição intercorrente – aquela que se
dá no curso do processo, em razão da inércia do autor.
Em primeiro lugar, quanto aos fatos, cabe destacar que
diversamente do que afirma o embargante, a chefia da
6ª CT, na MTC 87/2013 (f. 249) faz menção à prescrição,
mas apenas da multa, sem prejuízo da manutenção do
parecer prévio.
Quanto às alegações de defesa oral, cabe destacar que
não há no procedimento desta Corte qualquer omissão,
uma vez que o argumento foi analisado e refutado, como se transcreve da Instrução Técnica de Recurso sobre
a defesa oral:
No que tange à alegação de ocorrência da prescrição,
convém inicialmente ressaltar que, ao contrário do alegado, a matéria foi devidamente analisada por meio da
ITR 47/2014 que assim concluiu:
Assim, considerando que a emissão do Parecer Prévio
constitui uma etapa no processo de controle externo, realizado com o auxílio do Tribunal de Contas, que exerce
sua função fiscalizatória com o objetivo de apreciar as
contas e fornecer dados técnicos para acudir o Legislativo, quando do julgamento das contas do Executivo, não
há que se falar em sanção pecuniária.
Isso porque a prescrição, nos termos dos normativos
aplicáveis a esta Corte, atinge tão somente a pretensão
punitiva, o que não impede a atuação do Tribunal de
Contas na emissão de parecer prévio com o objetivo de
subsidiar o julgamento das contas pelo Legislativo.
Convém relembrar que o prazo para análise das contas dos Prefeitos Municipais possui como matriz a disposição do artigo 71, inciso II, da Constituição Estadual,
senão vejamos:
Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ao qual compete:
[...] II – emitir parecer prévio sobre as contas dos Prewww.tce.es.gov.br

feitos, em até vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento, e julgar as contas do Tribunal de Justiça, do
Ministério Público e das Mesas da Assembleia Legislativa
e das Câmaras Municipais, em até dezoito meses, a contar dos seus recebimentos; (grifo nosso)
Ocorre que, da emissão extemporânea do parecer prévio
pelo Tribunal de Contas não decorrem efeitos de ordem
processual por se tratar de prazo impróprio, cuja única
consequência pode ser sanções de ordem disciplinar.
Acerca dos prazos impróprios, Nelson Nery vaticina que
“são [...] fixados na lei apenas como parâmetro para a
prática do ato, sendo que seu destendimento não acarreta situação detrimentosa para aquele que o descumpriu,
mas apenas sanções disciplinares”.
Daí se verifica a inexistência de omissão quanto à alegação de prescrição feita pela defesa. Na verdade, a matéria havia sido tratada tanto na instrução técnica de recurso quanto na manifestação técnica sobre a defesa oral e
afastada no mérito a aplicação da prescrição a processo de prestação de contas anual em que a atuação deste
Tribunal de Contas resulta em parecer prévio.
Cabe destacar que parecer prévio não é ato de julgamento, mas peça opinativa e não sujeita, portanto, à
incidência de prescrição, conforme se verifica no julgado a seguir, proferido unanimemente pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas de Minas Gerais, em sessão
do dia 04/09/2012, na prestação de contas n. 680.603.
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS — PREFEITURA MUNICIPAL — EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO — PEÇA TÉCNICO-JURÍDICA OPINATIVA — AFASTADA INCIDÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO — JULGAMENTO PELO LEGISLATIVO — DIMENSÃO METAINDIVIDUAL — DIREITO DA COLETIVIDADE — II. PROPOSTA DE PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS PRESTADAS
1. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas
constitui peça técnico-jurídica de natureza opinativa,
com o objetivo de subsidiar o julgamento das contas peSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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lo Legislativo.

prazo de sessenta dias a contar do seu recebimento;

2. Não se admite a interposição de limitação temporal à
atuação do Tribunal de Contas, quando o julgamento das
contas de governo, outorgado ao Poder Legislativo, possa, por via reflexa, ser obstaculizado, tendo em vista tratar-se de direito da coletividade.

III - apreciar as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos, com a emissão de parecer prévio no prazo de até
vinte e quatro meses a contar do seu recebimento;

Tampouco houve qualquer contradição na decisão proferida, seja em relação à sua própria fundamentação, seja em relação à jurisprudência desta Corte.
Ressalto aqui que o embargante menciona manifestação
da 6ª Secex no sentido da ocorrência de prescrição neste
processo; o que consta da Manifestação Técnica da Chefia MTC 87/2013 (f.249), no entanto, é o opinamento pela prescrição da multa sem prejuízo do parecer prévio.
O Ministério Público de Contas faz a devida correção sobre a questão (f. 264) quando afirma que não prescrição
nem sanção e opina pelo provimento parcial, mantida a
rejeição.
O provimento parcial se deveu ao afastamento de irregularidades pela manifestação contábil sobre o recurso
(MCR 32/2013).
Quanto à alegada contradição entre o julgado ora embargado e a jurisprudência deste Tribunal de Contas, a
análise deve partir da competência legal desta Corte de
Contas, estabelecida em sua lei orgânica e decorrente da
Constituição Federal.
Art.1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e Estadual e na
forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete:
I -exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios
e das entidades da administração direta e indireta dos
poderes constituídos, bem como da aplicação das subvenções e renúncias de receitas;
II - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado, com a emissão de parecer prévio no
Diário Oficial de Contas

IV - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta do Estado e dos Municípios,
incluídas as fundações e as sociedades por eles instituídas ou mantidas, bem como as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte dano ao erário

ração, pela ausência de omissão, obscuridade ou contradição no Parecer Prévio 93/2016.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACORDÃO

Há, portanto, processos em que o Tribunal profere ato
de julgamento, com aplicação de sanção pecuniária e
ressarcimento e este julgamento e respectiva sanção são
passíveis de prescrição, na forma do art. 71 da Lei Complementar 621/2012, ressalvado ressarcimento ao erário
que é imprescritível.

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 neste voto, em:

Por outro lado, nos processos de prestação de contas
anuais dos Chefes do Executivo, seja estadual ou municipal, o Tribunal de Contas profere uma peça opinativa e
técnica, que é o parecer prévio, que fica sujeito ao julgamento de natureza política a ser exercido pelos respectivos poderes legislativos.

1.2. Seja declarado nulo o Acórdão 985/2017 da 1ª Câmara deste Tribunal;

Neste último caso, não há que se falar em prescrição,
não só porque não há ato de julgamento nem aplicação
de sanção, como também porque se trata de direito indisponível da coletividade.
Finalmente, nenhum dos processos mencionados nos
embargos é de prestação de contas anual de chefe do
Poder Executivo; o processo TC 4465/2004 é uma denúncia convertida em tomada de contas especial, o TC
2160/2006 é uma denúncia e o TC 5144/2008 é uma auditoria convertida em tomada de contas especial. Em todos eles foi reconhecida a prescrição, evidentemente, o
que, no entanto, não se aplica ao processo objeto destes embargos.
Resultam, assim, improcedentes os embargos de declawww.tce.es.gov.br

1.1. conhecer dos embargos e no mérito, negar-lhes
provimento;

1.3. Transitado em julgado, arquivem-se.
2. Unânime.
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 substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 122/2018 – PLENÁRIO

Processo: TC 2467/2017 (Apenso: TC-6951/2014 e TC8722/2014)
Classificação: Pedido de Reexame
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Recorrente: Ministério Público de Contas do Estado do ES
Recorrido: Luciano Henrique Sordine Pereira
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
1228/2016 - PLENÁRIO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Este processo trata de expediente de Recurso interposto pelo pelo Ministério Público de Contas em face do
Acórdão TC 1228/2016 PLENÁRIO constante do processo TC 6951/2014 em apenso, que assim decidiu acerca
de irregularidades supostamente ocorridas no âmbito da
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Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, então de
responsabilidade do então Prefeito senhor Luciano Henrique Sordine Pereira:
1. Preliminarmente, rejeitar o incidente de inconstitucionalidade, na forma da fundamentação do voto do relator.
2. Quanto ao mérito, acolher as justificativas prestadas
pelos responsáveis em relação à irregularidade tratada
no item 3 – ATRIBUIÇÃO IRREGULAR DE TAREFAS PRÓPRIAS DE ADVOCACIA PÚBLICA;
3. Considerar improcedente a presente Representação,
na forma da fundamentação do voto do relator;
4. Determinar ao atual gestor do Município de Barra de
São Francisco que adeque as atividades desempenhadas
pelos ocupantes dos cargos, efetivos ou comissionados,
estritamente às disposições legais previstas na Lei Complementar 04/2006;
5. Dar ciência aos interessados;
6. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Mediante a Instrução Técnica de Recurso 90/2017 (fls.
18-21), a Secex Recursos concluiu que o presente recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. No entanto, ressalta a necessidade de notificação
do recorrido para apresentar suas contrarrazões.
Acompanhando a manifestação da área técnica proferi
as Decisões Monocráticas 883/2017 e 1099/2017, pelas
quais o recorrido foi devidamente notificado.
Entretanto, uma vez decorrido o prazo concedido, o Sr.
Luciano Henrique Sordine Pereira não apresentou suas
contrarrazões ao recurso, tendo os autos retornados a
Secex Recurso para manifestação de mérito, tendo sido
elaborada a Instrução Técnica de Recurso ITR 203/2017
(fls. 36-45), no sentido do conhecimento do recurso como pedido de reexame e no mérito, por que lhe seja dado total provimento.
www.tce.es.gov.br

O Ministério Público de Contas acompanha a ITR
203/2017 pelo provimento e manutenção integral do
acórdão recorrido, em seu Parecer 4727/2017 da lavra
do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva:
“[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais, anui à proposta contida na Instrução Técnica de Recurso 00203/2017-5, às fls.
36/45, sem prejuízo da determinação ali sugerida.
Vitória, 22 de setembro de 2017.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas”
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 64/2016-8, conforme
abaixo transcrita:
“[...]
DO MÉRITO
O Ministério Público de Contas se insurge quanto o afastamento de irregularidade relativa ao desempenho de funções próprias da advocacia pública por servidor ocupante de cargo em comissão, bem como quanto à não determinação ao responsável, ou a quem lhe
tenha suscedido, para que se abstenha em atribuir, ou
criar legislativamente, cargos e tarefas próprias da advocacia pública a servidores em cargos de provimento em
comissão.
Em suas razões recursais, o parquet de contas apresenta
a seguinte argumentação:
No tocante ao ponto, constata-se o caso do servidor
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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Amarildo Martins Filipe, ocupante do cargo de auxiliar
de Procuradoria que vem desempenhando atribuições
próprias de Procurador Municipal, inclusive com poderes conferidos pelo Decreto nº 58/2014, para atuação
específica junto à Secretaria da Fazenda.
Verificou a área técnica, no ponto, a existência de atribuições, proferidos por Procurador Jurídico Adjunto, cargo comissionado, análogas ao cargo efetivo de Procurador Municipal.
Ora, a matéria aqui em discussão é o exercício por ocupante de cargo em comissão de atividades de caráter estritamente técnico, incompatíveis com as atribuições de
direção, chefia e assessoramento previstas no art. 37, V
da Constituição Federal e 32 da Constituição Estadual e
que devem ser atribuídas a servidores efetivos, admitidos por meio de concurso público, na forma do art. 37, II
da Constituição Federal.
Assim, o voto do Relator não prospera.
Com efeito, consoante cabalmente demonstrado nos autos TC-6951/2014, o servidor comissionado vem desempenhando atividades inerentes às atribuições do cargo
de Procurador efetivo, cujo provimento é de natureza
efetiva , senão vejamos:
Art 1º - Ficam assim definidas as atribuições dos cargos
públicos de provimento efetivo já existentes na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal:
(...)
XV – Assistente de assuntos jurídicos
a) Carga horária: 30 (trinta) horas semanais;
b)Escolaridade: Ensino Superior de Direito, conhecimento da área e conhecimentos básicos de informática: editor de textos, planilhas eletrônicas, power point e internet;
c) Funções atribuídas ao cargo: coordenar, supervisionar e executar atividades de natureza jurídica, envolvendo emissão e pareceres em processos administrativos
Diário Oficial de Contas

sob apreciação da Procuradoria Geral do Município, estudo de processos, elaboração de contratos, convênios,
ajustes, anteprojetos de leis, decretos, e regulamentos.
Orientar e patrocinar causas na justiça e prestar assessoramento jurídico a instituição. Prestar assistência as autoridades da instituição na solução de questões jurídicas e no preparo e redação de despachos e atos diversos, para assegurar fundamentos jurídicos nas decisões
superiores. Examinar e informar processos, emitindo pareceres sobre direitos, vantagens deveres e obrigações
dos servidores, para submetê-los a apreciação da autoridade competente; redigir convênios, contratos, ajustes,
termos de reponsabilidade e outros de interesses da instituição, baseando-se nos elementos apresentados pela
parte interessada e obedecida a legislação vigente, fiscalizando a sua execução, para garantir o fiel cumprimento das clausulas pactuadas. Defender direitos ou interesses em processos judiciais, encaminhando soluções sempre que um problema suja apresentado, objetivando assegurar a perfeita aplicação da legislação; assessorar juridicamente os órgãos da instituição, orientando sobre
os procedimentos que deverão ser adotados, para solução dos problemas de natureza jurídica; prestar assistência jurídica em nível de supervisão e coordenação nos
órgãos da administração publica, oferecendo orientação
normativa, para assegurar o cumprimento de leis, decretos, jurisprudências, normas legais e outros, estudando
sua aplicação para atender os casos de interesses da instituição; encaminhar processos dentro ou fora da instituição, requerendo seu andamento através de petições,
objetivando uma tramitação mais rápida para solução
dos problemas; participar de comissões de sindicância
e de inquérito administrativo observando requisitos legais e colaborando com autoridade competente, visando a elucidação dos atos e fatos que deram origem as
mesmas; coletar informações ouvindo as testemunhas e
outras pessoas envolvidas nos processos de sindicância
e de inquérito administrativo e tomando medidas, para obter os elementos, minutas e informações de natuwww.tce.es.gov.br

reza jurídica, aplicando a legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto em questão, para utilizá-las na
defesa dos interesses da instituição; elaborar projetos de
leis, decretos, regulamentos e registros, apresentando e
fundamento as razões e justificativas dos mesmos, para
complementar ou preencher necessidades de diplomas
legais; organizar compilações de leis, decretos, jurisprudências firmadas, do interesse da instituição; Noções geria s de operação de editor de textos. Principais comandos aplicáveis ao texto, tabelas, mala direta. Noções gerais de operação de sistema operacional: uso de arquivos, pastas e operações mais frequentes. Noções gerais
de operação da planilha, digitação e formatação de dados e gráficos. Noções gerais de utilização de internet.
Utilização do correio eletrônico. Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.
Denota-se que as atribuições do cargo acima mencionado “abarcam as pertinências próprias da advocacia pública atinentes, por natureza, ao cargo de Procurador
Municipal.”
A par do tema ora tratado, consigna o Ministério Público de Contas o decidido pelo Excelso Supremo Tribunal
Federal no informativo n.º 711, de 11.12.2014, senão vejamos:
Art. 132 da CF e criação de cargos comissionados
O Plenário referendou medida liminar concedida monocraticamente com o fim de suspender os efeitos da alínea a do inciso I do art. 3º; dos artigos 16 e 19; e do Anexo IV, todos da Lei 8.186/2007, do Estado da Paraíba. Os
dispositivos criam cargos em comissão, no âmbito do Estado-membro, de “Consultor Jurídico do Governo”; “Coordenador da Assessoria Jurídica”; e “Assistente Jurídico”. O Colegiado reputou violado o art. 132 da CF, que
confere aos Procuradores de Estado a representação exclusiva do Estado-membro em matéria de atuação judicial e de assessoramento jurídico, sempre mediante investidura fundada em prévia aprovação em concurso púSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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blico. O aludido dispositivo constitucional teria por escopo conferir às procuradorias não apenas a representação judicial, como também o exame da legalidade interna dos atos estaduais, a consultoria e a assistência jurídica. O órgão deveria possuir ocupantes detentores das
garantias constitucionais conducentes à independência
funcional, para o bom exercício de seu mister, em ordem
a que os atos não fossem praticados somente de acordo com a vontade do administrador, mas também conforme a lei. Assim, essa função não poderia ser exercida
por servidores não efetivos, como no caso. Por fim, julgou prejudicados embargos declaratórios opostos pelo
Governador. ADI 4843 MC-Referendo/PB, rel. Min. Celso
de Mello, 11.12.2014. (ADI - 4843)
Traz-se a lume excerto da decisão do Juízo de Direito da
Comarca de Jaguaré/ES, publicada no dia 19 de dezembro de 2011, que deferiu pedido de liminar em ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual para
suspender os efeitos dos atos de nomeação para os cargos de Procurador Jurídico Municipal, Subprocuradores
e Assessores Jurídicos, titulares de cargos de provimento
em comissão, verbis:
Na espécie, os documentos acostados à inicial revelam
vícios de ilegalidade nos atos de investiduras do Procurador Jurídico Municipal, Subprocuradores e Assessores Jurídicos, na medida em que são cargos estritamente
técnicos, inerentes a funções típicas e permanentes, não
podendo, assim, ser preenchidos sem a estrita observância do postulado constitucional do concurso público
e acessibilidade igualitária a cargo público, e se não pode conceber a permanência de situação aparentemente
desvestida de legalidade em prejuízo ao erário público.
A questão não é nova no cenário jurídico e já foi apreciada pelo R. Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:
“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI COMPLEMENTAR 11/91, DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO 9ART. 12, CAPUT, E §§ 1º E 2º, ART. 13 E INCISOS I
Diário Oficial de Contas

A V) –ASSESOR JURÍDICO – CARGO DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO – FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO – USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES
PRIVATIVAS – PLAUSABILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO –
MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
O desempenho das atividades de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo Estadual traduz prerrogativa de índole constitucional outorgada aos Procuradores do Estado pela Carta Federal.
A Constituição da República, em seu artigo 132, operou
uma inderrogável imputação de específica e exclusiva
atividade funcional aos membros integrantes da Advocacia Pública do Estado, cujo processo de investidura no
cargo que exercem depende, sempre, de prévia aprovação em concurso público de prova e títulos.” (STF, ADI
881-1/ES, Rel. Min. Celso de Mello).
“CARGOS DE PROCURADOR JUDICIAL E DE ASSESSOR JURÍDICO DO QUADRO DA PREFEITURA. INCONSTITUCIONALIDADE DE SEU PROVIMENTO, INDEPENDENTE DE
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, OU DE PROVAS E TÍTULOS, PREVISTO EM LEI MUNICIPAL, INSUSCETÍVEL DE
DISPENSAR A EXIGÊNCIA (ART. 97, PAR.1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL; REPRESENTAÇÃO N. 1502 (RTJ 101/921). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, DECLARANDO-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9 DA LEI N. 2322-82
DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, ESTADO DE PERNAMBUCO.” (STF, RE 107024/PE, Rel. Min. Octávio Galotti).
[...]
Mercê disso, defiro o pedido de liminar para suspender
os efeitos dos atos de nomeação do Procurador Jurídico
Municipal, dos Subprocuradores e dos Assessores Jurídicos, titulares de cargos de provimento em comissão, suspendendo, por conseguinte, o exercício das funções dos
mesmos e ainda os pagamentos das respectivas remunerações, sob pena de quem efetuar o indevido pagamento
incorrer em multa equivalente ao dobro do valor pago.
www.tce.es.gov.br

Colhe-se, com precisão, a fundamentação jurídica manifestada no voto vista:
O cargo de provimento comissionado, cuja validade jurídica aqui se discute constitui, na verdade, cargo de atribuições técnicas de assessoria jurídica, consultoria e representação judicial da Câmara Municipal, como bem
demonstrou o relatório de auditoria e essas atribuições
são próprias da carreira de advocacia pública e devem
seguir o modelo federal instituído pela Constituição para
a Advocacia Geral da União na forma do art. 131, explicitamente estendido às Procuradorias dos Estados e Distrito Federal pelo art. 132 e, por força do princípio da simetria – amálgama dos estados federais – obrigatório também para os municípios.
Os elementos constantes dos autos revelam burla ao
princípio do concurso público, bem assim às regras matrizes das constituições federal e estadual que atribuem,
em caráter exclusivo, as atividades de representação judicial e extrajudicial, a consultoria e o assessoramento
do Poder Executivo a procuradores organizados em carreira, cujo ingresso dependerá de concurso público, aplicáveis aos municípios em razão do princípio da simetria.
Diante do disposto, as razões constantes no acordão não
merecem prosperar haja vista a desconformidade com a
Constituição Federal e desrespeito ao princípio do concurso público, reconhecendo, destarte, a gravidade da
conduta.
Contrapondo as razões recursais apresentadas com a realidade processual contida nos autos do processo TC nº
6951/2014, em apenso, é possível verificar que o recorrido atribuiu tarefas próprias da advocacia pública a servidores comissionados, ao arrepio das normas constitucionais e legais aplicáveis à organização da advocacia pública.
O comando constitucional prevê que o ingresso na carreira da advocacia pública deve ser por meio de concurso
público de provas e títulos, sendo que o Supremo Tribunal Federal, com base no artigo 132 da Constituição FedSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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eral, vem declarando inconstitucional a criação de cargo
em comissão com atribuição de consultoria e assessoramento jurídico, conforme se observa na decisão consignada pelo recorrente na inicial.
As regras de organização previstas na Carta Maior devem
ser observadas por todos os entes federados, neles se incluindo, o município. Todavia, no caso concreto, observa-se que o Executivo Municipal de Barra de São Francisco, durante o exercício de 2013, ignorou o modelo constitucional ao atribuir irregularmente tarefas próprias da
advocacia pública municipal a servidores ocupantes de
cargo em comissão.
Desse modo, é possível ainda verificar que as tarefas desempenhadas pelos referidos servidores não correspondem às dos cargos de direção, assessoramento ou chefia,
restando configurada a inobservância do artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal.
Nesse contexto, convém destacar o posicionamento do STF quanto à criação de cargo em comissão com
atribuição de consultoria e assessoramento jurídico:
“É inconstitucional o diploma normativo editado pelo Estado-membro, ainda que se trate de emenda à Constituição estadual, que outorgue a exercente de cargo em
comissão ou de função de confiança, estranho aos quadros da Advocacia do Estado, o exercício, no âmbito do
Poder Executivo local, de atribuições inerentes à representação judicial e ao desempenho da atividade de consultoria e de assessoramento jurídicos, pois tais encargos traduzem prerrogativa institucional outorgada, em
caráter de exclusividade, aos Procuradores do Estado pela própria Constituição da República. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (...). A extrema relevância das
funções constitucionalmente reservadas ao Procurador
do Estado (e do Distrito Federal, também), notadamente
no plano das atividades de consultoria jurídica e de exame e fiscalização da legalidade interna dos atos da Administração Estadual, impõe que tais atribuições sejam
exercidas por agente público investido, em caráter efeDiário Oficial de Contas

tivo, na forma estabelecida pelo art. 132 da Lei Fundamental da República, em ordem a que possa agir com independência e sem temor de ser exonerado ‘ad libitum’
pelo Chefe do Poder Executivo local pelo fato de haver exercido, legitimamente e com inteira correção, os encargos irrenunciáveis inerentes às suas altas funções institucionais” (ADI 4.843-MC-ED-Ref, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.2.2015).
No caso em análise, restou demonstrado nos autos que
os ocupantes do cargo em comissão de Procurador Municipal Adjunto, exerciam tarefas típicas da advocacia
pública, consoante a permissão outorgada pela Lei Complementar Municipal nº 04/2006, a saber:
Art. 6º Os Procuradores Municipais Adjuntos, cargos de
provimento em comissão, de livre nomeação do Prefeito
Municipal, incumbindo-lhes, dentre outras atribuições:
I – Promover a execução das atividades de administração
em geral da PGMBSF;
II – Controlar a eficiência e rapidez dos serviços administrativos, em auxílio ao Procurador Geral;
III – Substituir, quando designado, o Procurador Geral na
forma desta Lei;
IV – Desempenhar outras atividades compatíveis com a
função.
Sem muito esforço percebe-se que o inciso IV acima
transcrito, ante a sua completa subjetividade, pemite
contemplar os referidos servidores com competências
exclusivas da advocacia pública, nos moldes do entendimento já consolidado na Corte Constitucional.
O acervo probatório contido nos autos demonstram de
forma inconteste a ocorrência da irregularidade apontada, conforme a seguir exemplificado:
1. Elaboração do Parecer Jurídico nº 382/2013 pelo servidor Luciano Ferreira Maciel, ocupante do cargo em
comissão de Gerente de Assuntos Jurídicos, às fls. 79-83
do processo TC nº 6951/2014, em apenso;
www.tce.es.gov.br

2. Procuração ad judicia et extra outorgada pelo Prefeito Muncipal aos servidores Daniel Parreira da Silva e
André Campos Fernandes, ambos ocupantes do cargo
em comissão de Procurador Municipal Adjunto, à fl. 168
do processo TC nº 6951/2014, em apenso;
3. Elaboração do Parecer Jurídico nº 396/2013 pelos
servidores Daniel Parreira da Silva e Agleiciane Ulich F.
F. Ricardos, ocupantes respectivamente dos cargos em
comissão de Procurador Municipal Adjunto e Coordenadora Assistente de Serviços Jurídicos, às fls. 170-172 dos
autos do processo TC nº 6951/2014, em apenso;
4. Representação judicial por meio das Informações
prestadas nos autos do Mandado de Segurança nº
0002433-03.2013.8.08.0008 pelo servidor Daniel Parreira da Silva, ocupante do cargo em comissão de Procurador Municipal Adjunto, às fls. 173-174 do processo TC nº
6951/2014, em apenso.
Sendo assim, resta efetivamente demonstrada a ocorrência de tarefas próprias da advocacia pública, inerentes ao cargo efetivo de Procurador Municipal, por servidores ocupantes do cargo em comissão.
Não se trata somente da existência de mera previsão
legislativa genérica, a par do art. 6º, inc. IV, da Lei Complementar Municipal nº 04/2006, mas da prática efetiva
dos atos acima evidenciados por servidores ocupantes
de cargos em comissão, em evidente usurpação da competência privativa dos procuradores municipais efetivos.
Portanto, tem-se que merecem prosperar as razões
apresentadas pelo Ministério Público de Contas, razão
pela qual sugere-se a reforma do Acórdão TC-1228/2016
para manter a irregularidade afastada, bem como determinar ao gestor, ou a quem lhe tenha sucedido, que se
abstenha em atribuir cargos e tarefas próprias da advocacia pública a servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão.
CONCLUSÃO
Ante as razões expostas, opina-se quanto ao mérito reSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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cursal pelo seu TOTAL PROVIMENTO, nos termos propostos pelo recorrente.

VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:

É a nossa manifestação.

I – RELATÓRIO

Vitória, 14 de setembro de 2017.

Tratam os presentes autos de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas inconformado
com o Acórdão TC 1228/2016 Plenário proferido nos autos do TC 6961/2014 – Representação em desfavor do
Município de Barra de São Francisco, cuja decisão rejeitou o incidente de inconstitucionalidade, acolheu as justificativas apresentadas e julgou improcedente a Representação com determinação.

[...]”
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
203/2017 e nos Pareceres 4727/2017 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 por:
1. Conhecer e dar provimento ao presente Recurso;
2. Reformar os itens 2, e 3 e 4 do Acórdão TC 1228/2016,
nos seguintes termos:
2.Quanto ao mérito, acolher as justificativas prestadas
pelos responsáveis em relação a irregularidade tratada
no item 3 – Atribuição Irregular de Tarefas Próprias de
Advocacia Pública;
3.Considerar procedente a presente Representação;
4.Determinar ao atual gestor do Município de Barra de São Francisco, que se abstenha em atribuir, ou
criar legislativamente, cargos e tarefas próprias da advocacia pública, cujo cargo deve ser ocupado por servidor
de caráter efetivo e de carreira, a servidores em cargos de provimento em comissão e que adeque as atividades desempenhadas pelos ocupantes dos cargos,
efetivos ou comissionados, estritamente as disposições
legais previstas na Lei Complementar 04/2006;
3. Dar ciência aos interessados;
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
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Na 45ª Sessão Ordinária do Plenário desta Corte de Contas, ocorrida no dia 19/12/2017, solicitei vista dos autos
após a apresentação do respeitável voto proferido pelo
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Na ocasião, o ilustre Conselheiro endossou as proposições da área técnica e do Ministério Público de Contas,
concluindo o seu voto pelo acolhimento das razões recursais para o fim de considerar procedente a Representação com determinação.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Após análise dos argumentos trazidos em Recurso, pugnou a unidade técnica pelo seu conhecimento e provimento o que foi acolhido pelo eminente Relator. Assim,
diante dos fatos, passo a fundamentar:
Consoante se verifica nos autos em apenso TC 6951/2014
(fls. 362/383), a Unidade Técnica atendendo determinação para refazimento de matriz, elaborou a ITI Complementar nº 1513/2014, apontando as seguintes inconsistências:
Alocação de servidor sem cargo correspondente;
Inconstitucionalidade de cargos na Procuradoria;
Atribuição irregular de tarefas próprias de advocacia pública.
Por sua vez em Recurso traz o Ministério Público considerações somente acerca de: “Desempenho de funções
www.tce.es.gov.br

próprias da advocacia pública por servidor ocupante de
cargo em comissão”, relatando que o Servidor Amarildo
Martins Filipe ocupante de cargo auxiliar de Procuradoria vem desempenhando atribuições próprias de Procurador Municipal, inclusive com poderes conferidos pelo
Decreto nº 58/2014, para atuação específica para atuar
junto à Secretaria da fazenda.
Outro aspecto que fez ressaltar é a ocupação de cargo em comissão de atividade de caráter eminentemente técnico, incompatíveis com as atribuições de direção,
chefia e assessoramento.
Ressalta às fls. 06/07 da peça inaugural que consta na
alínea “c” do artigo 1º, inciso XV - que dispõe das atribuições do cargo de assistente administrativo -, matéria
inerente a Procurador como: “patrocinar causas na justiça, emitir pareceres sobre direitos, vantagens, deveres
e obrigações dos servidores; defender direitos ou interesses em processos judiciais, encaminhando soluções sempre que um problema seja apresentado, objetivando assegurar a perfeita aplicação da legislação; prestar assistência jurídica em nível de supervisão e coordenação nos
órgãos da administração pública, oferecendo orientação
normativa, para assegurar o cumprimento de leis, decretos, jurisprudências, normas legais e outros, estudando
sua aplicação para atender os casos de interesses da instituição; encaminhar processos dentro ou fora da instituição, requerendo seu andamento através de petiç
Feitas estas considerações, afirma que o Acordão objurgado não há de prosperar, pois restou cabalmente demonstrado nos autos TC 6951/2014 que o servidor comissionado vem desempenhando atividades inerentes
às atribuições do cargo de Procurador Efetivo contrariando a Constituição Federal com burla ao concurso público.
Requer ao final o recebimento e provimento da irregularidade afastada, determinando ao atual gestor do Município de Barra de São Francisco que se abstenha de atribuir, ou criar legislativamente, cargos e tarefas próprias
da advocacia pública, cujo cargo deve ser ocupado por
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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servidor de caráter efetivo e de carreira, a servidores em
cargos de provimento em comissão.

ridas atribuições próprias de advocacia pública, concernentes à atuação de Procurador Municipal, in verbis:

Pois bem, consoante se verifica no Acórdão TC 1228/2016
às fls. 354/376 dos autos TC 6951/2014, o tema foi tratado no item II.1 INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE, número 3 – Atribuição Irregular de Tarefas Próprias
de Advocacia Pública, assim se pronunciando o relator:

Art. 1º - Ficam assim definidas as atribuições dos cargos
públicos de provimento efetivo já existentes na estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal:

3 – ATRIBUIÇÃO IRREGULAR DE TAREFAS PRÓPRIAS DE
ADVOCACIA PÚBLICA

b) Escolaridade: Ensino Superior de Direito, conhecimento da área e conhecimentos básicos de informática: editor de textos, planilhas eletrônicas, power point e internet;

Base Legal: Artigos 37, incisos II e V, 131 e 132 da Constituição da República e artigos 32, incisos II e V e 122, §2º
da Constituição do Estado do Espírito Santo, Súmula 1 da
Comissão Nacional da Advocacia Pública da OAB Federal,
artigo 9º do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia – OAB, Sumula 347 do STF, artigo 176, parágrafo único da Lei Complementar nº 621/2012, artigos 9º, IX, 332,
333,§2º e 334 da Resolução TC nº 261/2013.
Responsável:
Identificação: Luciano Henrique Sordine Pereira (Prefeito Municipal)
Conduta: Manter e encaminhar na estrutura administrativa o cometimento incompatível a servidor de tarefas
próprias da advocacia pública, pertinentes ao cargo efetivo de Procurador Municipal.
Identificação: Romar Roas Delogo (Secretário da Fazenda)
Conduta: Manter e encaminhar na estrutura administrativa o cometimento incompatível a servidor de tarefas próprias da advocacia pública, no tocante a Amarildo
Martins Filipe incumbido indevidamente de tarefas pertinentes ao cargo efetivo de Procurador Municipal, junto a
Secretaria da Fazenda.
ITI:
Nota-se a disposição contida na Lei Municipal nº 99, de
23 de dezembro de 2008, no tocante ao cargo efetivo de
Assistente de Assuntos Jurídicos, ao qual foram confeDiário Oficial de Contas

(...) XV - Assistente de assuntos jurídicos
a) Carga horária: 30 (trinta) horas semanais;

c) Funções atribuídas ao cargo: coordenar, supervisionar e executar atividades de natureza jurídica, envolvendo emissão de pareceres em processos administrativos
sob apreciação da Procuradoria Geral do Município, estudo de processos, elaboração de contratos, convênios,
ajustes, anteprojetos de leis, decretos, e regulamentos.
Orientar e patrocinar causas na justiça e prestar assessoramento jurídico à instituição. Prestar assistência às autoridades da instituição na solução de questões jurídicas
e no preparo e redação de despachos e atos diversos, para assegurar fundamentos jurídicos nas decisões superiores. Examinar e informar processos, emitindo pareceres sobre direitos, vantagens deveres e obrigações dos
servidores, para submetê-los a apreciação da autoridade competente; redigir convênios, contratos, ajustes, termos de responsabilidade e outros de interesses da instituição, baseando-se nos elementos apresentados pela
parte interessada e obedecida a legislação vigente, fiscalizando a sua execução, para garantir o fiel cumprimento das cláusulas pactuadas. Defender direitos ou interesses em processos judiciais, encaminhando soluções sempre que um problema suja apresentado, objetivando assegurar a perfeita aplicação da legislação; assessorar juridicamente os órgãos da instituição, orientando sobre
os procedimentos que deverão ser adotados, para solução dos problemas de natureza jurídica; prestar assistência jurídica em nível de supervisão e coordenação nos órwww.tce.es.gov.br

gãos da administração pública, oferecendo orientação
normativa, para assegurar o cumprimento de leis, decretos e regulamentos. Examinar, analisar e interpretar leis,
decretos, jurisprudências, normas legais e outros, estudando sua aplicação para atender os casos de interesses da instituição; encaminhar processos dentro ou fora da instituição, requerendo seu andamento através de
petições, objetivando uma tramitação mais rápida para
solução dos problemas; participar de comissões de sindicância e de inquérito administrativo observando requisitos legais e colaborando com autoridade competente, visando a elucidação dos atos e fatos que deram origem às
mesmas; coletar informações ouvindo as testemunhas e
outras pessoas envolvidas nos processos de coletar informações ouvindo as testemunhas e outras pessoas envolvidas nos processos de coletar informações ouvindo
as testemunhas e outras pessoas envolvidas nos processos de sindicância e de inquérito administrativo e tomando medidas, para obter os elementos, minutas e informações de natureza jurídica, aplicando a legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto em questão,
para utilizá-las na defesa dos interesses da instituição;
elaborar projetos de leis, decretos, regulamentos e registros, apresentando e fundamentando as razões e justificativas dos mesmos, para complementar ou preencher
necessidades de diplomas legais; organizar compilações
de leis, decretos, jurisprudências firmadas, do interesse
da instituição; Noções gerais de operação de editor de
textos. Principais comandos aplicáveis ao texto, tabelas,
mala direta. Noções gerais de operação do sistema operacional: uso de arquivos, pastas e operações mais frequentes. Noções gerais de operação da planilha, digitação e edição de dados, construção de fórmulas para cálculos de valores, formatação de dados e gráficos. Noções
gerais de utilização de Internet. Utilização do correio eletrônico. Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.
Observa-se que as atribuições confiadas ao cargo abarcam as pertinências próprias da advocacia pública atiSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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nentes, por natureza, ao cargo de Procurador Municipal, em flagrante indisposição constitucional do normativo em comento, em especial, frente a Carta Estadual
de 1989.

ceito constitucional haveria sido maculado, temos que
se trata de controle abstrato de constitucionalidade.”

A equipe técnica invoca o princípio da simetria e conclui
opinando que se:

VOTO:

“conheça, incidentalmente, a inconstitucionalidade do
1º, XV, “c” da Lei nº 99/2008, negando sua executoriedade, no tocante a irregularidade relativa à cominação de
atribuições próprias da advocacia pública, inerentes ao
cargo de Procurador Municipal, atribuídas incompativelmente ao cargo de Assistente de Assuntos Jurídicos, redundando em determinação ao Gestor para que tome as
necessárias e efetivas providências visando adequação
do normativo, a fim de retirar do mesmo as atribuições
concernentes ao cargo de Procurador Municipal, conferidas conflitantemente ao cargo de Assistente de Assuntos Jurídicos.”
JUSTIFICATIVAS DE DEFESA:
Não houve justificativas aceca desse item.
ITC e MPEC:
“Em que pesem os argumentos constantes da ITI
1513/2014, ousamos discordar do seu posicionamento,
notadamente devido ao fato de entender que as atribuições do servidor Amarildo Martins Filipe, ocupante do
cargo de “Auxiliar de Procuradoria” nada tem a ver com
o cargo de Assistente Jurídico descrito na Lei Municipal
nº 99, de 23 de dezembro. (Sic)
O que se discute, em verdade, é a atribuição dada pelo
Prefeito Municipal ao senhor Amarildo Martins Filipe,
por intermédio dado Decreto 058/2014 de competências previstas no art. 2º incisos I, II e III da Lei 04/2014
que são privativos de Procurador Municipal (análise do
item 3.2 desta Instrução Técnica Conclusiva).
Diante do fato de se pretender questionar a constitucionalidade do art. 1º, XV, “c” da Lei nº 99/2008 sem que,
contudo, se traga qualquer caso concreto onde o preDiário Oficial de Contas

Diante do exposto opina por não conhecer o presente incidente de inconstitucionalidade.
Acompanho a manifestação conclusiva e entendo por
prejudicada a preliminar de inconstitucionalidade arguida neste item, haja vista a não caracterização de caso concreto. (grifei)
A SecexRecursos por meio de Instrução Técnica de Recurso nº 203/2017-5, afirma à fl. 42 que é possível verificar nos autos em apenso TC 6951/2014 que o Recorrido
atribuiu tarefas próprias da advocacia pública a servidores comissionados, contrariando normas constitucionais
e legais aplicáveis à Administração Pública, acrescentando, ainda que é possível verificar que as tarefas desempenhadas pelos “referidos servidores” não correspondem às dos cargos de direção, assessoramento ou chefia, restando configurada a inobservância à Constituição
Federal.
Aponta ainda à fl. 44 que constam nos autos em apenso
a ocorrência da irregularidade apontada, o que ora me
permito a transcrever:
O acervo probatório contido nos autos demonstram de
forma inconteste a ocorrência da irregularidade apontada, conforme a seguir exemplificado:
1. Elaboração do Parecer Jurídico nº 382/2013 pelo servidor Luciano Ferreira Maciel, ocupante do cargo em
comissão de Gerente de Assuntos Jurídicos, às fls. 79-83
do processo TC nº 6951/2014, em apenso;
2. Procuração ad judicia et extra outorgada pelo Prefeito Muncipal aos servidores Daniel Parreira da Silva e
André Campos Fernandes, ambos ocupantes do cargo
em comissão de Procurador Municipal Adjunto, à fl. 168
do processo TC nº 6951/2014, em apenso;
3. Elaboração do Parecer Jurídico nº 396/2013 pelos
servidores Daniel Parreira da Silva e Agleiciane Ulich F.
www.tce.es.gov.br

F. Ricardos, ocupantes respectivamente dos cargos em
comissão de Procurador Municipal Adjunto e Coordenadora Assistente de Serviços Jurídicos, às fls. 170-172 dos
autos do processo TC nº 6951/2014, em apenso;
4. Representação judicial por meio das Informações
prestadas nos autos do Mandado de Segurança nº
0002433-03.2013.8.08.0008 pelo servidor Daniel Parreira da Silva, ocupante do cargo em comissão de Procurador Municipal Adjunto, às fls. 173-174 do processo TC nº
6951/2014, em apenso.
O respeitável voto exarado pelo Relator subscreveu todos os termos da manifestação técnica, votando pelo conhecimento e provimento com determinação, consoante se verifica à fl. 66.
Com efeito, em decorrência do acima esposado, visando
uma melhor didática acerca da análise do presente recurso, necessária tecer as seguintes considerações.
Em consonância com o princípio tantum devolutum
quantum appellatum que significa que o efeito devolutivo da decisão abrange tão somente a matéria impugnada, visualizo que a insurgência do Recorrente se refere
ao cargo de Assistente de Assuntos Jurídicos que podem
conter atribuições próprias do cargo de procurador (advocacia pública) contrariando dispositivo constitucional.
O Acórdão atacado, abordando o tema acompanha a
unidade técnica na sua peça conclusiva se posicionando
no sentido de que:
O que se discute, em verdade, é a atribuição dada pelo Prefeito Municipal ao senhor Amarildo Martins Filipe,
por intermédio dado Decreto 058/2014 de competências
previstas no art. 2º incisos I, II e III da Lei 04/2014 que
são privativos de Procurador Municipal (análise do item
3.2 desta Instrução Técnica Conclusiva).
Diante do fato de se pretender questionar a constitucionalidade do art. 1º, XV, “c” da Lei nº 99/2008 sem que,
contudo, se traga qualquer caso concreto onde o preceito constitucional haveria sido maculado, temos que
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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se trata de controle abstrato de constitucionalidade.
A Instrução técnica de recurso, acompanhada na íntegra pelo eminente Relator, traz fundamentação quanto
à análise do cargo em comissão de Procurador Municipal Adjunto, inclusive nominando as pessoas que o exercia, não retratando, ao meu sentir, abordagem acerca da
matéria recursal.
Atualmente não há mais dúvida de que os Tribunais de
Contas possuem a prerrogativa para apreciar a constitucionalidade de leis e atos normativos, quando do
exercício de suas atribuições estabelecidas na Constituição Federal. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência
têm sido uniformes no sentido de que a Corte de Contas
pode e deve se manifestar acerca da constitucionalidade
de leis e atos normativos, em matérias de sua competência, inclusive com o posicionamento do STF por meio da
edição da Súmula 347: “O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.”
De acordo com a Constituição Federal de 1988, são adotados atualmente no Brasil dois tipos de controle de
constitucionalidade: o concentrado e o difuso. O controle concentrado é de competência originária do Supremo
Tribunal Federal (art. 102, I, “a”). Já o controle difuso,
também chamado “incidental”, é exercício no curso de
processo do qual tenha sido suscitada a inconstitucionalidade, sendo de competência de todos os tribunais ordinários e especiais.
Nessa linha, se o Tribunal de Contas, ao apreciar uma
questão que lhe cabe decidir, deparar-se com uma incompatibilidade entre a norma ou ato normativo e a
Constituição, penso que deva resolver a questão prejudicial de inconstitucionalidade preliminarmente ao julgamento de mérito do caso concreto, caracterizando assim
o controle difuso de constitucionalidade.
Portanto, não há dúvida que os Tribunais de Contas possuem competência para, deliberar, em matérias de sua
Diário Oficial de Contas

competência, acerca de conflitos de leis e atos normativos com a Constituição Federal, apontados nos casos
concretos que lhe são submetidos.

sidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.

Feitas estas breves considerações e sem maiores delongas, me filio ao posicionamento exarado pelo Relator do
voto que deu origem ao Acordão TC 1228/2016 por entender prejudicada a preliminar de inconstitucionalidade, haja vista a não caracterização de caso concreto., devendo ser mantido o Acordão em todos seus termos.

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).

III - CONCLUSÃO:
Ante o exposto, com vênias ao eminente Relator divergindo do entendimento exarado VOTO no sentido de
que este Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO TC- 122/2018 – 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, em:
1.1. CONHECER o presente Recurso;
1.2. NEGAR PROVIMENTO quanto ao mérito, mantendo
todos os termos do Acórdão TC 1228/2016;
1.3. ARQUIVAR após o trânsito em Julgado.
2. Por maioria. Nos termos do voto-vista do conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo e o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votaram pelo provimento ao recurso, acompanhando os pareceres técnico
e ministerial.
3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Prewww.tce.es.gov.br

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
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: 24/04/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 123/2018 – PLENÁRIO

Processos: 09094/2017-9, 02565/2000-9, 03484/19991, 03528/1998-2, 04007/19971,07666/1996-1
Classificação: Embargos de Declaração
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(Luciano Vieira)
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
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Interessado: Amocim Leite

der Borges;

Procurador: Andre Luiz Pacheco Carreira (OAB: 3679-ES)

4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud
Freitas e João Luiz Cotta Lovatti;

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA DECISÃO 4322/2017
DO PLENÁRIO – RECORRENTE MPEC – CONHECER – DAR
PROVIMENTO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público de Contas, em
face da Decisão 4322/2017- Plenário, proferida em 21
de novembro de 2017 (doc.10-etcees), acostada às fls.
233/236 do Processo TC 2565/2000. Transcrevo abaixo a
Decisão colegiada atacada:
1.1. Dar QUITAÇÃO ao senhor Amocim Leite, em relação
a multa pecuniária com fulcro no art. 148 da Lei Complementar 621/2012 e 460 do RITCEES;
1.2. Arquivar o presente processo com fundamento no
art. 288, §4º do RITCEES – Res. 261/2013, nos termos do
artigo 330, IV do mesmo diploma legal, sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao Senhor Amocim Leite,
ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser
requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas
informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito;

4.3. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
O douto Órgão Ministerial insurge-se contra a referida
Decisão por meio do recurso de Embargos de Declaração alegando a existência do elemento de contradição.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
De fato, procede a tese ministerial no sentido de que
o Parecer do Ministério Público 05041/2017-4 (Processo TC 2565/2000 – fls 223/225) apenas pugnava pelo arquivamento do feito sem baixa de qualquer débito, seja da multa ou do ressarcimento. Ao corroborar o referido parecer, equivocadamente foi incluída no dispositivo, quitação do valor relativo à multa pecuniária imposta ao gestor.

3. Data da Sessão: 21/11/2017 – 41ª Sessão Ordinária
do Plenário.

Tendo em vista que os valores imputados não foram quitados pelo gestor, ratifico integralmente o posicionamento Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na
Petição de Recurso 258/2017 (Processo TC 9094/2017 –
fls.02/05) da lavra do Procurador Geral de Contas Luciano Vieira e que transcrevo abaixo:

4. Especificação do quórum:

(...)

4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Na-

II – DA CONTRADIÇÃO

1.3. Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público
de Contas, conforme o solicitado.
2. Unânime.

Diário Oficial de Contas

A Decisão –4322/2017 –Plenário concede a quitação a
Amocim Leite quanto à multa pecuniária a ele infligida
www.tce.es.gov.br

pelo Acórdão TC-121/1998. Ocorre que a v. decisão recorrida subscreveu “em todos os seus termos, o entendimento exarado no Parecer 05041/2017-4 do Ministério Público de Contas”que pugna pelo arquivamento
do feito sem baixa do débito/responsabilidade tanto em
relação à penalidade pecuniária quanto ao ressarcimento ao erário, vez que o responsável não efetuou
recolhimento dos respectivos valores, os quais estão
sendo cobrados em ação judicial movida pelo Ministério
Público Estadual.
III – DO REQUERIMENTO
Posto isso, o Ministério Público de Contas requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para declarar a nulidade da Decisão –4322/2017-Plenário e
outra proferir livre da contradição ora apontada.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento do Ministério
Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Geral de Contas Luciano Vieira, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Decisão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas neste voto, em:
1.1. Por conhecer o Recurso;
1.2. Por dar provimento ao presente Recurso, no sentido de reformar a Decisão 4322/2017 – Plenário (Processo TC 2565/2000), reconhecendo a contradição do item
1.1 do seu Dispositivo, a fim de excluí-lo da decisão em
tela.
2. Unânime.
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo

4. Especificação do quórum:

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

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.

Partes: Ananias Ribeiro de Oliveira , Helio Santiago

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:

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
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 125/2018 – PLENÁRIO

Processo: 02878/2006-3

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2006
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EMENTA: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO – ARQUIVAMENTO.

Trata o presente processo de Auditoria Extraordinária,
com elaboração de Relatório de Auditoria Especial nº
02/2014 e da Instrução Técnica Inicial nº 258/2014, onde se apontam irregularidades no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo.
Considerando que as referidas irregularidades apontadas no citado Relatório foram apuradas nesta Corte de
Contas nos processos de Tomada de Contas Especial TC
13666/2015-7 e no TC 9815/2016-8, sendo que em ambos foram proferidos Acórdãos pela elisão do dano ao
erário e posterior arquivamento dos autos, entende-se
que o objeto do presente processo já foi solucionado,
constituindo coisa julgada.
A SecexPrevidência – Secretaria de Controle Extero de
Previdência e Pessoal, por meio da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 00030/2018-5 apresentou a seguinte proposta de encaminhamento:
INTRODUÇÃO
Trata-se de Auditoria Extraordinária, com elaboração do
Relatório de Auditoria Especial n° 02/2014 e da Instrução Técnica Inicial n° 258/2014, apontando irregularidades no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo - IPAJM.
As referidas irregularidades apontadas no RAE n°
02/2014 e na ITI n° 258/2014 foram apuradas nesta Corte de Contas nos processos de Tomada de Contas Especial TC 13666/2015-7 e no TC 9815/2016-8.
www.tce.es.gov.br

O Processo 13666/2015-7 trata de Tomada de Contas Especial, sugerida pelo Sr. Fábio Modesto de Amorim Filho, Diretor Administrativo e Financeiro do IPAJM, em razão de petição protocolizada pelo Sr. Hélio Santiago, solicitando informações sobre a adoção de medidas corretivas das irregularidades apontadas nas peças técnicas citadas. Neste processo, foi proferido o Acórdão TC470/2017 – Plenário, considerando elidido o dano ao
erário e decidindo pelo arquivamento dos autos após o
trânsito em julgado.
O Processo 9815/2016-8 trata de Tomada de Contas Especial encaminhada a esta Corte de Contas pelo IPAJM
em que seu Presidente Executivo presta informações relativas à adoção de medidas corretivas referentes às irregularidades constantes nas já citadas peças. Neste processo foi proferido o Acórdão TC-010/2017 – Plenário
que, considerando o dano ao erário elidido, decidiu por
arquivar o processo.
Dessa forma, o objeto do presente Processo já foi solucionado, constituindo coisa julgada, tendo sido o dano
ao erário elidido, nos Processo 13666/2015 e 9815/2016,
conforme as deliberações plenárias já citadas. Dessa forma, em observância ao Regimento Interno deste Tribunal
de Contas, Resolução 261/2013, art. 330, inciso IV, tendo o presente processo exaurido o objetivo para o qual
foi constituído, adoção de medidas corretivas de irregularidades apontadas e elisão ao dano ao erário apurados
em Auditoria Extraordinária, e em se tratando de coisa
julgada, cabe o arquivamento dos presentes autos sem a
resolução de mérito por força do art. 458, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. CONCLUSÃO
Ante o exposto, sugere-se a extinção do processo sem resolução de mérito, dada a coisa julgada e o consequente arquivamento dos autos em observância ao art. 330,
inciso IV da Resolução TC 261/2013 c/c art. 458, inciso V,
do Código de Processo Civil.
Na mesma linha, pronunciou-se o Ministério PúbliSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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co Especial de Contas, conforme Parecer Ministerial
3944/2017-9 de fl. 3403/3404.
Por corroborar os termos pronunciados na ITC
00030/2018-5 e por entendê-los suficientes, acompanho o entendimento técnico e ministerial pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, em
observância ao art. 330, inciso IV do Regimento Interno
desta Casa.
Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo
inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), concordando com o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, apresento ao Colegiado a seguinte DELIBERAÇÃO que ora submeto à sua consideração:
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo Relator em:
1.1. EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO, em observância ao art. 330, inciso IV da Resolução TC 61/2013.
1.2. Dê ciência aos interessados, e após os trâmites legais, arquive-se.

substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 137/2018 – PLENÁRIO

Processos: 03231/2015-1, 01499/2011-9, 02274/20115, 08491/2014-1
Classificação: Recurso de Reconsideração

2. Unânime.

UG: CML - Câmara Municipal de Linhares

3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
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Partes: Ivan Salvador Filho, Gelson Luiz Suave, Walace
Luiz Tureta, Devany do Carmo Rossi, Terezinha Carraretto Felix, Eduardo Guimaraes, Eldo Valneide Vichi, Arlete
de Fatima Nico, Pedro Henrique Barbosa Stein, Assismidia Informática Eireli - EPP
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECIMENTO –
DAR PROVIMENTO PARCIAL – ARQUIVAR.
www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I - RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs. Ivan Salvador Filho, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Linhares durante o exercício
de 2010; Walace Luiz Tureta, Devany do Carmo Rossi, e Therezinha Carrareto Felix, na qualidade de membros da Comissão Permanente de Licitação; Eduardo
Guimarães, na qualidade de Pregoeiro; e Arlete de Fátima Nico, na qualidade de Superintendente Financeiro e
Contábil, em face do ACÓRDÃO TC-568/2014 - Plenário,
constante dos autos do processo TC nº 1499/2011 em
apenso, que, à unanimidade, assim decidiu:
1. Julgar regulares as contas do Sr. Gerson Luiz Suave,
Presidente da Câmara Municipal de Linhares, no exercício de 2010, e do Sr. Pedro Henrique Barbosa Stein,
responsável pelo setor de almoxarifado no exercício de
2010;
2. Afastar a responsabilidade do Sr. Eldo Vaneldi Vichi,
considerando regular sua conduta, extinguindo o processo com resolução de mérito;
3. Julgar irregulares as contas do Sr. Ivan Salvador Filho,
Presidente da Câmara Municipal de Linhares, no exercício 2010, imputando-lhe multa valor correspondente a
3.000 (três mil) VRTE, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro, e comprovado o recolhimento perante o
Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias, a contar da publicação deste Acórdão, nos termos do artigo 454, inciso I, c/c artigo 385, do Regimento Interno deste Tribunal;
4. Julgar irregulares as contas dos Srs. Walace Luiz Tureta, Devany do Carmo Rossi e Therezinha Carrareto Félix, ordenadores de despesas no exercício 2010, apenando-os com multa individual no valor correspondente a
1.000 (mil) VRTE, devendo essa quantia ser recolhida ao
Tesouro, e comprovado o recolhimento perante o Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias, a contar da publicaSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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ção deste Acórdão, nos termos do artigo 454, inciso I, c/c
artigo 385, do Regimento Interno deste Tribunal;
5. Julgar irregulares as contas dos Srs. Eduardo Guimarães e Arlete de Fátima Nico, ordenadores de despesas
no exercício de 2010, apenando-os com multa individual no valor correspondente a 500 (quinhentos) VRTE, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro, e comprovado o recolhimento perante o Tribunal de Contas, no
prazo de 30 dias, a contar da publicação deste Acórdão,
nos termos do artigo 454, inciso I, c/c artigo 385, do Regimento Interno deste Tribunal;
6. Considerar irregulares os atos praticados pela empresa contratada Assismídia Informática Ltda., no exercício
de 2010, apenando-a com multa no valor correspondente a 1.000 (mil) VRTE, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro, e comprovado o recolhimento perante o
Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias, a contar da publicação deste Acórdão, nos termos do artigo 454, inciso
I, c/c artigo 385, do Regimento Interno deste Tribunal;
7. Recomendar ao atual Presidente da Câmara Municipal de Linhares que passe a designar, formalmente, representante da Administração para os contratos em vigência, em conformidade com o disposto no artigo 67 e
parágrafos da Lei nº 8666/93;
8. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Notificados, os interessados interpuseram Recurso de
Reconsideração com o objetivo de reformar a decisão
objurgada.
O Órgão Técnico se manifestou nos termos da Instrução
Técnica de Recurso – ITR 70/2015 - (fls. 79-89), tendo
concluído pelo conhecimento do Recurso e, no mérito,
pelo parcial acolhimento das razões recursais apresentadas, mantendo-se o acórdão recorrido em relação aos
itens 1, 4, 5, 6 e 7.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
1379/2016-4 - (fls. 100-103), discordou parcialmente
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dos argumentos contidos na ITR 70/2015, manifestando-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela
total negativa de provimento.
Ocorre, que com a inclusão do feito na pauta da 39ª
Sessão Ordinária do Plenário desta Corte, realizada em
01/11/2016, a defesa dos Recorrentes, ( instrumento
procuratório fls. 123/124 dos autos), promoveu sustentação oral, nos termos das Notas Taquigráficas de (fls.
125-131), bem como, protocolizou os memoriais de (fls.
111/122).
Ante as alegações sustentadas durante a sessão Plenária,
os autos retornaram ao órgão competente para isntrução processual.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
DA SUSTENTAÇÃO ORAL EFETIVADA
Do que se extrai das notas taquigráficas a análise a seguir
obedece à ordem em que os itens impugnados foram enfrentados pela defesa.
A defesa dos Recorrentes atém-se, apenas, às irregularidades mantidas pela ITR 70/2015, sendo que quanto
aos itens afastados pela referida instrução; não obstante
o Ministério Público de Contas ter apresentado posicionamento contrário, requereu tão somente que o Plenário adotasse entendimento exarado na instrução técnica
existente no processo.
Quanto à irregularidade apontada no item 1: “homologação de certame sem justificativa para a não repetição”, a defesa sustenta que a Súmula 248 do TCU não é
unanimidade entre os juristas e, portanto, que é passível de contestação. Intenta reforçar o seu argumento invocando posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, bem como artigo publicado na Revista TCEMG. No campo doutrinário, alega que o tema
também gera divergências e, por fim, consigna o seu entendimento de que não há ilegalidade na homologação
de convite que contenha apenas duas propostas válidas.
www.tce.es.gov.br

Neste particular, convém esclarecer que a irregularidade apurada fundamenta-se na infringência ao artigo 22,
§§ 3º e 7º da Lei nº 8.666/93, sendo que a Súmula 248
do TCU foi invocada pela defesa, tão somente para referendar o fato de que o posicionamento deste Tribunal é
compatível com o daquela Corte.
Logo, tem-se como inócua a argumentação sobre uma
suposta controvérsia acerca da Súmula 248 do TCU, até
mesmo porque, a sua constatação não possui o condão
de invalidá-la.
Do mesmo modo, o entendimento adotado pelo TCEMG
não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula do TCU, tampouco de determinar o posicionamento
deste Tribunal.
Sobre o assunto acerca dos posicionamentos doutrinários, pede-se vênia para destacar o entendimento de
Marçal Justen Filho:
[...] A regra do § 7º deve ser interpretada com cautela.
A ausência de justificação não invalida, por si só, o procedimento. Se estiver comprovado o preenchimento dos
requisitos legais, a remessa de convites em número mínimo ou o comparecimento de número inferior ao mínimo não caracterizará vício, mesmo se a “justificativa” de
comissão inexistir. Isso não elimina o dever de sancionar administrativamente os membros da comissão pela
omissão. (grifo nosso)
De observar que o renomado Autor, ainda que admita a
validade do procedimento em que não foi observada a
regra legal quanto ao número de propostas, alerta para a
necessidade de se justificar a não repetição do certame,
sob pena de se sancionar os responsáveis.
De fato, a força dos argumentos sustentados pela defesa
não resiste à análise feita pelo órgão técnico através da
ITR 70/2015,mantendo-se a irregularidade.
Com relação à irregularidade apontada no item 4, qual
seja: “contratação de serviços permanentes e essenciais
atribuíveis às competências dos servidores públicos”, a
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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defesa alega que a área técnica não enfrentou as razões
apresentadas ao proferir a ITR 70/2015, pois deixou de
analisar os julgados deste Tribunal colacionados no recurso, segundo os quais: “ficou pacificado que serviço
de assessoria não é considerado atividade fim”.
Rememorou ainda, trecho atribuído ao Voto proferido
pelo Conselheiro Domingos Augusto Taufner no processo que supostamente analisou a contratação de assessoria contábil pelo Executivo Municipal de Rio Bananal, nos
seguintes termos:
Ora, uma consultoria na qual a contratada comparece
apenas alguns dias da semana, já descaracteriza o vínculo com o órgão. Diferentemente dos servidores do próprio órgão, posto que estes, salvo os que trabalham em
regime de teletrabalho, têm que comparecer todos os
dias ao seu local de trabalho. Qual consultoria em que os
profissionais aparecem de forma esporádica e não contínua, não pode ser considerado uma substituição de concurso público? Em resumo, no tocante ao item 2.1- contratação de assessoria para realização de serviços rotineiros, discordo dos opinamentos emitidos pela área técnica e Ministério Público de Contas e afasto esta suposta
irregularidade. Assim, Senhores Conselheiros, não há como ser mantida a presente irregularidade diante de tantos julgados que esta Casa já afastou essas irregularidades ou mitigou o efeito dessas contratações.
Pois bem. Conforme já restou amplamente debatido nos
autos, a atividade contábil configura-se atividade essencial da Administração Pública, razão pela qual o seu regular exercício não pode ser conferido, nos termos expressamente contidos na Constituição Federal, a pessoas físicas ou jurídicas estranhas ao quadro de pessoal do ente
ou órgão público.
Não obstante, o Plenário deste Tribunal, em situações
concretas submetidas ao seu julgamento, vem mitigando o mandamento constitucional ao argumento de que
seria possível a contratação da referida atividade, desde
que devidamente motivada e quando consistir em serviDiário Oficial de Contas

ços de alta complexidade técnica a serem realizados por
profissionais detentores de conhecimento específico e
larga experiência profissional.
No caso especifico, a defesa insistiu pela possibilidade
absoluta de delegação de atividade típica de estado a
terceirizados ao arrepio da norma constitucional vigente sem, contudo, demonstrar a sua excepcionalidade,
tampouco a singularidade dos serviços prestados que
poderiam justificar a sua terceirização nos termos em
que se vem admitindo o Plenário desta Corte.
Neste contexto, convém relembrar que mera alegação
de inexistência de servidor efetivo ou estável no quadro
de servidores do Órgão Jurisdicionado não tem o condão de afastar a irregularidade, porquanto o próprio Recorrente afirmou que o Poder Executivo Municipal cedeu
servidora ocupante do cargo de contadora à Câmara Legislativa de Linhares.
De se concluir, então, que o Órgão contava com servidor
competente para exercer as atividades típicas do setor
contábil, não havendo no processo a demonstração da
singularidade do objeto da assessoria contratada, mas
tão somente da realização de atividade rotineira da Administração. Mantida a irregularidade.
Relativamente ao item 5: “contabilização indevida”, a
defesa do Recorrente reconhece estar intrinsicamente ligada à irregularidade apontada no item 4, pois conforme
apontou a área técnica desta Corte, houve classificação
errada da despesa realizada com a contratação já debatida no item antecedente.
A defesa discorda da manutenção da irregularidade, tendo sustentado em Plenário:
A área técnica entendeu que, por haver contratação
de consultoria, houve substituição de mão de obra e a
despesa não deveria ter sido empenhada no elemento
33.90.39, ‘serviços de terceiros – pessoa jurídica’, mas
sim no elemento 31.90.11, ‘despesa com pessoal’. Sinceramente, considero isso um absurdo! Porque, para que
www.tce.es.gov.br

isso fosse empenhado como despesa com pessoal, teria
que estar configurado no contrato: quem é a pessoa física contratada; qual o número do CPF dessa pessoa; qual
o número de inscrição do trabalhador – NIT – contratado
para que fosse informado na Guia de Recolhimento do
FGTS, informações à Previdência Social. Não há senhores! Não se trata de contratação de pessoa física, se não
é contratação de pessoa física não pode ser atribuído
elemento de despesa com pessoal. Para que fosse despesa com pessoal, teria que estar configurado quem era
a pessoa que estava sendo contratada. Porque, se a contadora tivesse empenhado no elemento de pessoal, isso
gera uma informação para o INSS. Teria a informação,
mas não teria o recolhimento dos encargos. Como faria
o recolhimento dos encargos se foi uma contratação com
CNPJ e não era substituição de mão de obra? Então, também em virtude do item anterior, solicitamos o afastamento também dessa irregularidade.
Nota-se que a defesa não rechaça a irregularidade apontada, apresentando, apenas, uma série de questionamentos e dúvidas acerca de como proceder à escrituração da contabilidade pública.
Embora o recurso de reconsideração não seja a via processual eleita para dirimir as dúvidas dos Recorrentes,
vale ressaltar que os questionamentos apresentados já
foram objeto consultas formuladas a esta Corte que, em
resposta emitiu os Pareceres em Consulta TC-002/2004
e TC-035/2005, bastante esclarecedores quanto ao tema
invocado pela defesa.
No que tange à irregularidade propriamente dita, a Lei
de Responsabilidade Fiscal é contundente:
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos
gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos
e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos,
funções ou empregos, civis, militares e de membros de
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios,
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens
pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades
de previdência.
§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e
empregados públicos serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”. (grifo nosso)
Destarte, estando devidamente configurada nos autos a
contabilização indevida da despesa decorrente da terceirização das atividades contábeis do Legislativo Municipal de Linhares e, não tendo sido apresentada nenhuma
justificativa hábil a afastá-la por ocasião da sustentação
oral efetivada em Plenário, tem-se pela mantença da irregularidade.
Quanto ao item 6 do acórdão recorrido: “cobrança pela aquisição de edital sem relação com o custo efetivo da
reprodução”, a defesa aponta ter havido equívoco quanto à sua manutenção ao argumento de que a referida irregularidade fora afastada pelo Plenário após apresentação do voto-vista do Conselheiro Sergio Aboudib Ferreira Pinto, posteriormente encampado pelo então Conselheiro Relator.
Examinando detidamente os autos, é possível verificar
que a irregularidade em comento havia sido inicialmente
atribuída ao Pregoeiro, ao Procurador Jurídico e ao Presidente da Câmara. Entretanto, com a apresentação do
voto-vista 1789/2014, ora invocado pela defesa, o Plenário entendeu por bem afastar a irregularidade, nos
termos da manifestação do Conselheiro Relator, conforme as notas taquigráficas da 26ª Sessão Ordinária do
Plenário, realizada em 29/07/2014, transcreve-se:
06) - Após a leitura do voto-vista do Senhor Conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO proferido nos autos
do Processo TC-1499/2011, que trata de Prestação de
Contas Anual da Câmara Municipal de Linhares, referente ao exercício de 2010, em que apresentou apenas duas
Diário Oficial de Contas

divergências em relação ao voto do Relator, Senhor Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, sendo
a primeira relativa à conduta do Procurador Jurídico indicado nos autos e a segunda referente ao ressarcimento
imputado solidariamente à sociedade empresária Assismídia Informática Ltda e ao Senhor Ivan Salvador Filho,
tendo o Relator agradecido às observações do voto-vista
e as acompanhado, a primeira em função do baixo valor
cobrado pelo edital e, a segunda pela ausência de quantificação de eventual dano pela Área Técnica, que também afastou o ressarcimento, mantendo o restante de
seu voto, que foi acompanhado, com as alterações promovidas, pela integralidade do Plenário, conforme notas taquigráficas: “O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Senhor Presidente, agradeço
às observações do Conselheiro Sérgio Aboudib com relação à primeira divergência: cobrança pela aquisição do
edital sem relação com custo efetivo da reprodução gráfica, e pela exclusão do Procurador Jurídico, responsável
pelo parecer que analisou a minuta do edital. A cobrança
do edital foi vinte reais. A Área Técnica informou que essa cobrança ficou acima do valor do custo que iria variar
em torno de três reais. Eram dezoito páginas ao custo de
quinze centavos, até um pouco mais, em torno de três
reais. Concordo com S.Ex.ª, é um valor muito pequeno
para penalizar o Procurador. Acompanho-o em relação
à exclusão não só do Procurador, mas de todos em relação ao item cobrança indevida, dado o pequeno valor
envolvido. É diferente uma cobrança de um valor muito
acima dessa pequena diferença. Com relação à outra divergência, que é em relação à liquidação irregular resultando em pagamento indevido, S.Ex.ª tem razão, a Área
Técnica, de fato, não imputou o ressarcimento. Acompanho também as duas divergências e encampo em meu
voto”; (grifo nosso)
Desse modo, assiste razão à defesa. Inexiste interesse
recursal quanto à irregularidade em questão, razão pela qual sugere-se a retificação da ITR 70/2015, pelo seu
não conhecimento ante a falta de interesse de agir, dewww.tce.es.gov.br

vendo ser excluída a responsabilidade de quaisquer dos
recorrentes pelo referido item, nos termos da deliberação plenária acima transcrita.
Relativamente ao item 7: “definição imprecisa do objeto a ser licitado”, a defesa inicialmente cinge-se em discordar quanto a existência da irregularidade apurada e
intenta afastar a irregularidade ante o questionamento:
“onde estaria a imprecisão do objeto?”.
Argumenta que:
[...] qualquer leigo que lesse o edital, saberia que a Câmara está pretendendo contratar uma empresa para
manter os seus computadores em impressoras, cuja relação marca, local, ano de fabricação, constado do processo, e ainda especificou que, na substituição de peças, não
constaria placa mãe e HD. Não há porque considerar um
item desse impreciso, é específico, é objetivo.
Em que pese o entendimento proferido pela defesa dos
Recorrentes, estes não apresentaram nenhum argumento técnico ou jurídico capaz de afastar a análise feita pelos técnicos desta Corte, quanto ao objeto do procedimento licitatório em análise, constatando ser o mesmo
vazio de consistência ante os seguintes argumentos:
Analisando o objeto estampado no Convite nº 003/2010,
constatamo-lo vazio de consistência: serviço de manutenção preventiva, corretiva e outros, com fornecimento de peças, sem contudo dimensionar a estrutura do sistema de informática da Câmara; é evasivo e não oferece condições para que os licitantes apresentem suas propostas de forma consistente. Além disso, dificulta a atuação do agente fiscalizador do contrato, que não terá parâmetro para a efetiva liquidação da despesa. (grifo nosso)
[item 1.8 da ITI 1084/2011, constante do processo TC nº
2274/2011]
A fora o brilho da defesa, a sustentação não apresentou
dados contundentes que demonstrem ter havido o correto dimensionamento da estrutura do sistema de inforSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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mática da Câmara, tampouco apontou quais elementos
expressos no edital propiciariam a apresentação de propostas consistentes ou qual seria o parâmetro a ser utilizado para a efetiva liquidação de despesas.

e Ivan Salvador Filho - (Presidente da Câmara), mantendo-se, contudo, os demais termos do v. Acórdão recorrido, reiterando, para este fim, o Parecer Ministerial de
fls. 100/103.

Portanto, ainda que um leigo perceba qual seria o objeto a ser licitado, considerando a bilateralidade que caracteriza os contratos administrativos e a contraposição
do interesse jurídico envolvido, o rito estrito autorizado
pela Lei nº 8.666/93 converge vontades por meio da imposição das obrigações, para a Administração, de formular com clareza o objeto da licitação, desenvolver projeto
básico e executivo com o necessário detalhamento, expor circunstanciadamente os custos e o cronograma de
execução.

A interposição do recurso atende aos pressupostos processuais de legitimidade e tempestividade, devendo,
portanto ser conhecido.

Via de regra, este procedimento permite ao licitante elaborar a sua proposta em moldes reais e exequíveis. Assim, como sucedâneo lógico destes fatos, tanto a licitação, quanto a execução contratual serão levados a bom
termo.
Neste caso específico, resta evidenciado que não houve clareza na especificação do objeto a ser licitado, razão
pela qual opinou-se pela manutenção da irregularidade.
O Ministério Público Especial de Contas através do parecer nº 06793/2017-1, da lavra do Procurador Geral de
Contas, Luciano Vieira, se manifestou, verbis:
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 Técnica de Recurso - ITR 00315/2017-1[1], manifesta-se
pelo CONHECIMENTO do recurso, nos termos dos arts.
152, inciso I, e 164 da LC n. 621/12, e, no mérito, seja-lhe dado PROVIMENTO PARCIAL para que seja afastada
do v. Acórdão TC-568/2014 - Plenário apenas a irregularidade referente ao item 6 – (cobrança pela aquisição
de Edital sem relação com o custo efetivo da reprodução
gráfica), sob responsabilidade de Eduardo Guimarães (Pregoeiro), Eldo Valneide Vichi - (Procurador Jurídico)
Diário Oficial de Contas

Quanto ao mérito, entendo merecer parcial reforma o
v. acórdão, ante o posicionamento do órgão técnico em
sintonia com o parecer ministerial.
Ante o exposto, em conformidade com o posicionamento externado pela área técnica e pelo Ministério Publico Especial de Contas VOTO pelo conhecimento do recurso, no mérito, pelo provimento parcial, excluindo-se o
conhecimento das razões recursais apresentadas quanto
ao item 6 – “cobrança pela aquisição de edital sem relação com o custo efetivo da reprodução”.
VOTO, ainda, no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Corrigir a redação do v. Acórdão TC-568/2014, para excluir a responsabilidade de quaisquer dos Recorrentes pela irregularidade apontada no item ¨6” (cobrança
pela aquisição de Edital sem relação com o custo efetivo da reprodução gráfica) mantendo-se, contudo, os demais termos do v. Acórdão recorrido;
1.2. Dê-se ciência aos Recorrentes do teor da decisão;
1.3. Encaminhem-se, após a confecção do Acordão, estes autos ao Ministério Público Especial de Contas;
www.tce.es.gov.br

1.4. Após o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª 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 substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
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
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 141/2018 – PLENÁRIO

PROCESSO TC: 6014/2017 (Apenso ao Processo TC
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11884/2015)
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
ASSUNTO: Recurso de Reconsideração
RECORRENTES: Aldemir José Andreatta, João Manoel Rigamonte, Varli Queiroz, Luciane Regia Pinheiro Cardozo
Vingi
INTERESSADOS: Fabiano Albuquerque Canuto, Jonas
Carlos Moreira, Marcos Humberto Stein Merlo, Adelar
Rodrigues da Fonseca, José Luiz Oliveira
PROCURADOR: Fabyano Corrêa Wagner (OAB/ES 8.394)
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – DANO AO
ERÁRIO POR RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO BASEADO EM
LEI INVÁLIDA – CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL
A EXMA.SRA.CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto por
Aldemir José Andreatta, João Manoel Rigamonte, Varli Queiroz e Luciane Regia Pinheiro Cardozo Vingi, todos
Vereadores no Município de Baixo Guandu, em face do
Acórdão TC 486/2017 – Primeira Câmara, prolatado nos
autos do Processo TC 11884/2015, por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, sendo os mesmos
condenados ao ressarcimento de valores ao erário, em
razão da manutenção da seguinte irregularidade:
DANO AO ERÁRIO POR RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO BASEADO EM LEI INVÁLIDA - FIXAÇÃO EM DATA POSTERIOR AO PLEITO ELEITORAL
→ Infringência ao artigo 19, § 2º, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.
Responsáveis: Adelar Rodrigues da Fonseca, Aldemir José Andreatta, Fabiano Albuquerque Canuto, João Manoel Rigamonte, Jonas Carlos Moreira, José Luiz Oliveira,
Luciane Regia Pinheiro Cardozo Vingi, Marcos Humberto
Stein Merlo e Varli Queiroz.
VALOR: 65.384,6186 VRTE.
Diário Oficial de Contas

A suscitada irregularidade consubstancia-se no recebimento de subsídio mensal dos vereadores em observância à Lei Municipal n.º 2.479, de 19 de dezembro de
2008. Na ocasião, não houve respeito ao disposto no art.
19, caput e §2º, I, da Lei Orgânica do Município, que prevê que o subsídio para legislatura seguinte deverá ser fixado até 30 (trinta) dias antes das eleições municipais.
Importa destacar, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 0001827-38.2009.8.08.0000,
declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º
2.479/2008, com efeitos retroativos. Vejamos:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI N.º 2.479⁄2008, DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU.
AUMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE APÓS AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. PRECEDENTES DO STF. FIXAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. CARÁTER REMUNERATÓRIO. VIOLAÇÃO DO art. 38, § 3.º, da
Constituição Estadual. Precedente do tjes. REMUNERAÇÃO QUE EXTRAPOLA O LIMITE PREVISTO NO ART. 26,
II, `b¿, da Constituição Estadual. REVISÃO GERAL ANUAL DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES COM BASE EM ÍNDICE FEDERAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA
MUNICIPAL PREVISTO NOS ARTIGOS 1.º E 20 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DO STF. LEI DECLARADA INTEGRALMENTE INCONSTITUCIONAL COM EFEITOS `EX TUNC¿. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I. É inegável que relegar a discussão em torno do valor do subsídio dos vereadores a viger na legislatura subsequente para após as eleições municipais dá azo a toda sorte de conchavos políticos violadores dos princípios
constitucionais da moralidade e da impessoalidade, previstos no caput do art. 32 da Constituição Estadual, razão pela qual impõe-se interpretação restritiva da ¿regra da legislatura¿, de forma que a fixação do subsídio
www.tce.es.gov.br

dos vereadores ocorra necessariamente antes das eleições municipais, não beneficiando ou prejudicando este
ou aquele político específico, grupo de políticos ou partido político. Precedentes do STF.
II. O caput do art. 2.º da lei em questão já fixou os subsídios no limite máximo autorizado pela Constituição Estadual (art. 26, II, `b¿), ou seja, 30% (trinta por cento) do
subsídio dos deputados estaduais, de forma que não é
cabível o pagamento de um centavo sequer de acréscimo no subsídio do Presidente da Câmara Municipal sem
que haja violação da Constituição Estadual.
III. Também não há que se olvidar a ofensa frontal ao art.
38, § 3.º, da Constituição Estadual, que estabelece o pagamento do subsídio em parcela única, já que, não obstante o art. 2.º, parágrafo único, da lei questionada faça alusão à expressão ¿verba indenizatória¿, é óbvio a
sua natureza eminentemente remuneratória, incidindo,
portanto, a vedação constitucional referida. Precedente
deste Eg. Tribunal.
IV. O reajuste anual automático do subsídio dos Vereadores pelo índice INPC⁄IBGE afronta nitidamente o princípio da autonomia municipal, ínsito na exegese dos artigos 1.º e 20, ambos da Constituição Estadual. Precedentes do STF.
V. Ação julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade integral da lei em referência, com efeitos ex
tunc (retroativos).
Em seu Recurso de Reconsideração, alegam, em síntese:
(i) Que os recorrentes não eram ordenadores de despesa e, por isso, não podem ter suas contas julgadas irregulares;
(ii) Que os recorrentes não têm obrigação de ressarcir ao
erário, pois receberam os valores de boa-fé;
(iii) Que, se mantida a penalidade de ressarcimento de
valores ao erário, o valor a ser ressarcido deve ser calculado com base nos valores líquidos recebidos pelos edis,
considerando que parte do subsídio bruto foi retido, a tíSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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tulo de Imposto de Renda e contribuição previdenciária.

É o Relatório. Passo a fundamentar.

naturais do Tribunal de Contas.

Por fim, pleiteiam a suspensão do feito até o julgamento da Ação Civil Pública n.º 0000993-09.2012.8.08.0007,
em trâmite perante a 1ª Vara de Baixo Guandu, ajuizada
pelo Ministério Público Estadual, que tem como escopo
a condenação dos agentes responsáveis ao ressarcimento dos valores recebidos a maior.

Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas acerca do conhecimento e provimento parcial do Recurso de Reconsideração. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica de Recurso n.º 00231/2017-7,
abaixo transcritos:

Infirmam que julgar as suas contas irregulares, equivaleria grosso modo, a julgar contas de fornecedores (quando receberem valores superfaturados por seus serviços
e fornecimentos) ou de servidores públicos (quando receberem gratificações ou adicionais havidos por irregulares por esta Corte).

Ao final, requereram a reforma do Acórdão TC 486/2017
– Primeira Câmara, considerando regulares as contas
dos recorrentes, com a exoneração da sanção de ressarcimento ao erário.

“DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Alegam a inexistência da obrigação de recomposição ao
erário.

Instada a se manifestar, a SecexRecursos, na Instrução
Técnica de Recurso n.º 00231/2017-7, manifestou-se
pelo conhecimento do recurso, uma vez que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade. No mérito, entendeu pelo provimento parcial do Recurso de Reconsideração, opinando por:
(i)
Afastar o pedido de suspensão do processo,
considerando o princípio da independência das instâncias;
(ii)
Acolher a pretensão dos recorrentes de não terem suas contas julgadas irregulares e sequer julgadas,
vez que não deram causa ao ato lesivo praticado em desfavor do erário;
(iii)
Manter a obrigação de reposição dos valores,
considerando a flagrância da inconstitucionalidade da lei
que fundamentava seus pagamentos e a vedação do locupletamento à custa alheia;
(iv)
Abater dos valores a serem recompostos, o recolhimento feito pelos recorrentes a título de imposto
de renda e contribuição previdenciária, conforme quadro demonstrativo constante desta Instrução Técnica.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
05658/2017-6, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pelo provimento parcial do Recurso de Reconsideração.
Diário Oficial de Contas

Em sede de admissibilidade, verifica-se que as partes são
capazes e possuem interesse e legitimidade processuais.
Estão devidamente representados por seu procurador (
instrumento de mandato, fls 417,418,419 e 421 do processo TC 1184/2015).
Quanto ao cabimento, verifica-se que o Recurso de
Reconsideração interposto em face do Acórdão TC –
486/2017 encontra respaldo no art. 164, caput, da Lei
Orgânica deste Tribunal de Contas.
A notificação do Acórdão TC – 486/2017 (prolatado no
Processo TC nº 11885/2015) foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 10/07/2017,
considerando-se publicada no dia 11/07/2017, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/12 c/c art. 5º da Resolução TC nº
262/2013. A contagem do prazo de 30 (trinta) dias para
a interposição do presente recurso se expirou, portanto,
em 10/08/2017.
Interposto o Recurso de Reconsideração em 07/08/2017,
tem-se o mesmo como TEMPESTIVO.
DO MÉRITO
Em síntese apertada os argumentos recursais são os seguintes:
Os recorrentes não eram, por ocasião dos pagamentos
efetuados de forma indevida, ordenadores de despesas
e como tal, no máximo poderiam se sujeitar à reposição
de valores recebidos a maior, mas nunca terem suas contas julgadas irregulares por não serem jurisdicionados
www.tce.es.gov.br

Desenvolvem a tese da prescritibilidade da pretensão
de ressarcimento da Administração Pública em face de
seus agentes, em decorrência de ato de improbidade administrativa, mas admitem logo em seguida, que a matéria ainda no que respeita ao tratado no caso concreto será objeto de julgamento pelo STF nos RE 852.475 e
636.886, ambos possuindo repercussão geral.
Invocam boa-fé e o caráter alimentar dos subsídios, de
sorte que a combinação desses elementos, um de natureza subjetiva, outro de natureza objetiva, redundariam
na desoneração da obrigação de repor os valores que
lhes foram indevidamente pagos.
Argumentam que os valores a que foram condenados a
ressarcir não correspondem ao que deveria sê-lo. Explicam: os valores calculados como indevidos tiveram por
base o montante fixado a título de subsídio bruto e não
líquido.
Nesses termos, estariam devolvendo mais do que receberam.
Por fim, os recorrentes aduzem uma suposta necessidade de sobrestamento do feito, em razão de ação de responsabilidade civil por atos de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual, no entanto, requerendo a devolução de valores diversos daqueles
imputados no acórdão ora guerreado.
Suscita a impossibilidade de haver condenação pelos
mesmos fatos, com conclusões diversas (quantum diferente), assim como a possibilidade do Poder Judiciário
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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reconhecer a boa- fé de suas condutas, o que afastaria a
obrigação de ressarcimento imposta.
Em análise das argumentações do recorrente, entende-se que de fato, como alegam, os mesmos não são ordenadores de despesas.
Não há prova nos autos de que concorreram de qualquer forma para a prática do ato de pagamento de valores que foram fixados em lei declarada inconstitucional,
ainda que alguns dos edis possam ter participado do processo de votação da lei afastada do mundo jurídico por
vício de inconstitucionalidade.
Nessa senda, não se deve ter em conta o contexto do
processo legislativo, imputando responsabilidade a
quem votou a lei declarada inconstitucional (não houve segregação por parte deste Tribunal entre vereadores
eleitos e que já integravam o Legislativo local na legislatura anterior e aqueles outros que foram eleitos originariamente ou não para os idos 2009/2012).
De igual modo, não se pode defender a linha de que o
proveito econômico obtido por cada um dos vereadores
tenha dado causa ao ato irregular de pagamento dos vereadores, o que permitiria julgar suas contas irregulares.
Era necessária para a adoção dessa tese, que restasse
comprovado nos autos a existência de condutas que revelassem a vontade livre e consciente de influenciar de
alguma forma no ato de pagamento levado a efeito pelo
Presidente da Câmara.
Este Tribunal de Contas decidiu sobre o tema:
ACÓRDÃO TC-044/2015 - PLENÁRIO
Cuidam os autos de Fiscalização Ordinária realizada na
Câmara Municipal de Colatina, referente ao exercício de
2009, com base nos Planos de Auditoria nº 179/2010
(fls. 01 a 04) e nº 185/2010 (Engenharia - fls. 05).
(...) passo a fundamentação nos seguintes termos: - Instrução Técnica Conclusiva –
(...) 3.4. Pagamento de Subsídio a Vereadores com base
Diário Oficial de Contas

em Lei Inválida
Versa o item sobre o pagamento de Subsídio a Vereadores com base em Lei Inválida. A equipe de auditoria
constatou que foi julgada inconstitucional pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Espírito Santo a Lei Municipal n.
5.466/2008 (processo TJ nº 100.09.001802- 7), que Dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Colatina. Tendo a auditoria apurado que
até o mês de setembro de 2009, os vereadores receberam os valores fixados na Lei Municipal n. 5.466/2008,
quais sejam, R$ 4.745,00 (quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais) e R$ 5.456,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), respectivamente. Após esta data e, até o fim do exercício, os vereadores e o presidente passaram a receber R$ 3.005.10 (três mil cinco reais e dez centavos) e R$ 3.672,90 (três mil seiscentos e
setenta e dois reais e noventa centavos), respectivamente. Evidenciando que a Câmara corrigiu o erro a partir de
outubro de 2009, porém, não devolveu os valores percebidos a mais nos meses anteriores.
(...) Destaca-se que a fixação do subsídio dos vereadores
deve respeitar todos os princípios constitucionais previstos no Art. 37 da Constituição Federal. No caso em tela,
mesmo estando a Lei Municipal nº 5.466/2008 revestida
de legalidade e de publicidade, faltou à mesma a obediência aos demais princípios ali insculpidos, especialmente o da impessoalidade e, principalmente, o da moralidade. Pois após as eleições, já é sabido quais serão os futuros vereadores o que coloca em suspeição a norma jurídica que fixou o subsídio dos vereadores (...).
(...) Em que pese ser a alegação do defendente, que cabe a cada um dos vereadores a devolução e não somente
pelo ordenador de despesas, não é demais destacar que
como Presidente da Câmara e ordenador de despesas,
ciente do seu dever de prestar contas, no caso em tela,
deveria ter agido com as cautelas necessárias, iniciando
a devolução dos valores recebidos a maior pelos vereadores, adotando assim, postura adequada em cumpriwww.tce.es.gov.br

mento aos princípios da gestão responsável, zelando pela boa e regular aplicação dos recursos públicos. Ante o
exposto, mantém-se a irregularidade.
Inteiro teor Processo: 5583/2010 Data da sessão:
03/02/2015 Relator: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO Natureza: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
AUDITORIA
Assim sendo, ainda que se reconheça que a jurisdição
do Tribunal de Contas não se cinge à responsabilização
do ordenador de despesas, os demais agentes administrativos ou mesmo particulares que mantenham relação
jurídica com a Administração Pública, para serem alcançados pelas competências desta Corte, devem praticar
condutas que demonstrem de forma inequívoca nexo
causal entre essas e o resultado antijurídico, para terem
suas contas julgadas irregulares.
No que respeita à alegação da ocorrência da prescrição
da obrigação de ressarcimento, o próprio recurso reconhece que a matéria de fundo, que diz respeito a ilícitos civis em condutas que redundem ou possam originar atos de improbidade (como os objeto de apreciação
e julgamento por esta Corte), não foram ainda enfrentados pela Suprema Corte, almejando então os recorrentes julgamento favorável, confiantes em tendências do
Supremo Tribunal Federal.
Por óbvio, argumentos que tais não podem prosperar.
Não se pode aplicar ou reconhecer um direito em sede
de julgamento pendente de suposta modificação a ser
reconhecida por nossos órgãos jurisdicionais, mormente, quando a suposta tendência a ser adotada, não passa
de mera elucubração dos recorrentes.
Adentrando as alegações de boa-fé dos recorrentes, entende-se que talvez se revelasse útil a distinção entre as
condutas dos recorrentes e demais vereadores condenados se já fossem parlamentares municipais em 2008,
daqueles que ingressaram no exercício do mandato em
2009, originariamente ou não.
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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Caso os condenados já fossem vereadores na legislatura anterior àquela em que a lei inconstitucional começou
a produzir seus efeitos concretos, impossível se falar em
boa-fé, pois minimamente, após o decurso do prazo de 4
anos do exercício de atividades parlamentares, seria presumível e exigível que conhecessem as regras fixadoras
da estipulação de seus subsídios.
Não há regras claras estabelecendo como se deve promover a reposição de valores recebidos indevidamente
por agentes políticos, em caso de erro de interpretação
ou erro operacional.
Em sede de nossa jurisprudência, releva colacionar o Parecer em Consulta 007/2016:
PARECER/CONSULTA TC-007/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-11024/2014
JURISDICIONADO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO
SANTO
ASSUNTO - CONSULTA
CONSULENTE - CARLOS AUGUSTO LOPES
EMENTA
SOMENTE SE ADMITE A DISPENSA DE REPOSIÇÃO AO
ERÁRIO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS FEITOS A SERVIDOR PÚBLICO SE PRESENTES, CONCOMITANTEMENTE,
OS REQUISITOS RECONHECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MANDADO DE SEGURANÇA 25.641/DF
– NOS CASOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS DECORRENTES DE ERRO DE CÁLCULO OU DE ERRO OPERACIONAL
DA ADMINISTRAÇÃO, AINDA QUE PERCEBIDOS DE BOA-FÉ, NÃO ESTÃO SUJEITOS AO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/99, PODENDO SER REVISTO A QUALQUER TEMPO E ENSEJAM O DEVER DE REPOSIÇÃO PELO SERVIDOR, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, RESPEITADO O PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA FINS DE RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS
INDEVIDOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, NOS
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TERMOS ART. 1º DO DECRETO 20.910/32, APLICÁVEL EM
RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – QUANDO A REPARAÇÃO DO DANO DECORRENTE DE PAGAMENTOS INDEVIDOS NÃO PUDER SER IMPUTADA AO SERVIDOR, SEJA PELA CONJUGAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DISPENSÁ-LA OU PELO DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A ANULAÇÃO DO ATO, SERÁ NECESSÁRIO, A QUALQUER TEMPO, AFERIR A RESPONSABILIDADE DAQUELE
QUE CONCEDEU OU CALCULOU ILEGALMENTE AS PARCELAS, SOBRE QUEM DEVE RECAIR O DEVER DE REPOSIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO EM QUE A ANULAÇÃO
DO ATO PODERIA TER OCORRIDO. Documento assinado
digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/
Identificador:60F68-CFEB6-89437
PARECER/CONSULTA TC-007/2016
Entende-se que o consagrado nos autos do Parecer em
Consulta epigrafado pode e deve ser aplicado analogicamente aos casos de recebimento a maior por agentes
políticos e mesmo em sede de competência deste Tribunal.
Tudo na tutela do princípio de que a ninguém é dado se
locupletar à custa alheia.
Releva por oportuno trazer à colação trechos da Instrução Técnica Inicial 586/2015, proferida nos autos do Processo TC n. 8043/2010, que exauriu de forma brilhante
o tema:
(...) Diante desse quadro, surge o dever de restituir os
valores recebidos indevidamente, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (MS 25.641/DF, Pleno, Rel. Min. EROS GRAU, DJU de 22.02.2008), segundo
o qual apenas não se impõe a reposição ao erário dos
valores percebidos quando estiverem presentes, de modo concomitante, os seguintes requisitos: 1) presença de
boa-fé do servidor ou beneficiário; 2) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; 3) existência de dúvida
plausível sobre a interpretação, validade ou incidência
da norma infringida, no momento da edição do ato que
www.tce.es.gov.br

autorizou o pagamento da vantagem impugnada; e, 4)
interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração, senão vejamos:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MORTE DE UM
DOS IMPETRANTES. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO
DE HERDEIROS, FACULTADO O USO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TOMADA DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. LEI N. 8.443/92. NORMA ESPECIAL EM RELAÇÃO
À LEI N. 9.784/99. DECADÊNCIA, INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA DECORRENTES DE ATRASO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE, RETIDOS NA FONTE INDEVIDAMENTE PELA UNIDADE PAGADORA, FORAM RESTITUÍDOS PELA MESMA NO MÊS SEGUINTE. DÚVIDA QUANTO À INTERPRETAÇÃO DOS PRECEITOS ATINENTES À MATÉRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança não admite a habilitação de herdeiros em razão do
caráter mandamental do writ e da natureza personalíssima do direito postulado. Nesse sentido o recente precedente de que fui Relator, MS n. 22.355, DJ de 04.08.2006,
bem como QO-MS n. 22.130, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ de 30.05.97 e ED-ED-ED-RE n. 140.616, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 28.11.97. 2. O
processo de tomada de contas instaurado perante o TCU
é regido pela Lei n. 8.443/92, que consubstancia norma
especial em relação à Lei n. 9.784/99. Daí porque não se
opera, no caso, a decadência administrativa. 3. A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores
torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado,
quando concomitantes os seguintes requisitos: “I] presença de boa-fé do servidor; II] ausência, por parte do
servidor, de influência ou interferência para a concessão
da vantagem impugnada; III] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; IV] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.” 4. A dúvida na interpretação dos preceitos que
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impõem a incidência do imposto de renda sobre valores
percebidos pelos impetrantes a título de juros de mora
decorrentes de atraso no pagamento de vencimentos é
plausível. A jurisprudência do TST não é pacífica quanto
à matéria, o que levou a unidade pagadora a optar pela
interpretação que lhe pareceu razoável, confirmando a
boa-fé dos impetrantes ao recebê-los. 5. Extinto o feito
sem julgamento do mérito quanto ao impetrante falecido, facultado o uso das vias ordinárias por seus herdeiros. Ordem concedida aos demais. (MS 25.641/DF, Pleno, Rel. Min. EROS GRAU, DJU de 22.02.2008)
Por sua vez, a jurisprudência dos tribunais pátrios alinham-se no sentido da orientação do STF, de modo que
não basta a mera alegação (e, até mesmo, eventual comprovação) de boa-fé por parte do beneficiário para ilidir
a pretensão de ressarcimento de valores recebidos indevidamente da Administração Pública, ainda que envolva
verba de caráter alimentar, conforme podemos observar
a partir do julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região abaixo colacionado:
SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO DE VALORES NO CONTRACHEQUE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. Verificada a irregularidade nos proventos de servidor, que recebia vantagem pessoal a título de adicional de insalubridade (VPNI) e, concomitante e ilegalmente, adicional da mesma natureza, correta a providência
no sentido de excluir o pagamento, e exigir a restituição
ao erário dos valores recebidos indevidamente. O caráter alimentar da verba e a alegação de ter sido recebida de boa-fé não afastam o dever de restituir. Aplicação
do artigo 876 do Código Civil. Conforme precedentes do
STF, até nos casos de recebimento de boa-fé a devolução dos valores se faz necessária, quando não se verifica
dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento do pagamento da vantagem. Remessa necessária e apelação providas. (TRF 2ª REGIÃO – AC Nº 2010.50.01.007141-7 – Sexta Turma Especializada – Relator Desembargador Federal
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Guilherme Couto de Castro – EDJF2R, em 18.04.2012).
Não é outro o posicionamento do Tribunal de Contas da
União (TCU), para o qual há o dever de ressarcimento
ao erário mesmo no caso de os valores indevidos terem
sido percebidos de boa-fé, quando decorrentes de erro
inescusável na interpretação da lei, conforme entendimento pacífico cristalizado em enunciado sumular e nas
jurisprudências a seguir:
Súmula 249 - TCU
É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por
parte de autoridade legalmente investida em função de
orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das
parcelas salariais.
“Sobre a necessidade, ou não, de devolução dos valores indevidamente pagos, acompanho a posição acolhida por esta Corte de Contas quando da prolação do Acórdão 1.909/2003-Plenário, segundo a qual a devolução de
verbas indevidamente recebidas constitui regra que somente deve ser afastada pela ocorrência cumulativa das
condições elencados no referido aresto, que aduz:
‘9.1. a reposição ao erário somente pode ser dispensada
quando verificadas cumulativamente as seguintes condições:
9.1.1 presença de boa-fé do servidor;
9.1.2 ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada;

9.2. a reposição ao erário é obrigatória, nos termos preconizados no Enunciado 235 da Súmula deste Tribunal e
na forma dos arts. 46 e 47 da Lei 8.112/90, quando não
estiverem atendidas todas as condições estipuladas no
subitem 9.1 ou, ainda, quando os pagamentos forem decorrentes de erro operacional da Administração (...).
’ No caso vertente, embora inegavelmente presente a
boa-fé dos servidores (item 9.1.1), não é possível falar
em existência de dúvida plausível sobre a interpretação
da regra então vigente (item 9.1.3). Veja-se, aliás, que a
única exceção possível para se falar em manutenção do
pagamento de verbas não recepcionadas pelo novo regime remuneratório seria o decesso de vencimentos, o
qual, como visto, não ocorreu.
Logo, a frustração ao atendimento de uma das condições, no caso a estipulada pelo item 9.1.3 importa na
reposição obrigatória ao erário dos valores indevidamente recebidos, consoante estabelece o item 9.2 do
acórdão acima referido.” (Acórdão 837/2014, Processo: 043.051/2012-0, Assunto: Representação, Rel. Ministro Substituto ANDRÉ DE CARVALHO, PLENÁRIO, D.O.U:
02/04/2014)
“Em diversas situações se observa a cumplicidade dos
gestores e dos órgãos jurídicos, no sentido de conceder
vantagens indevidas aos servidores, as quais também os
beneficiam, na expectativa de que, se o pagamento for
posteriormente impugnado pelo TCU, não terão de devolver os valores, pois poderão amparar-se na tese de
que houve boa-fé e errônea interpretação da lei.
[...]

9.1.3 existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da
vantagem impugnada; e

Na verdade, as situações em que será obrigatória a reposição ou indenização ao erário são aquelas previstas no
Direito Civil, quais sejam: obrigação de restituir o pagamento indevido (CC, art. 876) e obrigação de indenizar
(CC, art. 927).

9.1.4 interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração;

Assim, cabe ao julgador, em cada caso, aferir a responsabilidade pelo indébito e o cabimento de sua reposição,
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em face de suas circunstâncias peculiares.

nhosas interpretações.

Não há dúvida de que existem situações em que é justificável e legítimo isentar o servidor da obrigação de restituir, especialmente se ele recebeu de boa-fé, sem ter
influenciado ou interferido na sua concessão, e se a vantagem indevida foi concedida em razão de interpretação
razoável, embora errônea, de lei que à época era de aplicação controversa.

[...]

Portanto, trata-se apenas de ampliar os requisitos exigidos para a dispensa de reposição, a fim de proteger o
erário e, ao mesmo tempo, preservar as situações em
que essa medida é legítima.
A par da boa-fé e da errônea interpretação da lei, entendo que também é preciso a demonstração da existência
de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do
ato impugnado, bem como que esse ato comportou interpretação razoável da lei, ainda que equivocada.
Somente quando estiverem presentes todas essas condições será possível dispensar a reposição ao erário.
Essa conclusão alcança também os atos de concessão
julgados ilegais por outorgarem vantagens indevidas, isto é, se a concessão da vantagem não ocorreu na presença de todas as condições especificadas anteriormente, os valores recebidos indevidamente deverão ser ressarcidos.
[...]
Há de destacar-se, também, que, em se tratando de despesa pública, custeada pelo esforço coletivo de toda a
sociedade e, por isso mesmo, jungida ao princípio da legalidade estrita, a interpretação da lei acerca da concessão de vantagens pecuniárias aos servidores deve orientarse sempre no sentido da proteção do Erário e da sociedadecontribuinte, contra desmedidas pretensões remuneratórias, não se olvidando que o legislador, quando
quer conceder vantagens, o faz de maneira clara, a dispensar, na imensa maioria dos casos, complexas e engeDiário Oficial de Contas

Acórdão:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas
pelo Relator e com fundamento no art. 1º, inciso XVII, da
Lei 8.443/92, em conhecer da consulta para respondê-la
nos seguintes termos:
9.1. a reposição ao erário somente pode ser dispensada
quando verificadas cumulativamente as seguintes condições:
9.1.1 presença de boa-fé do servidor;
9.1.2 ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada;
9.1.3 existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da
vantagem impugnada; e
9.1.4 interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração;
9.2. a reposição ao erário é obrigatória, nos termos preconizados no Enunciado 235 da Súmula deste Tribunal e
na forma dos arts. 46 e 47 da Lei 8.112/90, quando não
estiverem atendidas todas as condições estipuladas no
subitem 9.1 ou, ainda, quando os pagamentos forem decorrentes de erro operacional da Administração;” (Acórdão 1909/2003, Processo: 002.176/2000-3, Assunto:
Consulta, Rel. Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES,
PLENÁRIO, D.O.U: 23/12/2003)
No caso em análise, verifica-se que não havia dúvida
plausível sobre a validade e a interpretação da Lei nº
005/2008 do Município de Jerônimo Monteiro, tendo
em vista a existência de três flagrantes inconstitucionalidades na fixação do subsídio dos vereadores municipais,
quais sejam, uma de índole material relativa à violação
do limite de 30 % (trinta por cento) do subsídio dos dewww.tce.es.gov.br

putados estaduais, cujo parâmetro de controle encontra-se no art. 29, VI, “b” c/c arts. 39, § 4º e 37, X, todos
da CRFB/88, e as outras de índole formal relativas à não
observância do devido processo legislativo consubstanciado no não envio do projeto de lei para sanção do Prefeito Municipal e também no desrespeito ao prazo constitucional (STF – AI-AgR 843.758/RS e RE 213.524/SP) e
da Lei Orgânica para aprovação da referida Lei, cujos parâmetros de controle encontram-se, respectivamente,
no art. 48, caput c/c arts. 65, caput e 66, caput, todos da
CRFB/88, e no art. 29, VI da CRFB/88 c/c art. 18 da Lei Orgânica Municipal.
Por fim, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal
(STF) entende que, no caso de violação direta (flagrante)
aos preceitos da Constituição da República, não se admite alegação de boa-fé, princípio da confiança ou da segurança jurídica por parte do beneficiário do ato administrativo, senão vejamos:
INFORMATIVO Nº 741 STF - MS 26860/DF
Serventia extrajudicial e concurso público – 6
Sob o ângulo do princípio da confiança, consectário da
segurança jurídica do Estado de Direito, a Corte acentuou que o mencionado postulado pressuporia, desde a
origem, situação a que o administrado não teria dado
ensejo. Registrou que nas hipóteses em que o exercício
do direito calcar-se-ia em inconstitucionalidade flagrante, seria evidente a ausência de boa-fé, requisito indispensável para a incidência do princípio da proteção da
confiança. Frisou que o prazo decadencial basear-se-ia
na ausência de má-fé. O Ministro Roberto Barroso acompanhou a conclusão, porém, por fundamento diverso.
Salientou que a situação dos autos não versaria sobre vício banal de ilicitude, mas sobre inconstitucionalidade,
causa de invalidade mais grave do sistema jurídico. Afirmou que, paralelamente à técnica da modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade, seria possível a fixação, nesses casos, de um marco final para a
desconstituição de efeitos jurídicos. Ponderou pela inciSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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dência do maior prazo previsto no Código Civil, qual seja,
vinte anos no código de 1916 e dez anos no vigente. Tendo isso em conta, assentou que não se verificaria a decadência no tocante aos atos questionados. Vencidos a Ministra Rosa Weber e o Ministro Marco Aurélio, que concediam a segurança. Observavam que o CNJ teria cassado atos praticados por tribunal de justiça há mais de
dez anos. Além disso, realçavam não estar descaracterizada a boa-fé dos impetrantes. Por fim, o Tribunal reiterou a autorização aos relatores para decidirem monocraticamente sobre o tema. MS 26860/DF, rel. Min. Luiz Fux,
2.4.2014. (MS-26860)
A norma que propiciou o pagamento de valores indevidos aos recorrentes era flagrantemente inconstitucional,
de sorte que não se pode invocar interpretação razoável,
embora errônea da Administração, muito menos dúvida plausível, sobre a validade e incidência da norma infringida.
Assim sendo, independentemente de haver nexo de causalidade entre a conduta dos recorrentes e o resultado
danoso ao erário, os mesmos se encontram por uma relação especial de sujeição ao manterem vínculos, ainda
que mínimos, de natureza de subordinação administrativa com o jurisdicionado natural e em tributo ao princípio
da vedação de enriquecimento sem causa, afetos à jurisdição desta Corte.
Dispõem os arts. 876 e 884 do Código Civil:
Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe
àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à
custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
Assim sendo, entende-se que ainda não concorrendo para o processo de causação do dano, o que impediria de
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julgar suas contas irregulares o mero proveito econômico auferido, é suficiente para que o Tribunal condene os
recorrentes à reposição de valores recebidos indevidamente, pelo pagamento feito tendo por parâmetro lei
declarada inconstitucional.
No tocante à diferença entre os valores passíveis de devolução (contidos no Acórdão condenatório) e aqueles
cuja reposição os recorrentes julgam ser devida, se não
acolhidos seus argumentos, tem-se que assiste razão aos
mesmos.
A base de cálculo para a devolução há de ser o recebido
após os descontos legais aplicáveis à espécie, logo, pelo
valor líquido, aí se considerando, tão somente as consignações de caráter obrigatório.
Nessa senda, há de se abater dos valores atribuídos aos
recorrentes as seguintes importâncias:

que irá substituir o ora guerreado poderá ser corrigido e
alterado, desde que os recorrentes utilizem as vias adequadas e detenham argumentos suficientes para tal.

I.R.R.F
João Manoel Rigamonte
R$ 1.924,21
Luciane Régia Pinheiro Car- R$ 244,42
doso Vingi
Aldemir José Andreatta
R$ 1.664,62
Varli Queiroz
R$ 1.405,09

Afastar o pedido de suspensão do processo, considerando o princípio da independência das instâncias.

INSS
TOTAL
R$ 2.812,77 R$ 4.736,98
R$ 434,59 R$ 679,01
R$ 2.812,77 R$ 4.477,39
R$ 2.812,77 R$ 4.217,86

Por fim, os recorrentes alegam que haveria necessidade de suspender a tramitação do processo nesta Corte
até que julgamento de ação de responsabilidade civil por
atos de improbidade administrativa seja julgado.
Defendem a tese de que os valores propostos na ação
civil pública visam à reparação de quantias diversas daquelas fixadas no Acórdão condenatório e aventam a
possibilidade dos órgãos jurisdicionais reconhecerem a
boa-fé e o caráter alimentar dos subsídios, hipótese em
que supõem ser indevida qualquer decisão desta Corte
em sentido contrário.
A independência das instâncias como os próprios recorrentes infirmam, só encontra atenuação na sentença penal absolutória, reconhecendo a inexistência do fato e
negando a autoria do acusado.
Qualquer suposto equívoco na formulação do acórdão
www.tce.es.gov.br

Quanto à possibilidade de os órgãos judiciais terem entendimento diverso do a ser exteriorizado por esta Corte
no que respeita ao caráter alimentar e boa-fé dos recorrentes, tal decisão não será oponível a este Tribunal, exatamente pelo princípio da independência das instâncias.
Afaste-se por tais motivos o requerimento de suspenção
do processo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, opina-se pelo conhecimento do Recurso
de Reconsideração interposto.
No mérito, opina-se pelo seu PROVIMENTO PARCIAL, no
sentido de:

Acolher a pretensão dos recorrentes de não terem suas contas julgadas irregulares e sequer julgadas, vez que
não deram causa ao ato lesivo praticado em desfavor do
erário.
Manter a obrigação de reposição dos valores, considerando a flagrância da inconstitucionalidade da lei que
fundamentava seus pagamentos e a vedação do locupletamento à custa alheia.
Abater dos valores a serem recompostos, o recolhimento feito pelos recorrentes a título de imposto de renda e
contribuição previdenciária, conforme quadro demonstrativo constante desta Instrução Técnica”.
Com efeito, nos termos do artigo 158 da Lei Complementar n.º 621/2012, como os interesses dos recorrentes
são alinhados com os demais responsáveis apenados no
Acórdão TC 486/2017 - Primeira Câmara – senhores Fabiano Albuquerque Canuto, Jonas Carlos Moreira, Marcos Humberto Stein Merlo, Adelar Rodrigues da Fonseca
e José Luiz Oliveira –, entendo que o recurso interposto
Segunda-feira, 7 de maio de 2018

46

ATOS DO PLENÁRIO

deva ser aproveitado também no que diz respeito a eles.
Além disso, dos fundamentos expostos pelo corpo técnico, divirjo apenas quanto aos valores a serem abatidos do quantum a ser ressarcido ao erário, entendendo que devem ser observadas as fichas financeiras referentes ao exercício de 2009 (fls. 52/61 do Processo TC
11884/2015), que ilustram o valor integral que fora descontado do subsídio a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte e contribuição previdenciária. Vejamos:
Valor a ser
ressarcido
(descontados
Nome
IRRF
INSS
Total
os valores de
IRRF e INSS)
em VRTE
João Manoel R$
R$
R$ 7.113,14 4.502,8501
Rigamonte
2.884,09
4.229,05 (3.687,29
VRTE
(1.492,67 (2.194,62 VRTE)
VRTE)
VRTE)
Luciane Regia R$ 244,42 R$ 434,59 R$ 679,01
533,9152
Pinheiro
(126,83
(225,52
(352,35
VRTE
Cardozo Vingi VRTE)
VRTE)
VRTE)
Aldemir José R$
R$
R$ 6.723,75 4.700,9201
Andreatta
2.494,70
4.229,05 (3.489,22
VRTE
(1.294,60 (2.194,62 VRTE)
VRTE)
VRTE)
Varli Queiroz R$
R$
R$ 6.334,46 4.902,9401
2.105,41
4.229,05 (3.287,20
VRTE
(1.092,58 (2.194,62 VRTE)
VRTE)
VRTE)
Fabiano
R$
R$
R$ 6.364,51 3.863,5726
Albuquerque 2.619,48
3.745,03 (3.302,80
VRTE
Canuto
(1.359,35 (1.943,45 VRTE)
VRTE)
VRTE)
Jonas Carlos R$
R$
R$ 7.502,43 4.296,8301
Moreira
3.273,38
4.229,05 (3.893,31
VRTE
(1.698,69 (2.194,62 VRTE)
VRTE)
VRTE)
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Marcos
Humberto
Stein Merlo
Adelar
Rodrigues da
Fonseca
José Luiz
Oliveira

R$
2.105,41
(1.092,58
VRTE)
R$
2.884,09
(1.492,67
VRTE)
R$
1.788,69
(928,22
VRTE)

R$
4.229,05
(2.194,62
VRTE)
R$
4.229,05
(2.194,62
VRTE)
R$
4.229,05
(2.194,62
VRTE)

R$ 6.334,46 4.902,9401
(3.287,20
VRTE
VRTE)
R$ 7.113,14 4.502,8501
VRTE
(3.687,29
VRTE)
R$ 6.017,74 5.067,3001
(3.122,84
VRTE
VRTE)

Ante o exposto, acompanhando integralmente a conclusão da área técnica e o Ministério Público de Contas, divergindo apenas do que diz respeito ao alcance da decisão e aos valores a serem descontados do quantum a ser
ressarcido, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 01 de dezembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO:
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário,
ante as razões expostas pela então relatora:
1.1. Conhecer o Recurso de Reconsideração, uma vez
que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade;
1.2. No mérito, por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Reconsideração e REFORMAR o Acórdão TC
486/2017 - Primeira Câmara, passando o dispositivo do
mesmo a ter a seguinte redação:
“1. Pela manutenção da seguinte irregularidade devidamente tipificada na Instrução Técnica Conclusiva ITC
1583/2016-6 (item 3.1.1):
1.1. Dano ao erário por recebimento de subsídio baseado em lei inválida - fixação em data posterior ao pleito eleitoral.
www.tce.es.gov.br

Infringência ao artigo 19, § 2º, inciso I, da Lei Orgânica
Municipal.
Responsáveis: Adelar Rodrigues da Fonseca, Aldemir José Andreatta, Fabiano Albuquerque Canuto, João Manoel Rigamonte, Jonas Carlos Moreira, José Luiz Oliveira,
Luciane Regia Pinheiro Cardozo Vingi, Marcos Humberto
Stein Merlo e Varli Queiroz.
Valor: 37.274,2284 VRTE;
2. Por rejeitar as razões de justificativa e deixando de
julgar irregulares as contas de Aldemir José Andreatta
em razão do cometimento da irregularidade identificada no subitem 1.1 deste acórdão, condenando-o ao ressarcimento no valor de 4.700,9201 VRTE, nos termos
do artigo 84, inciso III, alínea “e”, da Lei Complementar
621/2012;
3. Por rejeitar as razões de justificativa e deixando de
julgar irregulares as contas de João Manoel Rigamonte em razão do cometimento da irregularidade identificada no subitem 1.1 deste acórdão, condenando-o ao
ressarcimento no valor de 4.502,8501 VRTE, nos termos
do artigo 84, inciso III, alínea “e”, da Lei Complementar
621/2012;
4. Por rejeitar as razões de justificativa e deixando de
julgar irregulares as contas de Luciane Regia Pinheiro
Cardozo Vingi em razão do cometimento da irregularidade identificada no subitem 1.1 deste acórdão, condenando-o ao ressarcimento no valor de 533,9152 VRTE,
nos termos do artigo 84, inciso III, alínea “e”, da Lei Complementar 621/2012;
5. Por rejeitar as razões de justificativa e deixando de
julgar irregulares as contas de Marcos Humberto Stein
Merlo em razão do cometimento da irregularidade identificada no subitem 1.1 deste acórdão, condenando-o ao
ressarcimento no valor de 4.902,9401 VRTE, nos termos
do artigo 84, inciso III, alínea “e”, da Lei Complementar
621/2012;
6. Por rejeitar as razões de justificativa e deixando de
julgar irregulares as contas de Varli Queiroz em razão do
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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cometimento da irregularidade identificada no subitem
1.1 deste acórdão, condenando-o ao ressarcimento no
valor de 4.902,9401 VRTE, nos termos do artigo 84, inciso III, alínea “e”, da Lei Complementar 621/2012;
7. Por deixar julgar irregulares as contas de Adelar Rodrigues da Fonseca em razão do cometimento da irregularidade identificada no subitem 1.1 deste acórdão, condenando-o ao ressarcimento no valor de 4.502,8501 VRTE, nos termos do artigo 84, inciso III, alínea “e”, da Lei
Complementar 621/2012;
8. Por deixar de julgar irregulares as contas de Fabiano
Albuquerque Canuto em razão do cometimento da irregularidade identificada no subitem 1.1 deste acórdão,
condenando-o ao ressarcimento no valor de 3.863,5726
VRTE, nos termos do artigo 84, inciso III, alínea “e”, da Lei
Complementar 621/2012;
9. Por deixar de julgar irregulares as contas de Jonas
Carlos Moreira em razão do cometimento da irregularidade identificada no subitem 1.1 deste acórdão, condenando-o ao ressarcimento no valor de 4.296,8301 VRTE,
nos termos do artigo 84, inciso III, alínea “e”, da Lei Complementar 621/2012;
10. Por deixar de julgar irregulares as contas de José
Luiz Oliveira em razão do cometimento da irregularidade identificada no subitem 1.1 deste acórdão, condenando-o ao ressarcimento no valor de 5.067,3001 VRTE, nos
termos do artigo 84, inciso III, alínea “e”, da Lei Complementar 621/2012”.
1.3. Arquivar, após o trânsito em julgado.
2. Sem divergência, nos termos do voto da então relatora, conselheiro substituta Márcia Jaccoud Freitas. Absteve-se de votar o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, condutor do processo nos termos do artigo 86, parágrafo 2º, do Regimento Interno.
3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (PresiDiário Oficial de Contas

dente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora, nos termos do artigo 86, parágrafo 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), João Luiz Cotta Lovatti (em substituição) e
Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora nos termos do art. 86,
§4º, do Regimento Interno
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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Outras Decisões - Plenário
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.

Decisão 00932/2018-9

Processos: 00955/2018-5, 02967/2016-5
Classificação: Pedido de Reexame
UG: SEDU - Secretaria de Estado da Educação
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Partes: Haroldo Correa Rocha, Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Publicos, Ativos e Aposentados do Estado do Estado do Espirito Santo
Procurador: Marcos Gomes Ribeiro (OAB: 21094-ES)
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
1243/2017 – PLENÁRIO – SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO – CONHECER – CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO – À ÁREA TÉCNICA PARA INSTRUIR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Pedido de Reexame com efeito suspensivo interposto pelo Sr. Haroldo Corrêa Rocha, em face do Acórdão TC 1243/2017 - Plenário, proferido nos
autos do processo TC nº 2967/2016, nos seguintes termos:
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator por:
1.1. Dar procedência da denúncia, nos termos do art.
95, inciso II, da LC n. 621/12, tendo em vista o reconheSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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cimento das seguintes irregularidades sob a responsabilidade do senhor Haroldo Corrêa Rocha,

ocorridas na pauta de julgamento do processo, para que
sejam explicitadas as justificativas ora tecidas.”

1.1.1 Realização de Processo seletivo simplificado n.
23/2016 para contratação de Auxiliar de Secretaria Escolar, em desacordo com a Constituição Federal, art. 37, II
e IX c/c LC 809/2015;

Recebidos os autos no Gabinete deste Relator, foi proferido despacho encaminhando o processo à Secretaria Geral das Sessões/Recursos para certificação quanto ao prazo para interposição de recurso (Despacho
3871/20178-1).

1.1.2 Contratação irregular de servidores temporários provenientes do processo seletivo simplificado n.
023/2016.
1.2. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Haroldo Corrêa Rocha, em razão da irregularidade disposta nos itens 1.1 e 1.2 deste VOTO, com amparo no artigo 114, parágrafo único da Lei Complementar
621/2012 c/c artigo 207, §4º do RITCEES, e pela aplicação de multa correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no artigo 135, II da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012 e art. 389, II do RITCEES;
1.3. Determinar, com base no artigo 57, III, da Lei Complementar 621/2012:
1.3.1 Para que o atual gestor tome as providências necessárias a fim de promover concurso público, de provas
ou de provas e títulos, para preenchimento dos cargos
vacantes de Agente de Suporte Educacional;
1.3.2 Quando da realização de Processo Seletivo devidamente autorizado em lei e para situações temporárias ou
transitórias adote a prova escrita.
1.4. Dar ciência à entidade Denunciante da decisão a ser
proferida por este Egrégio TCEES.
Em síntese, requer o recorrente o provimento do presente pedido de reexame para uma nova análise das razões
de justificativas ora apresentadas, visando afastar a multa aplicada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mediante a prolação de novo Acórdão, bem como, a atribuição de efeito suspensivo ao mesmo.
Requer ainda, a concessão do direito de defesa oral que,
segundo aduz no recurso interposto, não foi “... realizada
no julgamento anterior, em razão das várias alterações
Diário Oficial de Contas

Informou aquela secretaria que o Pedido de Reexame ora
interposto foi protocolizado em 22/01/2018, e que a notificação do Acórdão TC 1243/2017-Plenário, prolatado
no processo TC 2967/2016, foi disponibilizada no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 27/11/2017, considerando-se publicada no dia 28/11/2017, nos termos
dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da LC n° 621/2012
c/c o art. 5º da Resolução TC nº 262/2013 (Despacho
05557/2018-7).
Informou ainda que segundo o artigo 408, § 5º, do Regimento Interno do TCEES, o prazo para interposição do
Pedido de Reexame pelo responsável em face do mencionado Acórdão venceu em 29/01/2018.
Em razão disso, vieram-me os autos para análise.
É o relatório.
O recorrente se insurgiu em face do Acórdão TC
1243/2017 – prolatado pelo Plenário desta Corte nos autos do Processo TC nº 2967/2016, interpondo o presente Pedido de Reexame, razão pela qual se faz necessário
apreciar e analisar o pedido quanto à atribuição do efeito suspensivo pretendido.

tas no dia 27/11/2017, considerando-se publicada no dia
28/11/2017, razão pela qual conheço do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.
DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO:
Verifico ainda que o Sr. Haroldo Corrêa Rocha formulou
pedido para que seja atribuído efeito suspensivo ao Pedido de Reexame ora interposto e, com lastro no artigo
166 da Lei Complementar nº 621/2012 solicita ainda o
provimento do presente feito para uma nova análise das
razões de justificativas ora apresentadas, visando afastar
a multa aplicada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
mediante a prolação de novo Acórdão.
Com efeito, o Pedido de Reexame que, excepcionalmente admite a atribuição de efeito suspensivo no caso em
que da decisão resulte grave lesão ou lesão de difícil
reparação, possui regramento no art. 166, § 1º, da Lei
Complementar Estadual n º 621/2012, verbis:
Art. 166. Cabe pedido de reexame, sem efeito suspensivo, da decisão de mérito proferida em processos de fiscalização e de consulta.
§ 1º Nas hipóteses em que a decisão possa resultar grave lesão ou lesão de difícil reparação, o Tribunal poderá, excepcionalmente, por maioria absoluta de seus
membros, a pedido do interessado, do sucessor ou do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, atribuir
efeito suspensivo ao pedido de reexame. – (g. n.).

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTENTADO:

Nos termos do dispositivo legal retro citado, o pedido de
reexame, em regra, não possui efeito suspensivo, reproduzido simetricamente no artigo 408, § 1º do Regimento Interno.

Em sede de admissibilidade, verifico que a parte é capaz, possui interesse e legitimidades processuais. A
proposição em tela, protocolizada neste Tribunal em
22/01/2018, encontra-se tempestiva. Isso porque a notificação do Acórdão TC nº 1243/2017 – Plenário (prolatado nos autos do Processo TC 2967/2016) foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Con-

Todavia, o texto legal também revela que à luz de situações excepcionais, com destaque para situações em que
a decisão possa resultar grave lesão ou lesão de difícil reparação, este Tribunal poderá, em caráter excepcional,
desde que por maioria absoluta de seus membros, atribuir efeito suspensivo ao pedido de reexame, quando
demonstrado, no caso, a prejudicialidade pela não con-
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cessão de efeito suspensivo.
No caso em análise, foram rejeitaram-se as justificativas
em relação às seguintes irregularidades (conforme consta dos autos TC 5770/2012):
Realização de Processo seletivo simplificado n. 23/2016
para contratação de Auxiliar de Secretaria Escolar, em
desacordo com a Constituição Federal, art. 37, II e IX c/c
LC 809/2015;
Contratação irregular de servidores temporários provenientes do processo seletivo simplificado n. 023/2016.
Nesse sentido, considerando a manutenção das referidas irregularidades, decidiu este Tribunal de Contas em
aplicar multa ao Sr. Haroldo Corrêa Rocha, correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo
135, II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e artigo 389, II, do Regimento Interno.
E mais, além das determinações expedidas, destaca-se
aquela que obriga o responsável a comprovar perante este Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação do Acórdão ora recorrido, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno desta Corte.
Nesse caminhar, vislumbra-se a presença dos requisitos
autorizadores acima descritos para a concessão de efeito suspensivo, sobretudo ante a existência do fundado
receio no que diz respeito à possibilidade de que uma
eventual reforma do Acórdão recorrido possa resultar
em dificuldades no ressarcimento dos valores serem recolhidos aos cofres públicos.
Em outras palavras, havendo no caso em análise a imediata adoção das determinações contidas no Acórdão TC
1243/2017, poderá resultar em prejuízo ao recorrente
caso ocorra futuramente à reversibilidade da condenação que lhe foi imposta em tal julgado.
Nesse sentido, o pedido ora formulado se mostra plausível diante dos elementos constantes dos autos; valendo
ressaltar que recentemente esta Corte concedeu a meDiário Oficial de Contas

dida ora requerida (aplicação da excepcionalidade da hipótese prevista no § 1º do artigo 166 da LC 621/2012)
em caso semelhante ao presente, conforme os autos do
Processo TC 8814/2017, no que tange a determinação
para recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no
prazo de trinta dias, contados a partir da publicação do
Acórdão recorrido, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno desta Corte (Decisão 621/2018-2).

no art. 166, 1º, da Lei Complementar 621/2012.

Nesse aspecto, considerando uma análise perfunctória
dos elementos constantes destes autos, observo que há
possibilidade de ocorrência de dano efetivo ao recorrente face o imediato cumprimento das determinações expedidas, razão pela qual vislumbro a presença dos requisitos dispostos no § 1º do art. 166, da Lei Complementar n º 621/2012 (também previstos no artigo 408, § 1º
do RITCEES).

4. Especificação do quórum:

Diante disso, em face da possibilidade real e efetiva de
ocorrência de grave lesão ou difícil reparação do dano,
entendo que deve ser concedido, excepcionalmente, o
efeito suspensivo ao recurso em apreço.
DO DISPOSITIVO:
Diante do exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
955/2018-5, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão
plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer o presente Pedido de Reexame, interposto pelo Senhor Haroldo Corrêa Rocha, em face do Acórdão TC 1243/2017 - Plenário proferido nos autos do processo TC nº 2967/2016, atribuindo-lhe EFEITO SUSPENSIVO, em caráter excepcional, a fim de evitar grave lesão ou difícil reparação do dano, nos termos do disposto
www.tce.es.gov.br

1.2. Remeter os presentes autos ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas - NRC para análise e
instrução.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/04/2018 – 12ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sergio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição/ relator) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 00933/2018-3

Processos: 01666/2018-7, 08463/2013-1
Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMSDN - Prefeitura Municipal de São Domingos do
Norte
Relator: Domingos Augusto Taufner
Partes: Elison Cacio Campostrini, Ana Izabel Malacarne
de Oliveira, Jose Geraldo Guidoni
Procuradores: Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (OAB:
15786-ES), Lucian Quintaes Cardoso (OAB: 24803-ES),
Marcello Pinto Rodrigues (OAB: 28123-ES), Igor Wandy
Volz (OAB: 22112-ES), Michelle Dalcamin Pessoa (OAB:
11322-ES), Gregorio Ribeiro da Silva (OAB: 16046-ES),
Miltro Jose Dalcamin (OAB: 9232-ES), Janderson VazzoSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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ler (OAB: 8827-ES), Margarett de Oliveira Kuster
PEDIDOS DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
1560/2017 - SEGUNDA CÂMARA – CONHECER – ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Élison Cácio Campostrini, em face do Acórdão TC
1560/2017 − Segunda Câmara proferido nos autos do
Processo TC n° 8463/2013, que rejeitou as razões de justificativas apresentadas e aplicou multa individual ao ora
recorrente.
Em suas razões recursais, o recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente Pedido de Reexame, haja vista que foi condenado ao pagamento de multa individual no montante de R$ 10.000 (dez mil reais),
e considerando que havendo o pagamento da multa e
posteriormente reforma do acórdão guerreado, tal fato
poderia causar dificuldades no ressarcimento dos valores pagos.
FUNDAMENTAÇÃO
Ab initio, informo que o presente Pedido de Reexame já foi conhecido por meio da Decisão Monocrática
00358/2018-7.
Feita admissibilidade, passo a análise do pedido de efeito suspensivo.
No caso em tela, o Acórdão recorrido condenou o recorrente ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$
10.000 (dez mil reais), em virtude das irregularidades
descritas nos itens 3.1.1. Violação ao princípio do concurso público para a contratação de pessoal para a área
da saúde, 3.1.2. Ausência de processo seletivo simplificado e 3.1.3. Violação ao princípio do concurso público para a contratação de pessoal para outros setores da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 7528/2014, constante
nos autos do processo TC 8463/2013.
Diário Oficial de Contas

Após análise inicial das razões dos recorrentes, verifico
que há existência de lesão de difícil reparação patrimonial dos recorrentes no tocante a restituição dos valores
pagos referentes às multas, em caso de provimento dos
recursos.
Ressalto que esta Corte de Contas já decidiu no sentindo de conceder efeito suspensivo ao pedido de reexame, vejamos:
DECISÃO TC-2827/2013 - PROCESSO - TC-3953/2013
(APENSO: TC-4875/2012) -ASSUNTO - PEDIDO DE REEXAME DE DECISÃO - PEDIDO DE REEXAME DA DECISÃO
TC-1515/2013 – INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DE CONTAS - RESPONSÁVEIS: BRAZ MONFERDINI E FABIOLA KISSTER MUTZ – CONHECER – CONCEDER EFEITO
SUSPENSIVO – NOTIFICAR: PRAZO 30 DIAS.
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, por unanimidade, em sua 44ª Sessão Ordinária, nos termos da
Proposta de Decisão do Relator, Auditor João Luiz Cotta
Lovatti, que integra esta Decisão, conhecer do presente
Reexame de Decisão, interposto pelo Ministério Público
de Contas, porquanto presentes os pressupostos recursais, concedendo o efeito suspensivo requerido.
Portanto, vislumbro que no caso em tela é perfeitamente aplicável o efeito suspensivo aos recursos.
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. ATRIBUIR ao Pedido de Reexame EFEITO SUSPENSIVO, na forma dos artigos 408, §1º do Regimento Interno deste Tribunal c/c 166, §1º da Lei Complementar nº.
www.tce.es.gov.br

621/2012.
1.2. DAR CIÊNCIA ao recorrente do teor da presente Decisão.
1.3. ENCAMINHAR os autos Núcleo de Controle Externo
de Recursos e Consultas - NRC, para análise e manifestação acerca dos argumentos apresentados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/04/2018 – 12ª Sessão Ordinária
do Plenário.
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 Sergio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (relator/em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 01020/2018-3

Processos: 06033/2016-9, 00990/2017-9, 02817/2013-1
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMPB - Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Partes: Jaime Santos Oliveira Junior, Ministerio Publico de
Contas do Estado do Espirito Santo
Procuradores: Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (OAB:
15786-ES), Mariana da Silva Gomes (OAB: 22270-ES), Gregorio Ribeiro da Silva (OAB: 16046-ES),
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – BAIXAR OS AUTOS PARA
DILIGÊNCIA À ÁREA TÉCNICA – PRAZO DE 30 DIAS

Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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1 Relatório
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Jaime Santos Oliveira Júnior, Prefeito Municipal de
Ponto Belo no exercício de 2012, em face do Parecer Prévio TC 018/2016 Primeira Câmara, constante do Processo TC
2817/2013, que assim dispôs:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2817/2013, RESOLVEM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em
sessão realizada no dia vinte e três de março de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos o voto do relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Não acolher preliminar de conversão do julgamento em
diligência suscitada pelo Conselheiro Marco Antonio da Silva;
2. Encaminhar à Câmara Municipal de Ponto Belo Parecer
Prévio recomendando a rejeição das contas do Município
de Ponto Belo, exercício de 2012, sob a responsabilidade do
Sr. Jaime Santos Oliveira Júnior, com fundamento no art. 80,
III, da LC 621/2012;
3. Não aplicar multa do artigo 42 da LRF ao gestor, em face
das razões expendidas no voto do Relator;
4. Remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1418/2015, do
Parecer Ministerial, deste Voto e da Decisão proferida, para
as finalidades previstas no artigo 163, § 8º, da º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES);
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
A Secex Recursos se manifestou nos autos por meio da Instrução Técnica 93/2017 (fls. 24/27) opinando pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pela remessa dos autos à Secex Contas, considerando que a matéria em questão possui
natureza contábil.
Mediante a Manifestação Técnica 943/2017 (fls. 31/49), a
Secex Contas concluiu que as razões do recurso não tem o
condão de afastar a irregularidade constante do Parecer Prévio TC 18/2016, relativa à insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar com as obrigações de despesas contraídas em final de mandato.
Diário Oficial de Contas

Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer 5157/2017 fls. 51/52).
Tendo em vista que o senhor Jaime Santos Oliveira Júnior
requereu que lhe fosse oportunizada sustentação oral, nos
termos do art. 327 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Contas (Resolução TC 261/2013), o pregão foi devidamente realizado na 44ª Sessão Ordinária do Plenário,
em 12/12/2017, e na 1ª Sessão Ordinária do Plenário, em
30/01/2018. No entanto, não houve produção de defesa oral
pela defesa.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Em que pese não ter sido realizada sustentação oral pela defesa, como explicitado no Relatório deste Voto, o presente
Recurso tramita apenso aos autos do Processo TC 990/2017,
que também versa sobre Recurso de Reconsideração, impetrado pelo Ministério Público de Contas.
Ocorre que, nos autos do Processo TC 990/2017 em referência, a defesa produziu sustentação oral na 35ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada em 10 de outubro de 2017.
Conforme Notas Taquigráficas constantes às fls. 104/107 do
Processo TC 990/2017, a defesa suscita como preliminar a
necessidade de que os autos sejam baixados em diligência
para análise técnica.
O Plenário firmou, nos autos do Processo TC 4003/2013,
por meio da Decisão 1828/2017, o entendimento de que
o processo fosse baixado em diligência a fim de se verificar,
no prazo de 30 (trinta) dias, se os empenhos levantados pela área técnica no descumprimento do artigo 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal são oriundos ou não de contratos firmados nos dois últimos quadrimestres do exercício de 2012.
Tal entendimento foi adotado em diversos outros processos
com a mesma temática.
Assim, entendo que prevalece a Decisão Plenária 1828/2017,
proferida nos autos do Processo TC 4003/2013, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada em 16 de maio de 2017,
www.tce.es.gov.br

apesar de ter sido voto vencido relativamente aos fundamentos da realização da diligência. Nos termos da decisão
em tela, nos autos em que se discute o descumprimento ao
artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, cabe baixar o
processo em diligência para que apure se os empenhos levantados pela área técnica são oriundos ou não de contratos firmados nos dois últimos quadrimestres do exercício
sob análise.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DELIBERAÇÃO
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 expostas pelo Relator, por:
1.1. Baixar os autos em diligência para que a área técnica verifique, no prazo de 30 (trinta) dias, se os empenhos levantados pela área técnica no descumprimento do artigo 42 da
Lei de Responsabilidade Fiscal são oriundos ou não de contratos firmados nos dois últimos quadrimestres do exercício
de 2012.
2. Unânime.
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 (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sergio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Pautas das Sessões - 1ª Câmara

PAUTA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2018
ÀS 14:00

COMPOSIÇÃO DA 1 CÂMARA
a

Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pela 1ª Câmara, em Sessão Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61, 93, 101, 102, 327 e
328 do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa Sessão ou em Sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN
Processo: 03028/2012-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Fundão

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Ministério Público Especial de Contas

Exercício: 2012
Apensos: 03272/2011-8
Interessado: PREFEITURA FUNDAO

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

Responsável: ADEMIR LOUREIRO DE ALMEIDA [JORGE FERNANDO PETRA DE MACEDO (OAB: 7152-ES), LEONARDO FORATTINI DUTRA (OAB: 12979-ES)], ANDERSON PEDRONI GORZA [GERSON OLAVO EDMUNDO SILVA (OAB: 67073-MG), LUIZ FERNANDO DE MELO LOURES (OAB: 98517-MG)], COOPERATIVA DE TRANSPORTE
DE ESCOLARES E PASSAGEIROS DE ARACRUZ [HAYNNER
BATISTA CAPETTINI (OAB: 10794-ES)], EDUARDO PIRES
MOTTA [LUIS FERNANDO ROSSETTO BARBOSA (OAB:
7774-ES)], GLEIDSON DEMUNER PATUZZO, K R DA SILVA FRAGA - ME [RICARDO TADEU RIZZO BICALHO (OAB:
3901-ES)], MARCOS FERNANDO MORAES [GERSON
OLAVO EDMUNDO SILVA (OAB: 67073-MG), LUIZ FERNANDO DE MELO LOURES (OAB: 98517-MG)], MILTON
www.tce.es.gov.br

DOS SANTOS FILHO [GERSON OLAVO EDMUNDO SILVA
(OAB: 67073-MG), LUIZ FERNANDO DE MELO LOURES
(OAB: 98517-MG)], RENATO PIANCA FILHO, ROBSON
CLER RODRIGUES [LUIS FERNANDO ROSSETTO BARBOSA (OAB: 7774-ES)], TOP PRODUCOES E EVENTOS LTDA
- ME [GERSON OLAVO EDMUNDO SILVA (OAB: 67073MG), LUIZ FERNANDO DE MELO LOURES (OAB: 98517MG)], UELITON LUIZ TONINI, VANESSA DO LIVRAMENTO LUZ

Processo: 06877/2016-3

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARAES [LUCIANA DRUMOND DE MORAES (OAB: 9538-ES), PAULO SERGIO FURTADO CHIABAI (OAB: 10392-ES)], JOSELI JOSE
MARQUEZINI

Processo: 09330/2017-7

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA [GABRIEL DE CARVALHO COSTA (OAB: 18798-ES), WANDERLEY ROMANO DONADEL (OAB: 18703-GO, OAB: 78870MG)]

Processo: 02640/2018-4

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: PETER NOGUEIRA DA COSTA
Responsável: ANGELO GUARCONI JUNIOR, GECEMAR
PERUZINI

Processo: 02955/2018-9

Unidade gestora: Departamento de Imprensa Oficial
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Interessado: Gestor da UG (Departamento de Imprensa
Oficial, EDUARDO CALIMAN RANGEL)

Representante: JACIRO MARVILA BATISTA

Total: 5 processos

Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL, BRUNO ROBERTO DE CARVALHO GOMES

Processo: 06865/2016-1

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 04850/2014-4

Unidade gestora: Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério de Alto Rio Novo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Interessado: FUNDO M EDUCACAO ALTO RIO NOVO
Responsável: TAELMA ELER GUIMARAES, WEMERSON
ROCHA DE OLIVEIRA

Processo: 03600/2015-7

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Iconha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: JOAO PAGANINI, JOSE MANOEL MONTEIRO DE CASTRO

Processo: 03932/2015-5

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio
Preto
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: CLAUDIA MARTINS BASTOS

Processo: 04041/2015-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Diário Oficial de Contas

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Colatina
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: DEBORA GATTI

Processo: 02219/2017-5

Unidade gestora: Departamento Estadual de Trânsito
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: GLOBAL VILLAGE CREATIVE E EXECUTIVE
PRODUTORA LTDA.
Responsável: A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA [BRUNO BARCELLOS PEREIRA (OAB: 11732-ES), MATHEUS FRAGA LOPES (OAB: 13782-ES)], ROMEU SCHEIBE NETO

Processo: 03690/2017-6

Unidade gestora: Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA [DALLA BERNARDINA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, DALLA BERNARDINA & ADVOGADOS ASSOCIADOS,
EDUARDO DALLA BERNARDINA (OAB: 15420-ES), EDUARDO DALLA BERNARDINA (OAB: 15420-ES), ITIEL JOSE RIBEIRO (OAB: 14072-ES), ITIEL JOSE RIBEIRO (OAB:
14072-ES), LUCCA CASCELLI SODRE (OAB: 28060-ES)]
Responsável: ENIO BERGOLI DA COSTA, MARIA SUZEL
TEDOLDI MENEGHELI
www.tce.es.gov.br

Processo: 04116/2017-2

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Rio Bananal, FELISMINO ARDIZZON)

Processo: 05153/2017-5

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: JOADIR LOURENCO MARQUES [EDUARDO
BISSOLI MEIRA (OAB: 16901-ES)], JOSAFA STORCH

Processo: 05581/2017-8

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES,
SERGIO MENEGUELLI

Processo: 06042/2017-6

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Chefe do Poder Legislativo Municipal
(ES, Laranja da Terra, GILSON GOMES JUNIOR), Vereador
(ES, Laranja da Terra, JOVERCINO KLEMES)

Processo: 09297/2017-8

Unidade gestora: Departamento Estadual de Trânsito
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: RODRIGO BARBOSA VIANA [JOCILENE
APARECIDA POLI (OAB: 16597-ES), MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB: 15044-ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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POSTAY (OAB: 27952-ES)]

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Responsável: MARIA CHRYSTINA DO NASCIMENTO, ROMEU SCHEIBE NETO

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

Interessado: ANASILVIA DA SILVA RAMOS FAVARATO

Processo: 09327/2017-5

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pancas
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: EMIR MAX ROMAIS, SIDICLEI GILES DE
ANDRADE, SILMAR SUBTIL MARCHETTI, VILMAR BARROS DE ARAUJO

Processo: 09346/2017-8

Exercício: 2017
Responsável: ROBSON PARTELI

Processo: 02946/2018-1

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Total: 24 processos

Representante: MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA [BERNARDO PAVAN MAMED, KAIO REGIS FERREIRA
DA SILVA (OAB: 149669-MG)]

Processo: 03093/2018-1

Unidade gestora: Companhia de Transportes Urbanos da
Grande Vitória
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade Preservada

Representante: ARTEMIS NEGOCIOS EIRELI - EPP [NATASHA OLIVEIRA GOMES LIMA (OAB: 18396-ES)]

Processo: 05932/2013-2

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória

Processo: 00950/2018-2

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: COMPACTA GESTAO DE SMS LTDA - EPP
Responsável: VALERIO NASCIMENTO BOURGUIGNON

Processo: 00975/2018-2

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muqui
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA [JOAO
VICTOR PEREIRA CASTELLO (OAB: 21892-ES), WANDERLEY ROMANO DONADEL (OAB: 18703-GO, OAB: 78870MG)]

Processo: 02127/2018-5
Diário Oficial de Contas

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares

Unidade gestora: Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma

Processo: 08564/2016-1

Interessado: JOAO VITOR BRAGA DOS ANJOS

Processo: 07000/2013-1

Interessado: ANGELA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS

CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Processo: 02814/2005-5

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: OLIVEIRA AMARO DE SOUZA

Processo: 00262/2011-9

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA CANDIDA LAURINDO ROSA

Processo: 09322/2015-6

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Interessado: MARCOS FERREIRA AMORIM

Interessado: SYRO TEDOLDI NETTO

Processo: 08457/2016-9

Processo: 05876/2016-7

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Linhares

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: ANNA DEVANILDA BARBOSA FERREIRA

Interessado: MARINETE TEODORO GONCALVES

Processo: 08536/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra
www.tce.es.gov.br

Processo: 06528/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIZABETH LOPES DA SILVA

Processo: 07555/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DILMA CELESTINO ROCHA

Processo: 07800/2016-8

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SUELI BARROS SILVEIRA

Processo: 07809/2016-9

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: ANTONIO JORGE SIQUEIRA

Processo: 07814/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Domingos Martins
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ARTHUR MEES

Processo: 07824/2016-3

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Domingos Martins

Processo: 07827/2016-7

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: MARIA BERNADETE EFFGEM

Interessado: ANA MARIA SCOPEL SANTOS

Processo: 07851/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: ERMINIA TOSTA DE FREITAS GODOI

Interessado: HOSANA STACUL SALAMAO

Processo: 08275/2016-1

Processo: 08322/2016-2

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
Servidores do Município de Boa Esperança

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: ANA BEATRIZ DE FREITAS

Interessado: JUCELINA DO CARMO SALES

Processo: 08284/2016-1

Processo: 08342/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Apensos: 01188/2007-4
Interessado: GISELE BARBOSA MORAIS DE OLIVEIRA,
KAUA MORAIS DE OLIVEIRA, LUZIA MAGESKI

Processo: 08298/2016-2

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 03297/2005-3

Interessado: ZILA DO CARMO VICENTE RAMOS

Interessado: MARIA LUCIA SCHEPPA DOS REIS

Processo: 08303/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Domingos Martins

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: OLIVIA DOS REIS

Interessado: CLEUZENI DE CARVALHO GOMES
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Processo: 08314/2016-8

Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município
de Cachoeiro de Itapemirim

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 07825/2016-8

Processo: 08307/2016-8

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Domingos Martins

www.tce.es.gov.br

Interessado: REGINA CELIA COSTA GOBBI

Processo: 08379/2016-2

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: CLEIDENETE GOMES VALLI

Processo: 08383/2016-9

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOAQUIM LIMAS FAGUNDES

Processo: 08738/2016-4

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Cariacica
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: KATIA FURTADO COUTINHO

Processo: 08740/2016-1

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: CARLOS ROBERTO LIMA THIAGO

Processo: 08861/2016-6

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Cariacica
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARLI DA PENHA BORTOLON

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: SAVIA ALVES SCHWARTZ

Processo: 08774/2016-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANGELICA PINHEIRO ESTEVES

Processo: 08784/2016-4

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SCHIRLEY APARECIDA COLLI BOSI

Processo: 08793/2016-3

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GENILDA LAURETT SCHOPF

Processo: 08808/2016-6

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIANA SODRE FUNDAO

Processo: 08813/2016-7

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VALDIR LOPES DE OLIVEIRA

Processo: 08860/2016-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Diário Oficial de Contas

Processo: 08869/2016-2

Processo: 08874/2016-3

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: NEIDE MARIA NERIS DE CASTRO SILVA

Processo: 08880/2016-9

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ROSANIA APARECIDA CARVALHO SILVA

Processo: 08881/2016-3

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ROSIANA POLIDO FABRI CUNHA

Processo: 08883/2016-2

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARGARETE TUCHI DE SOUZA

Processo: 08885/2016-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARCIA APARECIDA ZANONI DA SILVA ALMEIDA

Processo: 08886/2016-6

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
www.tce.es.gov.br

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANDRESSA DE FATIMA GOUVEA DO NASCIMENTO

Processo: 08887/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ELIMAR ALVES DA SILVA

Processo: 08888/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: KESLIN AZEVEDO FABRI

Processo: 08889/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: GEILDA LAZARINI DE MOURA PEREIRA

Processo: 08950/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: VITOR BELINI LOPES ALBERTINO

Processo: 03637/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: CLEIDE APARECIDA MEDEIROS LACERDA BORGES
Total: 44 processos
Total geral: 73 processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA:
Dia 30 de maio de 2018 - Quarta-Feira.
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.

ACÓRDÃO TC- 016/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Processo TC: 2529/2014-2

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Assunto: Tomada de Contas Especial (convertida de Representação)
Exercício: 2013
Responsáveis: José de Barros Neto, Cláudio Fernandes
Quintela e Engecel Construções e Serviços Ltda. EPP
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CONVERSÃO DE REPRESENTAÇÃO – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
– INCONSISTÊNCIA EM MEDIÇÕES – PAGAMENTOS A
MAIOR – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PREFEITO EM RELAÇÃO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELAS MEDIÇÕES
– CONTAS IRREGULARES – RECOMENDAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Este processo tem por objeto Tomada de Contas Especial, convertida de Representação formulada pela Câmara Municipal de Baixo Guandu em face da Prefeitura Municipal de Baixo Guadu, por conta de supostas irregularidades na construção de três praças públicas nos anos de
2013 e 2014.
Diário Oficial de Contas

Conforme Decisão Monocrática Preliminar DECM
460/2014, às fls. 52/54, os responsáveis foram devidamente notificados, prestando esclarecimentos e apresentando documentos (fls. 65/938).
Em seguida o processo foi encaminhado à SecexEngenharia para análise específica da suposta irregularidade, resultando na Manifestação Técnica Preliminar
MTP 930/2014, às fls. 941/940 (anexos às fls. 950/981),
que apontou indícios de pagamentos indevidos por diferenças nas quantidades dos serviços realizados na praça do Bairro São José, no total de R$ 16.532,48 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e dois mil e quarenta e oito centavos).
Acompanhando o Voto deste Relator às fls. 990/994, a
Primeira Câmara decidiu (Decisão TC-1243/2015, às fls.
995/996) pela não concessão de medida cautelar e a tramitação dos autos sob o rito ordinário.
A ITI 176/2016, às fls. 1140/1141, ratificada pelo Voto
do relator 00139/2016-2, às fls. 1146/1148, e Decisão –
1ª Câmara 01113/2016-1, à fl. 1151, sugeriu a citação
dos responsáveis, que juntaram suas alegações de defesa, às fls. 1162/1172, 1176/1186 e 1192/1209, sendo
novamente os autos encaminhados a Secex Engenharia.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 1789/2017 da Secex
Engenharia mantém parcialmente as irregularidades, reduzindo o ressarcimento para R$ 6.556,98 (2.752,72 VRTE) e opina por que sejam julgados em débito os responsáveis Cláudio Fernandes Quintela e Engecel Construções e Serviços EPP bem como lhes seja aplicada multa.

documento que subsidia a atuação do gestor, responsável pela autorização do pagamento.
Deste modo, quem detém conhecimento técnico para
atestar a execução da obra, através dos Boletins de Medição é o Engenheiro Cláudio Fernandes Quintela Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, além de ser
Engenheiro Civil registrado no CREA/MG, de modo que
nenhuma imputação poderá recair sobre o Prefeito Municipal, por ausência de nexo de causalidade.
No caso vertente, são responsáveis, portanto, solidariamente, pelo ressarcimento do dano ao erário, apenas
Cláudio Fernandes Quintela e Engecel Construções e
Serviços Ltda. EPP, pois preceitua o art. 71, II, da CF que
o Tribunal de Contas julgará as contas “daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte prejuízo ao erário público”.
Ao final, propõe seja julgada irregular a presente Tomada de Contas Especial, com fulcro no art. 84, III, alíneas
“d” e “e” da LC 621/2012, com a condenação dos responsáveis ao ressarcimento ao erário municipal no valor de
R$ 6.556,98 bem como ao pagamento de multa proporcional ao dano.
Sugere ainda o Ministério Público seja o feito extinto
sem julgamento de mérito em relação ao Senhor José de
Barros Neto, de acordo com o art. 70 da LC 621/2012 c/c
485, IV do CPC.
Assim vieram os autos a este Gabinete para prolação de
voto.
É o relatório.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
4133/2017 acompanha o entendimento técnico e tece a
seguinte observação:

2. FUNDAMENTAÇÃO

Ressalta-se que a matéria tratada nos presentes autos é
de natureza técnica, o que demanda conhecimento técnico específico, cuja responsabilidade pela fiscalização
e acompanhamento da obra é do engenheiro (fiscal do
contrato), que elabora o respectivo Boletim de Medição,

O Ministério Público de Contas sustenta que não há nexo de causalidade entre um ato do prefeito e a irregularidade aqui tratada, aplicando-lhe excludente de culpabilidade por ausência de nexo de causalidade, considerando que a matéria é de natureza técnica, cujo conhe-

www.tce.es.gov.br

2.1 Preliminarmente: manutenção da responsabilidade
do Prefeito

Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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cimento é detido pelo Secretário Municipal e não pelo
Chefe de Poder.

em princípio - da responsabilidade pelo mau uso da parcela de competência transferida.

A ITC 1789/2017 igualmente atribui a responsabilidade
pelo ressarcimento somente ao Senhor Claudio Fernandes Quintela, em solidariedade com a pessoa jurídica Engecel Construções e Serviços Ltda. EPP.

No caso presente, o Prefeito Municipal atuou diretamente, praticou os atos de gestão de autorização de pagamento, de modo que não há que se falar em ausência
de nexo.

Entendo, no entanto, que a teoria utilizada sofre de grave erro de premissa, quando se afasta da natureza jurídica que vincula os ocupantes de cargo ao ente político estatal – que é estatutária, ou seja, regida pelo Direito Público e sujeita ao regime jurídico-administrativo.

Portanto, divirjo do Ministério Público de Contas, no sentido de afastar o ressarcimento e manter a responsabilidade do Prefeito Municipal solidariamente com o Secretário Municipal.

A argumentação estruturada pelo Eminente Procurador
é aplicável para tratar da responsabilidade patrimonial
do agente por danos a terceiros, no âmbito da responsabilidade do Estado; diferente é a responsabilidade do
agente por dano causado à própria Administração.

A Instrução Técnica Conclusiva 1789/2017 analisou as
alegações de defesa e as acolheu parcialmente, de modo
que o montante do débito foi reduzido de R$ 16.532,48
para R$ 6.556,98, com redimensionamento dos itens
01.01.1 – locação de obra com gabarito de madeira; 04.2
– blocos pré-moldados (...); 05.3 – banco de concreto
(...); 08.08.1 – limpeza geral da obra.

Nesse caso, a responsabilidade se encontra contida na
competência do cargo, seja ele de provimento efetivo,
comissionado ou político.
Não há como afirmar a ausência de relação de causalidade entre os boletins de medição uma conduta do Prefeito Municipal, se era ele quem autorizava os pagamentos,
no exercício da competência que lhe foi atribuída pela
lei, em razão do exercício do mandato.
O mandato político constitui, em síntese, outorga de poder (compreendido no sentido de dever-poder) a um determinado agente, para o exercício de função pública e
satisfação do interesse público.
Os poderes são, na verdade, instrumentos para o exercício do dever, que podem ser exercidos direta ou indiretamente pelo Chefe do Executivo, mas sempre decorrem
do mandato, ou seja, da outorga originária do poder estatal, que o povo – titular do poder- transfere a um cidadão eleito.
O Chefe do Executivo, por meio de uma lei de desconcentração administrativa, pode transferir o exercício de
atos de gestão a secretários nomeados, o que o isenta –
Diário Oficial de Contas

2.2 Quanto ao mérito

A análise técnica de engenharia constitui a base de fundamentação deste voto, cujas razões transcrevo a seguir:
2.1 Pagamento indevido por serviços não executados
Base Legal: Artigos 66, 67 e 70 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Artigos 62 e 63 da Lei 4.320, de 17 de m
arço de 1964.
A MTP 930/2014 apurou que alguns serviços foram pagos em quantidades superiores às efetivamente executadas. A diferença total foi de R$ R$ 16.532,48 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e oito
centavos), apresentada em detalhes no quadro a seguir.
Quadro 2 – Diferenças entre as quantidades pagas e efetivamente executadas, apontadas para alguns serviços
referentes à reforma e ampliação de praça no bairro São
José, Baixo guandu, ES:
FIGURA
Fonte: MTP 930/2014, à fl. 948.
Cabem aqui duas considerações: primeiro, nos esclarewww.tce.es.gov.br

cimentos trazidos, bem como nas alegações de defesa
foi informado que não houve variação entre a dimensão
real da praça entregue e as dimensões de projeto. Segundo, a MT 930/2014 foi produzida com base na análise dos projetos, fotos e planilhas de medições encaminhadas, bem como demais documentos constantes nos
autos.
Assim, com base no exposto acima, passa-se a abordar
cada item de serviço apontado com pagamento irregular.
1º Locação de obra (01.01.1):
A locação de obra pode ser feita com uso de gabaritos
ou cavaletes. De acordo com Tabelas de Composições de
Preços para Orçamentos – TCPO (2003), o critério de medição deste tipo de serviço é a “área da projeção horizontal da edificação”, ou seja, apenas a área líquida da
obra, não sendo devidos acréscimos adicionais decorrentes de afastamento dos gabaritos.
Em sua defesa à fl. 1164, o Secretário, responsável pela
elaboração da medição, informou que a mensuração para conferência dos serviços de locação foi feita considerando um afastamento de 1,30m na região onde se concentra a maior área da praça. No entanto, as áreas provenientes destes afastamentos não devem ser consideradas.
Conforme projeto, a área total computada para a praça é
de 1.223,77m², sendo 1.208,94m² para a área maior da
praça e 14,83m² para a pequena área afastada. A figura
abaixo indica as regiões mencionadas:
Entretanto, apesar das alegações apresentadas pela empresa contratada, distintas daquelas apresentadas pelo
agente fiscalizador, indicar que foram realizados serviços de locação nas duas áreas visualizadas acima, estes
serviços não restaram comprovados para a pequena região, em que, além da ausência de fotos ou outros documentos comprobatórios, não encontram respaldo técnico que justifique a medição deste tipo de serviço no pequeno local já existente, em que apenas serviços de peSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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quenos ajustes na curvatura seriam necessários.
Por outro lado, a área de 1.208,94m², além de ter sido
toda cercada com tapumes, foi contemplada com serviços que implicavam nos serviços de locações, como demarcação dos canteiros de plantas, mudanças de pisos,
locações dos instrumentos de academias, bancos, etc.
Assim, a medição desta área se justifica.
Neste item, a ITC reduz o ressarcimento de R$ 1.559,23
para R$ 106,18, considerando executada uma área de
1.208,94 m2 de uma quantidade paga de 1.223,77 m2.
2º Blocos pré-moldados de concreto tipo pav’s (04.2):
As defesas justificam as quantidades medidas com base
no projeto existente ou em quantidades similares a dele.
Medindo as áreas no arquivo digital do projeto fornecido, obtém-se números bem próximos aos apresentados
na versão impressa do Projeto, à fl. 1186, que está representada na figura abaixo: [...]
Contudo, a região azul acima não foi totalmente executada em blocos em pav’s azul. Nas áreas destinadas aos
equipamentos de aparelhos de academia, o piso executado foi em concreto liso, e somam 58,00m², como pode
se observar nas fotos e figura abaixo:
[...]
Neste item, a ITC reduz o ressarcimento de R$ 10.835,07
para R$ 3.567,00, considerando executada uma área de
748,18 m2 de uma quantidade paga de 806,18 m2.
3º Pintura sobre pisos. Cor vermelha (04.4):
Consta no Projeto, à fl. 955, a previsão de calçada em
torno da praça na cor vermelha. Para execução deste
serviço, a planilha previu o assentamento de blocos de
pav’s no tom natural (concreto) e posterior pintura na
cor vermelha. Contudo, [...], a calçada em torno da praça
foi executada com blocos na cor natural, finalizados com
ladrilho podotátil na cor vermelha.
Em defesa, alega-se que ocorreu alteração das cores inicialmente previstas, decidindo-se pintar o bloco na cor
Diário Oficial de Contas

concreto (cinza), em virtude do ladrilho podotátil só estar disponível na região na cor vermelha.
Não há razão para acolher as argumentações apresentadas. Primeiro, a cor natural do bloco já é concreto, não
havendo motivos para pintá-lo nesta mesma cor. Segundo, não há sinais visuais de que este serviço de pintura
tenha sido efetuado. Por último, não há justificativas para promover este tipo de gasto antieconômico, já que a
função da pintura no presente caso é essencialmente estética.
Ao observar as planilhas de medição, verifica-se que toda a área com assentamento de bloco em pav’s foi medida, sendo indevido o pagamento da região em que foi
assentado o bloco em cor natural.
A ITC mantém integralmente a irregularidade.
4º Bancos de concreto armado (05.3):
Inicialmente, os documentos comprobatórios de execução apresentados foram suficientes apenas para atestar a execução de 12 (doze) bancos na praça do bairro
São José. Além disso, apesar do projeto à fl. 955 indicar
15 (quinze) bancos no meio da praça, isso não ficou demonstrado nas primeiras fotos apresentadas no CD anexo à fl. 953.
Com a apresentação de documentação complementar
anexa as alegações de defesa, foi possível confirmar que
foram instalados 15 (quinze) bancos na praça, sendo três
bancos instalados em sua região periférica.
A ITC afasta integralmente a irregularidade neste item.
5 Mudas de espécie Nuvem Azul e Érika (05.6 e 05.7):
Foi identificada divergência nas quantidades pagas para as plantas Nuvem Azul (Plumbago Capensis) e Érica
(Cuphea Gracilis), cujas aparências podem ser verificadas nas fotos abaixo, retiradas da internet: [...]
Há prejuízo na confirmação da plantação destas espécies em virtude da ausência de registros feitos à época da execução. Por meio das fotos apresentadas às
www.tce.es.gov.br

fls. 1169/1170, só é possível afirmar que mudas foram
plantadas no local, sem precisar a quantidade e o tipo
das espécies.
Apesar disso, há indícios de que as quantidades plantadas foram inferiores às indicadas em projeto, conforme
se observa nas comparações seguintes:
Também, a partir das fotos disponíveis, é possível afirmar que nem todas as mudas plantadas atenderam a especificação mínima exigida, que era ter 30cm de altura
de haste. Diante disso, não será possível afastar as diferenças inicialmente apontadas.
6 Limpeza geral da obra (08.08.1):
O serviço de limpeza final da obra se faz em toda área em
que foi realizada a intervenção para execução dos serviços. Esta afirmação é feita em vários manuais de instrução para levantamento dos serviços, como por exemplo,
o Roteiro de levantamentos elaborado pelo sistema Labor-Ufes:
20.2 – TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Limpeza geral da obra
É considerada a área de construção da obra.(g.n.)
Assim, conforme confirmado em projeto, a área total computada para a praça foi de 1.223,77m², sendo
1.208,94 para a área maior da praça e 14,83 para a pequena área afastada.
Neste item, a ITC afastou integralmente a irregularidade.
Pagamentos indevidos mantidos após análise das alegações de defesa:
FIGURA
No que diz respeito a responsabilização dos agentes
apontada, foi constatado que o Senhor Cláudio Fernandes Quintela é engenheiro civil com registro ativo no
CREA-ES, assim, não há como considerar irregular ou temerária a ação do prefeito em nomear tal profissional
para a função de secretário do município, bem como fiscal do contrato. Desta forma, sugere-se sua exclusão do
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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rol de responsáveis elencados tendo como base a conduta inicialmente apontada.
CONCLUSÃO
Nesta manifestação foi confirmada falha nos quantitativos inicialmente considerados como pagos, não sendo
possível justificar adequadamente as diferenças apuradas no quadro anterior, de R$ 6.556,98 (seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) ou 2.752,72 VRTE’s.
As diferenças são pequenas e estão relacionadas à ausência ou falhas na fiscalização dos serviços, bem como
na execução. Apesar de pequenas, servem como alerta
à necessidade de efetiva fiscalização e apuração dos serviços realizados nas obras contratadas pelo município,
com vistas a resguardar o 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, contida na Instrução Técnica Conclusiva
1789/2017 da Segex Engenharia e parcialmente o Parecer 4133/2017 da lavra do Dr. Luciano Vieira, Procurador
Geral 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, ACÓRDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, quanto à Tomada de Contas
Especial da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, relativa ao exercício de 2013, por:
1.1. Seja mantida a responsabilidade atribuída ao Senhor José de Barros Neto e julgada IRREGULAR a presente Tomada de Contas Especial, com fulcro no art. 84,
inciso III, alíneas “d” e “e”, da LC n. 621/2012;
Diário Oficial de Contas

1.2. Sejam os Senhores José de Barros Neto, Cláudio
Fernandes Quintela e a sociedade empresária Engecel
Construções e Serviços. condenados a ressarcir ao erário municipal, em solidariedade, a importância de R$
6.556,98 (trinta e cinco mil e duzentos reais), equivalentes a 2.757,72 VRTE, aplicando-lhes multa proporcional
ao dano, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 134 da LC n. 621/12 c/c art. 386 do RITCEES;
1.3. Com fulcro no art. 87, inciso VI, da LC n. 621/12 seja
expedida recomendação ao atual Prefeito Municipal de
Baixo Guandu, que implemente, caso ainda não o tenha
feito, o seu sistema de controle interno, nos termos da
Resolução TC 227/2011, alterada pela Resolução TC nº
257, publicada no D.O.E. de 12/03/2013, que estabeleceu Guia de Orientação para Implantação do Sistema de
Controle Interno na Administração Pública.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/01/2018 - 1ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
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 SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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Partes: PREFEITURA SANTA LEOPOLDINA , LEOMAR LAURETT, ROMERO LUIZENDRINGER, RONALDO MARTINS
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O EXMO.SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, relativa ao exercício de 2010.
Em cumprimento às determinações contidas no Plano de
Auditoria nº 22/2011, foi elaborado o Relatório de Auditoria RA-O 13/2012 (fls. 05-38 e documentação suporte
de fls.39-1120)
Em seguida foi apresentada a ITI 145/2012 (fls.11221148), apontando os seguintes indícios de irregularidades: 1 – Contratação de Serviços Permanentes e Essenciais Atribuíveis às competências de servidores públicos, inobservando regramento constitucional do concurso público; 2 – Recebimento, Abertura e Julgamento
das Propostas antes do Prazo Legal; 3 – Ausência de Documentação; 4 – Contratação Direta Irregular; 5 – Pagamento e Recebimento de Serviços sem Comprovação da
Efetiva Prestação (Liquidação da Despesa); 6- Ausência
de Liquidação da Despesa.
Os responsáveis foram citados por meio da Decisão Monocrática DECM 130/2012 (fls. 1151-1152) tendo sido
expedidos os competentes Termos de Citação (fls. 1153
– 1167), cujas citações e respectivas apresentações de
justificativas/defesas ocorreram da seguinte forma:
1 – Gráfica e Editora Quatro Irmãos Ltda-ME
2 – Ronaldo Martins Prudêncio
3 – Consultab – Consultoria, Assessoria e Contabilidade Ltda
4 – Ramilson Coutinho Ramos
5 – Andréa Teles Romagna
6 – Paulo Calot
7 – Izidoro Storch
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- Fls. 1192-1196 (vol. VI) e documentos de fls. 1197-1359(vols. VI ao VI)
- Fls. 1371-1408 (vol. VII)
- Fls. 1412-1427 e documentos de
fls. 1428-1449 (vol. VIII)
- Fls. 1451-1458 e documentos de
fls. 1460-1481 (vol. VIII)
- Fls. 1451-1458 e documentos de
fls. 1460-1481 (vol. VIII)
- Fls. 1451-1458 e documentos de
fls. 1460-1481 (vol. VIII)
- Fls. 1451-1458 e documentos de
fls. 1460-1481 (vol. VIII)

8 – Leomar Laurett

- Fls. 1451-1458 e documentos de
fls. 1460-1481 (vol. VIII)
9 – Sérgio Angeli Lago
- Fls. 1451-1458 e documentos de
fls. 1460-1481 (vol. VIII)
10 - Adriana Leppaus do Nasci- - Fls. 1483-1491 e documentos de
mento
fls. 1492-1506 (vol. VIII)
11 – Egildo Espíndula ME
- Fls. 1508-1520 e documentos de
fls. 1521-1522 (vol. VIII)
12 – Romero Luiz Endringer
- Fls. 1524-1559 e documentos de
fls. 1560-1582 (vol. VIII)
13 – Yara Depiantti Gobbo
- Fls. 1584-1589 (vol. VIII) e documentos de fls. 1590-1607 (vols. VIII
ao IX)
14 – Dalila Maria Silva Faustini - Fls. 1613-1617 e documento de fl.
1618 (vol. IX)
15 – Paralelo Gráfica e Edito- - Fls. 1636-1639 (vol. IX) e documenra Ltda
tos de fls. 1640-2565(vols. IX ao XIV)

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC e foi elaborada a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 101/2017 (fls.2567 2635).
Em seguida, o Ministério Público de contas exarou o Parecer 5414/2017 às fls. 2644, da lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, corroborando com o posicionamento da área técnica.
Solicitada sustentação oral, na sessão da 1ª Câmara do
dia 20 de dezembro de 2017 foi realizado o devido pregão para todos os responsáveis. Presente o Dr. Anderson Raimundo Zucolotto, representando a empresa Editora Quatro Irmãos LTDA-ME, declinou de proceder a
sustentação oral requerida. Processo mantido em pauta e julgamento adiado para a próxima sessão da 1ª Câmara.

to, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir as razões de mérito exaradas
na Instrução Técnica Conclusiva ITC 101/2017 (fls. 25672635) de onde transcrevo:
- Instrução Técnica Conclusiva “(...) 2 ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE APONTADOS NA INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL ITI
145/2012 E RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS:
2.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES E ESSENCIAIS ATRIBUÍVEIS ÀS COMPETÊNCIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS, INOBSERVANDO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO (Referência: item
2.1.1 da ITI 145/2012)
Base legal: art. 37, caput, II, da CF/88.
Responsáveis:
Identificação – Ronaldo Martins Prudêncio – Prefeito
Municipal, de 01/01/2010 a 17/09/2010.
Conduta/Nexo: Autorizou, adjudicou e homologou a
contratação de serviços rotineiros e autorizou os pagamentos se omitindo quanto à necessidade de preenchimento de cargo público para desempenho de funções
essenciais da Administração.
Identificação – Dalila Maria Silva Faustini – Assessora
especial da Advocacia Geral.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Conduta/Nexo: Emitiu parecer jurídico pela possibilidade de contratação e pela homologação da licitação, sem
observância dos mandamentos constitucionais que determinam que funções típicas, essenciais e rotineiras
devem ser realizadas por Servidor Público previamente
aprovado em concurso público.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamen-

Identificação – Romero Luiz Endringer – Prefeito Municipal, de 18/09/2010 a 31/12/2010.

Feito novo pregão realizado em 31 de janeiro de 2018,
não havendo interessados em realizar sustentação oral.
É o relatório.
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Conduta/Nexo: Manteve a contratação de serviços rotineiros e autorizou os pagamentos se omitindo quanto à necessidade de preenchimento de cargo público para desempenho de funções essenciais da Administração.
(...)
Da análise:
Depreende-se (...) que as atividades contratadas referem-se às mais comezinhas tarefas da contabilidade pública e de necessidade permanente para a Administração, razão pela qual deveriam ser desempenhadas por
servidores do quadro permanente.
Isso porque essas atribuições estão intrinsecamente ligadas ao gerenciamento da contabilidade pública e são
de fundamental importância para a gestão, como instrumento de controle e de informações para tomadas de
decisões.
Inclusive, várias dessas atividades correspondem exatamente às atribuições do cargo efetivo de Contador (..).
De acordo com a legislação (...), existem 02 (dois) cargos
efetivos de Contador e 04 (quatro) de Técnico em Contabilidade. Todavia, restou apurado que só um cargo de
Contador está ocupado, enquanto em relação ao cargo
de Técnico em Contabilidade, existem quatro vagas disponíveis.
Constatado, ainda, que, no exercício em voga, não fora
realizado qualquer concurso público visando o preenchimento das vagas de provimento efetivo para a área contábil, tampouco adotada qualquer ação neste sentido,
fato que agrava ainda mais a responsabilidade dos ex-prefeitos.
Causa espécie a disparidade entre o valor oferecido para
os cargos efetivos (técnico em contabilidade – R$ 594,04
e contador – R$ 835,64) e o valor mensal pago à empresa
contratada (R$ 6.600,00). Sendo este um dos pontos que
possivelmente tem gerado a desmotivação dos possíveis
candidatos ao preenchimento das vagas.
Noutro giro, o contrato em exame teve por objeto a presDiário Oficial de Contas

tação de serviços voltados à consecução de tarefas rotineiras da Administração Pública, (...), todas de natureza
permanente e contínua, típicas de Contador, que, portanto, deveriam ser executadas por servidores de carreira de acordo com o mandamento do artigo 37, II, da
Constituição Federal.
Em verdade, são bastante comuns os serviços contratados, notadamente para elaboração de peças contábeis,
mensais, bimestrais, trimestrais, quadrimestrais, anuais,
e plurianuais, cuja legislação já é de há muito conhecida
dos administradores municipais.
Tanto é assim que foram licitáveis, tendo comparecido
licitantes que formularam propostas para o certame, o
que invalida a tese de que se trata de serviço especializado ou de notória especialização.
A detida análise das defesas deixa clarividente que, o objeto da contratação nada tem de ver com o propalado
serviço especializado de assessoria e consultoria contábil, pois:
os serviços são comuns;
existem 04 (quatro) vagas para o cargo de Contador na
estrutura administrativa municipal;
as vagas se encontram abertas desde 2009;
o primeiro ordenador de despesas não se empenhou em
realizar concurso público para preenchimento das vagas
durante o exercício 2010;
o concurso público nº 001/2011 disponibilizou apenas
02 (duas) das 04 (quatro) vagas existentes para Contador;
há uma baixa atratividade para o cargo em razão da remuneração oferecida (R$ 835,64);
o Município pagou R$ 6.600,00/mensais para a empresa
de prestação de serviços, segundo disposto na Cláusula
3.1 do contrato em exame.
Implica dizer, diante da falta de quadros – maiormente
motivada pela não realização de concurso público, duwww.tce.es.gov.br

rante o exercício de 2010, aliado à baixa remuneração
para o cargo –, os ordenadores de despesas deliberadamente contrataram empresa para realização destas funções, sob a escusa de se tratar de “serviços especializados”.
Os serviços contratados envolvem tarefas pertinentes à
elaboração de demonstrações contábeis, emissão de relatórios, envio de documentos aos Tribunais de Contas,
que nada têm de incomum, devendo, sim, ser executadas por servidor.
Importa dizer que, os serviços deveriam ser prestados
exclusivamente por servidor municipal, efetivo ou temporário – neste caso, até ultimação de concurso público –, com atuação profissional na área da contabilidade
devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade – CRC.
Neste particular, observa-se, nas disposições do art. 3º
da Resolução nº 560/83 do Conselho Federal de Contabilidade que se insere dentre as atribuições do Contador
a organização dos processos de prestação de contas das
entidades e órgãos da Administração Pública, a serem jugadas pelos tribunais, entre outras.
Pois, conforme prescrito no art. 54 da Lei Municipal nº
671/90 combinado com o art. 26, IX, e 27, III, da Lei Municipal nº 681/90, o serviço de contabilidade tem por
atribuição o assessoramento ao Chefe do Poder Executivo, segundo expressamente previsto no artigo 80 da Lei
Orgânica Municipal, in verbis, respectivamente:
FIGURA
FIGURA
A contabilidade pública é, portanto, daquelas funções
que devem ser exercidas por ocupante de cargo público,
haja vista o caráter permanente.
Bem como, o fato de que o objeto contratado nada tem
de extraordinário, repise-se, a ponto de demandar a contratação de serviço de assessoramento, ou seja, também
por este aspecto não se justifica a contratação supraciSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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tada, de modo que, em matéria contábil, deveria ser solicitada orientação por parte da Secretaria de Finanças
– SEFI.
Também constatado que a contratação de empresa para a prestação de serviços de assessoria na área contábil
tem sido recorrente no município.
Não obstante, o ordenador de despesas ainda contou
com parecer da Procuradoria Jurídica favorável à contratação e prorrogação reputadas indevidas, sob alegação de que o contrato encontra amparo legal, o que não
prospera a uma análise mais acurada, daí a responsabilidade solidária do parecerista, que não atentou para as
decisões anteriores desta Corte de Contas e dos demais
Tribunais.
Mais, o subscritor do referido parecer olvida que, não
obstante, o objeto do contato se refira à atividade contínua (contabilização das receitas e despesas públicas,
entre outras), estas constituem necessidade de caráter
permanente da Administração Pública, em todas as esferas, e, portanto, devem ser realizadas por servidores do
quadro, e não por terceirizados.
Como já afirmado, é cediço que o concurso público é requisito indispensável para a investidura em cargo ou emprego público, respeitando-se, dessa forma, os Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Isonomia e da
Eficiência na Administração.

serviço possui caráter permanente, sendo indispensável,
inclusive, para uma gestão segura e responsável, capaz
de fornecer dados reais e oficiais para as tomadas de decisão do gestor.
Como visto, a questão vertida neste tópico não enseja
maiores delongas, já que se trata de tema assaz debatido no âmbito desta Corte, pois, a contratação de serviços de assessoria e consultoria somente é possível se realmente se tratar de serviço atípico, incomum, extraordinário, e eventual, a demandar essa despesa.
Porque, os serviços típicos, comuns, ordinários, e corriqueiros hão de ser prestados por servidores integrantes
do quadro permanente, não sendo lícita a contratação
de terceiros para tanto, maiormente quando houver cargo ou função para tanto.
Este é o entendimento consignado no v. Acórdão TC
360/2013, quando esta Corte julgou irregular a contratação de consultoria contábil pela Câmara Municipal de
Jaguaré e determinou que o jurisdicionado se abstivesse de terceirizar a execução de serviços inerentes à atividade fim de cargos efetivos de seu corpo funcional. Nos
termos do referido Acórdão, o Relator, encampando o
parecer do Ministério Público de Contas e acompanhado
pelo Plenário, manifestou-se sobre o tema nos seguintes termos:

Assim, os cargos da administração municipal, cujas atividades sejam típicas, permanentes e contínuas, como é o
caso do cargo de contador, devem ser ocupados por servidores efetivos, e não por meio de contratação de serviços de terceiros, o que pode resultar, inclusive, em gastos superiores à administração.

A contratação de consultorias revelar-se-á legítima
apenas em casos pontuais e excepcionais, sem vínculo
de permanência, como para o desenvolvimento de atividades que demandem um conhecimento, know-how ou
prática aprofundada e específica em determinada área,
que foge da esfera de entendimento ou das atribuições
diárias dos servidores da Administração Pública. (g.n).

Assim, deve a administração pública estruturar melhor
suas carreiras, de modo a deixá-las atraentes aos bons
profissionais, atribuindo-lhes a importância que a própria lei lhes confere. Caso contrário, a Administração estará diante de um problema insolúvel, haja vista que o

Consequentemente, não deve ser admitida licitação e

Diário Oficial de Contas

Por tudo isso, a situação encontrada caracteriza grave afronta às decisões desta Corte, conforme Parecer
Consulta 002/2004, Acórdão TC 491/2008 e Acórdão TC
20/2010, bem como pelo TCU, Acórdão 561/2006.
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contratação de serviços comuns de “assessoria e consultoria” contábil, já que existe vaga para a função de Contador na estrutura administrativa, sendo da SEFI a atribuição de assessoramento do Prefeito, com o apoio dos
Contadores e Técnicos em Contabilidade.
Assim, não se afigura mais vantajosa para a Administração Pública a contratação de pessoa jurídica para execução própria de Contador e Técnicos em Contabilidade.
Cumpre esclarecer que, a discussão aqui não se limita a
uma simples definição do que se deve compreender por
atividade meio e finalística da Administração.
A guisa de exemplo, tome-se a situação do fiscal de rendas, cuja atribuição não constitui atividade fim do Estado, este tem por finalidade última prover serviços para o
bem estar dos cidadãos, como segurança, saúde, educação etc., e não simplesmente arrecadar dinheiros. Contudo, sem recursos o Estado não tem como cumprir seu
desiderato.
Vale a mesma exegese para as funções de contador e advogado, pois ambas correspondem a cargos de natureza
contínua e permanente, que por sua tipicidade devem
ser providos pela via do concurso público.
Assim, a Administração acabou por “terceirizar”, por via
transversa, serviços que deveriam ser executados por
quadro próprio do Município, infringindo os princípios
constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, concurso público, e da contratação mais vantajosa
para a Administração Pública.
No âmbito do TCU, colhe-se aresto onde consignado
que:
“22. A utilização de terceirização em atividades próprias
de servidores públicos constitui modalidade de burla à
exigência constitucional de prévio concurso público para
admissão de pessoal e tem sido reiteradamente rechaçada por este Tribunal”. (Acórdão nº 256/2005 – Plenário)
Nesta linha, o TCE de São Paulo editou a Súmula nº 13,
aqui reproduzida:
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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“Não é lícita a contratação pelas Prefeituras Municipais
de terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, para Revisão das Declarações para o Índice de Participação dos
Municípios - DIPAMS, a qual deve ser feita por servidores
públicos locais, valendo-se do auxílio da Secretaria Estadual da Fazenda”.
Consequentemente, tendo em mira se tratar de serviços
comuns, inclusive licitáveis via convite, segundo o entendimento da própria procuradoria municipal, a terceirização de atividades rotineiras e inerentes à contadoria pública se afigura ilegal.
A responsabilidade dos agentes políticos decorre da autorização, homologação, assinatura e prorrogação de
contrato em burla à lei, pelo fato de se tratar de serviços
comuns, típicos, padronizados, possíveis de serem licitados por meio de pregão (art. 1º, caput, e parágrafo único, da Lei nº 10.520/02), isto é, não se justifica a contratação de empresa de assessoria quando o ente já conta
com órgão regular na sua estrutura administrativa, com
o fim de assessorar o Chefe do Executivo.
Desta forma, como as atividades típicas deveriam ser
exercidas pela própria Administração, há indício de ofensa aos dispositivos legais supracitados, com responsabilidade solidária entre os ex-prefeitos e a Assessora da Advocacia Geral.
Esta é corresponsável por não ressalvar em seu parecer
as peculiaridades que norteiam a licitação por convite,
anuindo com o ato reputado ilícito, em parecer jurídico
padrão, visto não espelhar um exame aprofundado da
matéria, se limitando a informar que o ato estava “regular”, quando verdadeiramente não estava.
Como operador do direito, cumpria ao advogado tecer
todas as considerações necessárias para a formação de
um juízo seguro sobre a legitimidade ou não da contratação, por parte do ordenador de despesas.
Cumpre trazer à colação o decidido pelo STF nestes termos:
Diário Oficial de Contas

“Advogado público. Responsabilidade. Art. 38 da
Lei 8.666/1993. Tribunal de Contas da União. Esclarecimentos. Prevendo o art. 38 da Lei 8.666/1993 que a
manifestação da assessoria jurídica quanto a editais de
licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes não
se limita a simples opinião, alcançando a aprovação, ou
não, descabe a recusa à convocação do TCU para serem
prestados esclarecimentos.” (MS 24.584, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 9-8-2007, Plenário, DJE de
20-6-2008.) (grifo nosso)
Neste sentido, opina-se pela manutenção da irregularidade, devendo ser responsabilizados, solidariamente, os
senhores Ronaldo Martins Prudêncio (Prefeito Municipal
no período de 01/01/2010 a 17/09/2010), Romero Luiz
Endringer (Prefeito Municipal no período de 18/09/2010
a 31/12/2010) e senhora Dalila Maria Silva Faustini (Assessora Especial da Advocacia Geral) em razão de terem
contribuído efetivamente ou realizado a contratação ilegítima de empresa para prestação de serviços de natureza contábil, em detrimento da utilização de mão de obra
a ser realizada por servidores/contadores do quadro permanente do Município.
Pois bem, dentro deste quadro fático e na busca por uma
solução razoável e proporcional que privilegie a efetividade do controle exercido por esta Egrégia Corte de Contas, e, lado outro, considerando a necessidade de adequação orçamentária e de tempo hábil para que haja a
organização de sua estrutura interna no sentido de contar com Contadores em seu quadro próprio de pessoal, sugere-se ao Plenário/Câmara deste TCEES que, com
fundamento no artigo 57, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, determine ao atual Prefeito Municipal
de Santa Leopoldina:
a) que, dentro de um prazo a ser estabelecido pelo Plenário/Câmara desta Corte, realize a substituição dos serviços terceirizados de contabilidade por Contadores pertencentes ao seu quadro permanente, admitidos através
de regular concurso público de provas e títulos;
www.tce.es.gov.br

b) que elabore, no prazo a ser estabelecido pelo Plenário/Câmara desta Corte, plano de ação para substituição
gradual dos serviços terceirizados de contabilidade por
Contadores servidores a serem admitidos mediante concurso público de provas e títulos, devendo o referido plano contemplar, na forma do parágrafo único do art. 8º da
Res. TC 278/2014, a definição dos responsáveis, atividades e prazos para a implementação das determinações
e/ou recomendações, devendo ser remetido a este TCEES, no prazo anotado, para aprovação, a partir da qual
estarão vinculados os gestores responsáveis, ou quem
lhes haja sucedido, sob pena de cominação das sanções
previstas na Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
c) que, findo o prazo previsto na alínea “b”, sob pena da
multa prevista no art. 135, inciso IV, da LC 621/2012, seja remetido o plano de ação a este Tribunal para juntada nestes autos;
Sugere-se, ainda, que esta Corte, através da Unidade
Técnica competente, promova o MONITORAMENTO do
cumprimento do Plano de Ação a ser apresentado, nos
termos do art. 194 e 195 do RITCEES (aprovado pela Resolução TC 261/13) e conforme disciplinado na Resolução TC 278/2014.
2.2 RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS ANTES DO PRAZO LEGAL (Referência: item
2.1.2 da ITI 145/2012)
Base legal: art. 21, § 2º, IV da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Identificação – Ronaldo Martins Prudêncio – Prefeito
Municipal, de 18/09/2010 a 31/12/2010.
Conduta/Nexo: Adjudicou e homologou a contratação,
em afronta a legislação de regência. Os elementos de
prova evidenciam os indícios da irregularidade.
Identificação – Ramilson Coutinho Ramos – Presidente da Comissão de Licitação; Andréa Teles, Paulo Calot,
Yara Depiantti Gobbo, Izidoro Storch, Leomar Laurette,
Sérgio Angeli Lago – Todos membros da Comissão de LiSegunda-feira, 7 de maio de 2018
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citação.

in verbis:

Conduta/Nexo: Promover o recebimento, abertura e julgamento das propostas antes do prazo legal, em afronta
a legislação de regência. Os elementos de prova evidenciam os indícios da irregularidade.

“Neste sentido, as lições de Hely Lopes Meirelles e Jessé
Torres Pereira Junior:

(...)
Da análise quanto ao subitem “A”:
De plano, cumpre fixar que, a finalidade do legislador ao
estabelecer os prazos mínimos do art. 21, foi assegurar a
publicidade da licitação para garantir a participação nesta de amplo número de interessados, assegurando, assim, a obediência ao princípio da competitividade, motivo pelo qual a inobservância do prazo de 05 (cinco) dias
do art. 21, §2º, IV, da Lei de Licitações acarreta a invalidade do procedimento licitatório.
Outrossim, a forma para contagem do prazo preconizada pelo ex-prefeito não encontra guarida na Lei de Licitações e Contratos que expressamente determina sejam contados os prazos a partir da última publicação e/
ou divulgação do edital ou carta-convite, e não retroativamente como quer fazer crer o ordenador de despesas.
Também não devem prosperar as alegações dos integrantes da CPL, uma vez que aqui não se trata de proporcionalidade, mas de lei taxativa.
Ao contrário do alegado, a justa medida ou proporcionalidade reclamada indica que a abertura deveria ocorrer
em prazo superior ao mínimo, a fim de evidenciar o planejamento da despesa e permitir a mais ampla divulgação, não só no mural da Prefeitura e locais de praxe ou
“apropriados”, que estão circunscritos à sede do Município, mas também na internet e por email, a guisa de
exemplo.
Ao apreciar tema dessa espécie, mutatis mutandis, o c.
Superior Tribunal de Justiça decidiu pela invalidade do
certame (REsp 615.432/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 02/06/2005, DJ 27/06/2005, p. 230), como se depreende do judicioso voto do e. Ministro Relator Luiz Fux,
Diário Oficial de Contas

“O prazo mínimo para convocação dos licitantes está
agora fixado em 30 dias para concorrência; 45 dias para concurso; 15 dias para tomada de preços e leilão; 5
dias úteis para convite. Quando, porém, a licitação for
de melhor técnica ou de técnica e preço o prazo mínimo
será de 45 dias para a concorrência e 30 dias para a tomada de preços. Quando a modalidade empregada for
a empreitada integral o prazo mínimo da concorrência
será também de 45 dias (art. 21, 2º). Esses prazos constituem o mínimo, não sendo admissível qualquer redução. O conveniente é que o edital aumente esses prazos
quando o objeto da licitação for de grande vulto e complexidade. A exigüidade do prazo pode ensejar a invalidação do edital, desde que se prove a impossibilidade da
elaboração da proposta no tempo estabelecido pela Administração.” (Hely Lopes Meirelles. Licitação e Contrato
Administrativo. São Paulo, Malheiros, 2002, p. 120/121)
(grifo nosso)
“Prazos mínimos obrigatórios.
O Tribunal de Contas da União glosou procedimento de
empresa pública federal, que adotou, para consulta e
aquisição de seus editais de licitação, prazos inferiores
aos mínimos fixados no 2º, deduzindo o relator os seguintes fundamentos:”...durante os prazos mínimos exigidos para a publicidade dos certames, os editais deverão permanecer à disposição de eventuais interessados
para consulta e/ou aquisição. Primeiro, porque o Estatuto das Licitações não faculta à Administração adotar
procedimento em contrário. Segundo, porque a redução daqueles prazos poderia afetar a eficácia do consagrado princípio da publicidade, que, além de tornar
transparentes os atos administrativos, tem como objetivo primordial permitir a mais ampla participação de interessados nos procedimentos licitatórios em curso... (...)
(Processo TCU nº 006.030/93-9, Rel. Min. Iram Saraiva,
www.tce.es.gov.br

DOU de 18.11.94, pág. 17.454). “(Jessé Torres Pereira Junior. Comentários à Lei das Licitações e Contratações da
Administração Pública. Rio de Janeiro, Renovar, 2002, p.
229)
Na mesma esteira, confira-se, a contrario sensu , o precedente da Segunda Turma do STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LICITAÇAO - CONVITE - ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - SÚMULA 5/STJ - ALEGADA NAO-OBSERVÂNCIA DO
PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS ENTRE O RECEBIMENTO
DA CARTA CONVITE E APRESENTAÇAO DAS PROPOSTAS
- NAO-OCORRÊNCIA.
(...)
No que tange à negativa de vigência dos artigos211
e1100, ambos doCTN, o recurso também não merece
provimento, visto que obedecido o prazo de cinco dias
úteis para a apresentação da proposta, na licitação realizada mediante convite, se o recorrente recebeu a carta
convite no dia 8 de agosto de 1995 (terça-feira), para a
abertura das propostas no dia 15 do mesmo mês.
Agravo regimental improvido.”(AGA 327.161/SP, Rel.
Min. Franciulli Netto, DJ 22/03/2004)
Também assim posicionou-se o Plenário do Tribunal de
Contas da União, ao apreciar o Processo n. 014.229/19978:
“Denúncia. Possíveis irregularidades na Fundação Nacional de Saúde AP. Aplicação de recursos destinados
ao combate à malária. Concessão de diárias. Admissão
de firmas em processo licitatório, sem qualquer afinidade com o objeto do certame. Descumprimento de prazo
para recebimento de propostas na modalidade convite .
Audiência. Acolhimento das justificativas de um dos responsáveis. Alegações de defesa dos demais responsáveis
rejeitadas. Multa. Determinação. Juntada às contas.”
Extrai-se do voto do Relator:
“Finalmente, o principal problema ocorrido neste processo, diz respeito ao descumprimento do disposto nos
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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21, 2º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, que estabelece o
prazo de 5 (cinco) dias úteis para recebimento das propostas ou da realização do evento, na modalidade Convite, visto que o seu recebimento, em prazo inferior ao
mínimo de 5 (cinco) dias, teria restringido a participação de mais empresas no processo licitatório, frustrando, consequentemente, o caráter competitivo da Licitação. Com efeito, no exame realizado pela Secex, foi
observado que os prazos estabelecidos pela Fundação
girou em torno de 2 (dois) dias, em média, para recebimento das propostas, após a entrega dos instrumentos convocatórios, com relação aos Convites nºs 21/97,
24/97, 26/97, 33/97, 35/97, 40/97 e 46/97.”(Acórdão
111/2000 - Plenário)” (g. n.)
Quanto à alegação do senhor Ronaldo Martins Prudêncio (ordenador de despesas) de que a responsabilidade
deva recair exclusivamente sobre os integrantes da CPL,
cumpre assentar que há responsabilidade pela culpa in
eligendo e in vigilando, pois quem nomeou os sobreditos
integrantes fora o próprio ex-prefeito, que agora quer se
furtar às suas responsabilidades, inclusive a responsabilidade direta pela ratificação dos atos anteriores quando
adjudicou e homologou a licitação epigrafada.
Não há que se falar em excesso de formalismo, mas em
cumprimento da lei que tem por escopo garantir o fiel
cumprimento do princípio da publicidade (art. 37, caput,
da CF/88).
Assim, são despiciendas outras considerações acerca do
vício que macula o ato, pois não se trata de mero erro
formal, mas de regra imposta no sentido de conferir lapso suficiente para que todos os possíveis interessados
tomem conhecimento da carta-convite e elaborem suas
propostas em tempo hábil.
(...)
Da análise quanto ao subitem “B”:
De plano, cumpre fixar que, a finalidade do legislador ao
estabelecer os prazos mínimos do art. 21, foi assegurar a
Diário Oficial de Contas

publicidade da licitação para garantir a participação nesta de amplo número de interessados, assegurando, assim, a obediência ao princípio da competitividade, motivo pelo qual a inobservância do prazo de 05 (cinco) dias
do art. 21, §2º, IV, da Lei de Licitações acarreta a invalidade do procedimento licitatório.
Outrossim, a forma para contagem do prazo preconizada pelo ex-prefeito não encontra guarida na Lei de Licitações e Contratos que expressamente determina sejam contados os prazos a partir da última publicação e/
ou divulgação do edital ou carta-convite, e não retroativamente como quer fazer crer o ordenador de despesas.
Não procede a alegação formulada pelo ex-prefeito, no
sentido de que se o último dia em que foi recebido o edital completo por uma empresa e que esta deu o recibo
foi no dia 23/02/2010, o prazo conta-se a partir do dia
22/02/2010, e vai até o dia 26/02/2010.
Ora, quer o ordenador de despesas fazer crer que o prazo possa ser contado anteriormente ao recebimento da
carta-convite, o que não tem qualquer amparo na legislação vigente.
E, ainda que assim fosse, seria necessário incluir o dia do
começo e o dia do término na contagem, o que também
não tem qualquer guarida, porque o prazo conta-se do
dia seguinte à última publicação e/ou divulgação do edital ou recebimento da carta-convite, e não de sua mera
expedição.
Também não devem prosperar as alegações dos integrantes da CPL, uma vez que o prazo de cinco dias conta-se da efetiva comprovação da expedição e recebimento da carta-convite pela convidada, na conformidade do
art. 122, §3º, da LOM:
FIGURA
Fosse possível admitir a contagem na forma acima preconizada a partir da mera expedição, a questão do atendimento do número mínimo de convidados seria facilmente resolvível, bastaria que a Administração Pública
www.tce.es.gov.br

expedisse 03 (três) cartas-convites cinco dias antes da
abertura, já considerada a abertura no dia do vencimento do prazo, independentemente se só uma delas tivesse efetivamente recebido a carta-convite. Situação como
esta não tem o mínimo cabimento, frise-se.
Ao contrário do alegado, a justa medida ou proporcionalidade reclamada indica que a abertura deveria ocorrer
em prazo superior ao mínimo, a fim de evidenciar o planejamento da despesa e permitir a mais ampla divulgação, não só no mural da Prefeitura e locais de praxe ou
“apropriados”, que estão circunscritos à sede do Município, mas também na internet, por exemplo.
Ao apreciar tema dessa espécie, mutatis mutandis, o c.
Superior Tribunal de Justiça decidiu pela invalidade do
certame (REsp 615.432/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 02/06/2005, DJ 27/06/2005, p. 230), como se depreende do judicioso voto do e. Ministro Relator Luiz Fux,
devidamente reproduzido, em parte, no item A.
Quanto à alegação do ordenador de despesas de que a
responsabilidade deva recair exclusivamente sobre os integrantes da CPL, cumpre assentar que há responsabilidade pela culpa in eligendo e in vigilando, pois quem nomeou os sobreditos integrantes fora o próprio ex-prefeito, senhor Ronaldo Martins Prudêncio, que agora quer
se furtar às suas responsabilidades, inclusive a responsabilidade direta pela ratificação dos atos anteriores quando adjudicou e homologou a licitação epigrafada.
Não há que se falar em excesso de formalismo, mas em
cumprimento da lei que tem por escopo garantir o fiel
cumprimento do princípio da publicidade (art. 37, caput,
da CF/88).
Assim, são despiciendas outras considerações acerca do
vício que macula o ato, pois não se trata de mero erro
formal, mas de regra imposta no sentido de conferir lapso suficiente para que todos os possíveis interessados
tomem conhecimento da carta-convite e elaborem suas
propostas em tempo hábil.
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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Dessa forma, opina-se pela manutenção da irregularidade descrita nos itens “A” e “B” do item 2.1.2 da ITI
145/2012, devendo ser responsabilizados, solidariamente, o senhor Ronaldo Martins Prudêncio (Prefeito Municipal no período de 01/01/2010 a 17/09/2010), por ter
homologado os procedimentos licitatórios dos Convites
001/2010 e 007/2010, embora em ambos não se tenha
observado o prazo mínimo para a realização do certame, bem como os membros da Comissão Permanente
de Licitação, senhores/senhoras Ramilson Coutinho Ramos, Andréa Teles, Paulo Calot, Izidoro Storch, Leomar
Laurette, Sérgio Angeli Lago e Yara Depiantti Gobbo, em
razão de terem conduzido os procedimentos licitatórios
em claro desatendimento ao preconizado no art. 21, §§
2º e 3º da Lei 8.666/93.
2.3 AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO (Referência: item
2.1.3 da ITI 145/2012)
Base legal: Convênio nº 051/09, item 2.1.2, “i” c/c
art.136 do Código de Nacional Transito.
Responsáveis:
Identificação – Ronaldo Martins Prudêncio – Prefeito
Municipal, de 01/01/2010 a 17/09/2010.
Conduta/Nexo: Adjudicou e homologou a contratação
emergencial sem observância da documentação necessária aos veículos que garantiriam, principalmente, a segurança dos alunos da rede escolar municipal.
Identificação – Adriana Leppaus do Nascimento – Secretária Municipal de Educação.
Conduta/Nexo: Deixou de observar o dever de vigilância
sobre a documentação necessária aos veículos que garantiriam, principalmente, a segurança dos alunos da rede escolar municipal.
(...)
Da análise:
Como a irregularidade lançada na ITI está adstrita à ausência de documentos indispensáveis para o procediDiário Oficial de Contas

mento de contratação direta por dispensa, revela-se inviável aqui adentrar a discussão da legitimidade da dispensa por emergência.

se restringisse aos sobreditos termos de autorização, há
neste particular diversas inconformidades.

Relativamente à ausência de documentos, que representa o cerne da irregularidade, que seriam exigíveis tanto para a dispensa quanto por intermédio de procedimento licitatório, tem-se por certo que, para a contratação do serviço de transporte escolar, não há nenhum impedimento legal em ser exigido pela contratante os documentos listados na Instrução de Serviço nº. 26-N de
15/05/05 do DETRAN/ES e pelo artigo 136 do CTN, além
da exibição do licenciamento/termo de autorização expedido pelo Detran/ES, em observância ao disposto no
item 2.12, “i”, do Convênio nº 051/09.

Os termos de autorização carreados pela segunda defendente, referentes aos veículos abaixo relacionados,
foram emitidos em data de 28/06/2010, 20/07/2010,
24/08/2010, portanto posteriormente à vigência dos contratos em epígrafe, que foi de 22/03/2010 a 06/04/2010
e 11/03/2010 a 06/04/2010, respectivamente, sendo
que alguns foram vistoriados somente após assinatura
do contrato, quando não após seu término:

Inclusive, é plenamente legítima a exigência de que os
motoristas vinculados ao contrato apresentem certidão
negativa das varas cíveis e criminais, nos termos do art.
5º da referida IN, também por ocasião da contratação, a
fim de atualização das mesmas.
Ao assim agir o administrador municipal está apenas reforçando o fiel cumprimento da lei, mesmo reconhecendo ser do órgão de trânsito a competência para expedir
licenciamento/termo de autorização.
Entretanto, a seguir o proposto pela defesa, especialmente aquela formulada pela Secretária de Educação,
senhora Adriana Leppaus do Nascimento, a única documentação exigível pela Prefeitura em relação à segurança dos estudantes seria o licenciamento/termo de autorização dos veículos e condutores, além é claro dos documentos de praxe, como certidão negativa das fazendas públicas, certidão negativa de falência, entre outros
elencados nos artigos 27 a 33 da Lei nº 8.666/93.

Explica-se:

Kombi MPD 6157,
Besta GPZ 9518,
Kombi HHB 9809,
Mercedes Bens (ônibus) MQR 1551,
Kombi MPD 6887.
Some-se a isso o fato de que o termo de autorização para o veículo Kombi MOY 3835 possui validade apenas até
23/03/2010, isto é, venceu após a primeira semana da
contratação, considerando o Contrato nº 059/10, porque
se levado em conta o Contrato nº 058/10 a situação é
ainda pior. Como a defendente não identifica o veículo
e o contrato a que estaria vinculado, adota-se aqui o de
menor data de início de vigência.
Dessa forma, diante do ora exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade, devendo ser responsabilizados, solidariamente, o senhor Ronaldo Martins Prudêncio (Prefeito Municipal no período de 01/01/2010 a
17/09/2010) e a senhora Adriana Leppaus do Nascimento (Secretária de Educação no período de 01/01/2010 a
02/06/2010).

É curial afirmar que a via da dispensa não afasta o cumprimento das formalidades legais, ainda que de modo
simplificado, na conformidade do parágrafo único do art.
26 da lei supracitada.

2.4 CONTRATAÇÃO DIRETA IRREGULAR (Referência:
item 2.1.4 da ITI 145/2012)

Superada esta fase, cumpre ver que, ainda que a análise

Responsáveis:

www.tce.es.gov.br

Base legal: Art. 25, III, c/c Art. 26, caput e parágrafo único, da Lei 8.666/93.
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Identificação – Ronaldo Martins Prudêncio – Prefeito
Municipal, de 01/01/2010 a 17/09/2010.

sequentemente, a possibilidade de aplicação do inciso III
do art. 25 da Lei nº 8.666/93.

Conduta/Nexo: Contratação por dispensa sem atendimento dos requisitos legais.

Outra questão que se apresenta diz respeito à análise
da possibilidade de contratação direta nos casos em que
haja empresário munido de carta de representação ou
procuração com exclusividade limitada a apenas determinados dias, circunstância esta que é insuficiente para ensejar a contratação direta, posto que, se a exclusividade é condicionada e temporária, em regra não haverá
impossibilidade de competição.

(...)
Da análise:
Como visto, a questão está adstrita a verificar se o artista contratado possui consagração pública, se esta pode
ser limitada ao exclusivo âmbito da contratante, e se o
preço pago no importe de R$ 23.040,00, para 05 (cinco)
apresentações, era compatível com a média de mercado.
No caso, a análise será pautada pelos requisitos elencados no art. 26, parágrafo único, II e III, da lei em comento, especialmente quanto à motivação da escolha do
prestador e do preço.
Conforme assevera a doutrina abalizada:
A ratio do aludido inciso III é viabilizar a contratação direta do profissional de qualquer setor artístico em função do caráter personalíssimo de seu trabalho, o que inviabiliza a possibilidade de competição, desde que tal se
dê pela via direta ou por um empresário exclusivo, atendidos os demais requisitos legais. Ademais, tratando-se
de um desempenho profissional permeado de subjetividades, uma emanação direta da personalidade e da criatividade humanas4 , não seria pertinente a realização de
certame para aferição de atributos conforme critérios
objetivos.5 Se, de outra forma, a despeito da pessoalidade da prestação profissional que se vislumbre, seja possível a contratação por mais de um empresário ou empresa, está afastada a premissa maior, qual seja, a inviabilidade de competição, implicando na automática necessidade de observância da regra geral que impõe o dever de licitar.
Nessa ordem de ideias, afirma Eduardo Azeredo Rodrigues que, se a contratação do profissional pretendido
pode ser feita por empresa de publicidade, está afastada
a premissa maior de inviabilidade de competição e, conDiário Oficial de Contas

Nesses casos, a melhor alternativa para o poder público
é contratar o profissional, pelas vias ordinárias, em datas
nas quais haja disponibilidade, posto que qualquer outra
intelecção poderá ensejar, por via oblíqua, a violação do
dever constitucional de licitar.
Já no que concerne à consagração, vale realçar, por vezes, o artista é condecorado pela opinião pública local
ou regional, sendo o seu trabalho reconhecido e admirado, por exemplo, apenas no contexto de determinado município.
Noutro giro, também é razoável observar que não se pode privar a Administração Pública, em qualquer de suas
expressões federativas, de fomentar a cultura local, estimulando-se o acesso a outros estilos e manifestações
culturais, independente de costumes e tradições regionais.
Decerto, a consagração é circunstância extremamente
dinâmica no tempo e no espaço. É imprescindível, contudo, seja reconhecida, ao menos no âmbito municipal,
a consagração pela crítica especializada ou se faça notória a aceitação pública do artista em dado momento.
No mesmo sentido, preleciona CARVALHO FILHO, verbis:
Entendemos que consagração é fator de extrema relatividade e varia no tempo e no espaço. Pode um artista ser
reconhecido, por exemplo, apenas em certos locais, ou
por determinado público ou críticos especializados. Nem
por isso deverá ele ser alijado de eventual contratação. A
www.tce.es.gov.br

nosso sentir, quis o legislador prestigiar a figura do artista e de seu talento pessoal, e, sendo assim, a arte a que
se dedica acaba por ter prevalência sobre a consagração.
Outro aspecto a ser considerado é que os requisitos consagração do artista pela opinião pública ou pela crítica especializada são alternativos. Nesse sentido, é viável a contratação de determinado artista que, não obstante seja aclamado pelo público, tenha sido circunstancialmente reprovado pela crítica especializada, ou vice-versa. O que não se afigura possível é a contratação de
um artista, a despeito de ter qualidade o seu trabalho, se
ainda não tiver atingido a mídia ou conquistado o gosto popular.
Quanto às exigências para contratação direta, impende
observar o que preconiza o art. 26 do mesmo diploma
legal, em especial a justificativa da escolha do profissional e a demonstração da correlação entre a manifestação artística singular e a necessidade concreta da Administração Pública.
Ainda seguindo o delineamento traçado pelo professor
RODRIGUES:
Há, contudo, outro aspecto importante a ser realçado. É
que, por vezes, a inviabilidade de competição não decorre propriamente da existência de apenas uma emanação
artística que possa melhor atender ao anseio em questão. Ademais, fosse essa a verdadeira razão da inviabilidade de competição no caso em epígrafe, seria despicienda a existência do aludido incido III, porquanto a hipótese de fornecedor exclusivo já estaria abrigada no inciso I do mesmo art. 25. Além de se tratar de atividade cuja valoração envolve apreciação eminentemente
subjetiva por parte daquele que escolhe, pode também
ocorrer que a impossibilidade de competição se dê, por
exemplo, em virtude do fato deque determinados profissionais não se submeteriam ao certame, sendo esse o
fator determinante da inviabilidade, não obstante a necessidade possa ser atendida por meio da contratação
de mais de um artista.
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No caso em tela, é fato que a contratada possui consagração pública limitada ao local do evento e o valor pactuado está adequado às contratações anteriores.
Contudo, o ordenador de despesas efetuou a contratação sem a prévia justificativa da escolha e a necessidade
concreta da Administração, que só fora conhecida, agora, por ocasião da defesa supracitada. O mesmo entendimento se aplica em relação ao valor do contrato.

Contabilidade S/S Ltda.
Conduta/Nexo: Receber indevidamente pelo serviço,
em razão da falta de comprovação da efetiva contraprestação.
A) Processo: 0505/2010
Convite: 0006/2010
Contrato: 0070/2010

Há confissão expressa nesse sentido, quando o defendente afirma que:

Contratado: CONSULTAB - Consultoria, Assessoria e Contabilidade S/S Ltda.

“83. Nada obstante inexista os orçamentos prévios, a
fim de verificar a modicidade do preço contratado [...]”
(g.n).

Valor: R$ 66.000,00

Dessa forma, opina-se pela manutenção da irregularidade, devendo ser responsabilizado o senhor Ronaldo
Martins Prudêncio (Prefeito Municipal no período de
01/01/2010 a 17/09/2010) em razão de ter realizado a
contratação direta de show artístico com inobservância
ao disposto nos artigos 25, III e 26, caput e parágrafo único, da Lei 8.666/93, cabendo ressaltar que a justificativa
da escolha e do preço deve ser prévia, e não posterior ao
ato de contratação.
2.5 PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE SERVIÇOS SEM
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO (LIQUIDAÇÃO
DA DESPESA) (Referência: item 2.2.1 da ITI 145/2012)
Base legal: Arts. 62 e 63, § 2º, III da Lei nº 4.320/64.
Responsáveis:

Prazo: 04/03/10 a 31/12/10
(...)
Da análise:
(...)
A questão vertida neste tópico não enseja maiores delongas, já que se trata de tema assaz debatido no âmbito
desta Corte, pois, a contratação de serviços de assessoria e consultoria somente é possível se realmente se tratar de serviço atípico, incomum, extraordinário, e eventual, a demandar essa despesa.
Porque, os serviços típicos, comuns, ordinários, e corriqueiros hão de ser prestados por servidores integrantes
do quadro permanente, não sendo lícita a contratação
de terceiros para tanto, maiormente quando houver cargo ou função para tanto.

Conduta/Nexo: Autorizar pagamentos indevidos à CONSULTAB, sem a comprovação da efetiva contraprestação.

Este é o entendimento consignado no v. Acórdão TC
360/2013, quando esta Corte julgou irregular a contratação de consultoria contábil pela Câmara Municipal de
Jaguaré e determinou que o jurisdicionado se abstivesse de terceirizar a execução de serviços inerentes à atividade fim de cargos efetivos de seu corpo funcional. Nos
termos do referido Acórdão, o Relator, encampando o
parecer do Ministério Público de Contas e acompanhado pelo Plenário, manifestou-se nos seguintes termos:

Identificação – CONSULTAB – Consultoria, Assessoria e

A contratação de consultorias revelar-se-á legítima

Identificação – Ronaldo Martins Prudêncio – Prefeito
Municipal, de 01/01/2010 a 17/09/2010.
Conduta/Nexo: Autorizar pagamentos indevidos à CONSULTAB, sem a comprovação da efetiva contraprestação.
Identificação – Romero Luiz Endringer– Prefeito Municipal, de 18/09/2010 a 31/12/2010.
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apenas em casos pontuais e excepcionais, sem vínculo
de permanência, como para o desenvolvimento de atividades que demandem um conhecimento, know-how ou
prática aprofundada e específica em determinada área,
que foge da esfera de entendimento ou das atribuições
diárias dos servidores da Administração Pública. (g.n).
Mais, acaso se tratasse aqui de verdadeira situação a demandar serviços de assessoria e consultoria, para liquidação desta despesa e respectivo pagamento deveriam
estar presentes todos os requisitos elencados nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, sendo que a ausência de
um dos elementos exigidos na liquidação já é impeditiva do pagamento.
Nessa ordem, a liquidação inicia-se com a apresentação da nota fiscal de prestação de serviços devidamente
atestada pelo fiscal do contrato, vinculado ao setor competente, para que resulte inequívoco o efetivo cumprimento da obrigação contratada.
Entretanto, não demonstrada efetiva prestação dos serviços, pois os documentos (relatórios) apresentados durante os trabalhos de auditoria não foram elaborados
pela contratada, já que extraídos do sistema de contabilidade municipal.
Some-se a isso que, as notas fiscais nº 00125 e 00126
não tiveram os serviços sequer atestados, o que deixa
inconteste a irregularidade, devendo ser glosados estes
valores, ainda que se empreste algum crédito à alegação
de defesa, o que só por força da eventualidade se cogita.
E, inobstante tenha sido firmado atesto nas demais notas fiscais, pelos ex-Secretários Municipais de Finanças, Marcos Candeias Almeida (notas fiscais nº 00196 e
00197), e Leomar Laurett (notas fiscais nº 00209, 00224,
00225, 00226, 233, 234, 239, e 240), este atesto não elide a falta pelos motivos já explicitados, sobretudo porque desacompanhadas de elementos de prova dos efetivos serviços desenvolvidos pela contratada, senão veja-se:
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FIGURA
A alegação de defesa não infirma o constatado in loco
pela equipe de auditoria. Ao contrário, o ex-prefeito é
confesso quando afirma que:
“a prestação de serviços da empresas CONSULTAB está
totalmente regular, conforme Análises das Execuções Orçamentárias, realizada pela CONSULTAB”.
Ora, não pode a prestação de serviço ser considerada regular apenas porque a própria contratada assim entende. É dever do administrador público verificar se os serviços foram de fato prestados, no prazo, forma, qualidade e quantidade devidos.
A declaração firmada pelo ex-Secretário de Finanças, Leomar Laurett (fl. 1582, vol. VIII), não serve para demonstrar a efetiva prestação de serviços, maiormente quando
não explicita sequer as datas em que realizadas as alegadas reuniões da Administração, tampouco indica as medidas e/ou orientações propostas pela contratada para
implementação pelo ente municipal.
Haja vista que, uma das possíveis vantagens em se contratar uma verdadeira assessoria é contar com acompanhamento na implementação de novas rotinas de trabalho, entre outras melhorias, sob pena da Administração
permanecer refém deste tipo de empresa que não transfere conhecimento ou auxilia no aperfeiçoamento da Administração Pública.
(...)
Por isso, é seguro afirmar que, pelo que se depreende
dos autos, não houve por parte da contratante ou da
contratada qualquer ação voltada à promoção do aperfeiçoamento dos atuais servidores da Pasta, para que pudessem posteriormente, após o término da vigência do
contrato, realizar os serviços sem auxílio de assessoria/
consultoria.
(...)
Assim, tendo em vista o contexto probatório dos autos e a motivação aqui tecida, opina-se pela manutenDiário Oficial de Contas

ção da irregularidade, impondo-se, na forma dos artigos 57, I e 87, I, IV e V da LC 621/2012: a) ao senhor
Ronaldo Martins Prudêncio (Prefeito Municipal no período de 01/01/2010 a 17/09/2010) e à sociedade empresária CONSULTAB – Consultoria, Assessoria e Contabilidade S/S Ltda., solidariamente, a responsabilidade pelo ressarcimento do valor de R$ 6.171,00, correspondente a 3.074,1257 VRTE, pago no período de
01/01/2010 a 17/09/2010; b) ao senhor Romero Luiz Endringer (Prefeito Municipal no período de 18//09/2010
a 31/12/2010) e à sociedade empresária CONSULTAB –
Consultoria, Assessoria e Contabilidade S/S Ltda., solidariamente, a responsabilidade pelo ressarcimento do
valor de R$ 64.911,00, correspondente a 32.335,8573
VRTE, pago no período de 18/09/2010 a 15/02/2011 e
referente aos serviços contratados para serem executados no exercício de 2010.

e Editora Quatro Irmãos LTDA-ME

A responsabilidade dos senhores Ronaldo Martins Prudêncio e Romero Luiz Endringer decorre do fato de que
ambos, na qualidade de prefeito e ordenador de despesa, autorizaram os pagamentos indevidos à empresa
CONSULTAB – Consultoria, Assessoria e Contabilidade
S/S Ltda., cuja responsabilidade, por sua vez, exsurge do
recebimento indevido dos valores acima apontados por
serviços cuja prestação não restou comprovada.

(...)

2.6 AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (Referência: item
2.2.2.“A” da ITI 145/2012)
Base legal: Art. 62 e 63, § 2º, III da Lei nº 4.320/64.
Responsáveis:
Identificação – Ronaldo Martins Prudêncio – Prefeito
Municipal, de 01/01/2010 a 17/09/2010.
Conduta/Nexo: Autorizar pagamentos indevidos às empresas Paralelo Gráfica e Editora LTDA e Editora Quatro
Irmãos LTDA-ME, sem a comprovação da efetiva contraprestação.
Identificação – Paralelo Gráfica e Editora LTDA e Gráfica
www.tce.es.gov.br

Conduta/Nexo: Receber indevidamente pelo serviço,
em razão da falta de comprovação da efetiva contraprestação, quanto à entrega dos bens. Ambas empresas pelo auferimento da paga sem a efetiva entrega dos
bens, solidariamente e proporcionalmente à medida de
sua participação com o ex-Prefeito Municipal.
A) Processo: 0081/2010
Contrato: 053/2010
Contratado: Paralelo Gráfica e Editora LTDA
Valor: R$ 77.880,00
B) Processo: 0304/2010
Contrato: 036/2010
Contratado: Gráfica e Editora Quatro Irmãos LTDA-ME
Valor: R$ 76.634,00
Da análise:
Igualmente ao item anterior, a questão vertida neste tópico não enseja maiores delongas, já que se trata de tema assaz debatido no âmbito desta Corte, pois, a liquidação da despesa em exame não prescinde da demonstração da efetiva entrega dos serviços contratados, ou seja,
de materiais gráficos diversos.
Para liquidação desta despesa e respectivo pagamento
deveriam estar presentes todos os requisitos elencados
nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, sendo que a ausência de um dos elementos exigidos na liquidação já é
impeditiva do pagamento.
Nessa ordem, a liquidação inicia-se com a apresentação da nota fiscal de prestação de serviços devidamente
atestada pelo fiscal do contrato, vinculado ao setor competente, para que resulte inequívoco o efetivo cumprimento da obrigação contratada.
Todavia, juntamente com as defesas foram apresentados elementos de prova que reclamam uma análise mais
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aprofundada, senão veja-se:
Contrato nº 053/2010 – Gráfica e Editora Quatro Irmãos
LTDA-ME
Os documentos juntados pela defesa indicam a efetiva
prestação dos serviços, notadamente pelos documentos carreados pela segunda contratada, em especial, os
abaixo relacionados:
A certidão emitida pela contratante, no sentido de que
somente fora efetuado o pagamento de R$ 10.204,00,
fls. 1.240/1.241;
O atesto firmado no anverso das notas fiscais 017534,
017536, 017535, 017475, 017511, 017510, 017508,
017509, 017803, 017801, 017802, 018071, respectivamente pelos Secretários de Saúde, Educação, Turismo,
Finanças, entre outros, assim reproduzidos:
As notas fiscais e respectivos atestos de entrega se fizeram acompanhados de exemplares dos folders entre outros materiais gráficos, que deixam inconteste o cumprimento da obrigação pela contratada, maiormente pelo
atesto firmado pelos Secretários e demais servidores.
Por óbvio, não há como imputar ao contratado eventual
falha de controle de almoxarifado, pela ausência de entrada e saída de materiais, sendo oportuno registar que
a irregularidade em tela é outra, diz com liquidação irregular.
Logo, afasta-se a irregularidade em relação à liquidação
do Contrato nº 053/2010.
Contrato nº 036/2010 – Paralelo Gráfica e Editora
Os documentos juntados pela defesa revelam efetiva
prestação dos serviços, notadamente pelos documentos carreados pela primeira contratada, em especial, os
abaixo relacionados:
O Jornal de Santa Leopoldina – 30/01/2010,
28/02/2010, 30/03/2010, 30/04/2010, 30/05/2010,
30/06/2010, 30/07/2010, 30/08/2010, 30/09/2010,
30/10/2010,30/11/2010 e 28/01/2011;
Diário Oficial de Contas

As notas fiscais e os cheques de pagamento no importe
de R$ 78.282,73:
FIGURA
Consta dos autos ainda assinatura do Termo Aditivo nº
001/2010 ao Contrato em referência, sob a justificativa
de insuficiência de saldo contratual para publicação de
todo o material necessário, que demandaria o acréscimo
de mais 14 páginas de jornal, no valor de R$ 1.892,73 –
conforme parecer jurídico nº 067/2011 favorável ao aditamento –, assinado em 17 de dezembro de 2010, que
ainda resultou na redução da tiragem, de 3.000 (três mil)
para 1.000 (um mil) exemplares e no aumento do número de páginas, que passou de 06 (seis) para 20 (vinte) páginas.
O atesto firmado no anverso das notas fiscais acima indicadas, respectivamente por servidores da área de comunicação, assim reproduzidos:
FIGURA
As notas fiscais e respectivos atestos de entrega se fizeram acompanhados de exemplares dos folders entre outros materiais gráficos, que deixam inconteste o cumprimento da obrigação pela contratada, maiormente pelo
atesto firmado pelos Secretários e demais servidores.
Por óbvio, não há como imputar ao contratado eventual
falha de controle de almoxarifado, pela ausência de entrada e saída de materiais, sendo oportuno registar que
a irregularidade em tela é outra, diz com liquidação irregular.
Logo, afasta-se a irregularidade quanto à liquidação do
Contrato nº 036/2010.
Como visto, a irregularidade capitulada no item 2.2.2“A”
da ITI 145/2012, que serviu de base à citação dos defendentes, ficou adstrita à questão da irregularidade da liquidação da despesa, que restou afastada ante os elementos de convicção apresentados com as defesas.
Contudo, reclama especial atenção o fato da ausência
de instrumentos de controle de entrada e saída de mawww.tce.es.gov.br

terial pelo almoxarifado, que é de responsabilidade exclusiva da contratante, no caso, a Administração Municipal, visto que ao tempo da inspeção in loco a equipe de
auditoria não encontrou qualquer outro controle de entrada e saída destes materiais gráficos, repise-se.
Fica claro que o único controle realizado foi o simples
atesto do recebimento do material gráfico no anverso da
nota fiscal, pelos responsáveis pelas respectivas Pastas
(Saúde, Educação, Finanças, Turismo etc.).
Por isso, é certo afirmar que o controle de entrada e saída deve ser realizado pelo almoxarifado, sendo oportuno revisitar o conceito de almoxarifado apresentado na
apostila Gestão Patrimonial e Almoxarifado da Escola de
Contas deste TCE:
1. Conceito de Almoxarifado:
Unidade administrativa que tem por finalidade suprir de
material, na quantidade certa, no momento certo e na
qualidade certa, pelo menor custo possível, todas as demais unidades dos órgãos ou entidade para que possam
cumprir sua missão.
Com efeito, “para uma boa gestão do almoxarifado, o
gestor deve munir-se de adequadas técnicas de quantificação e previsão a fim de fornecer material, de forma
contínua, para que não haja solução de continuidade no
processo produtivo”.
Prosseguindo, é lugar comum afirmar que o almoxarifado não precisa ser um órgão (departamento próprio),
mas por cada um dos setores responsáveis pelo recebimento, guarda, armazenagem, e distribuição, a fim de
se permitir a posterior verificação pelos órgãos de controles interno e externo, conforme lapidar entendimento
consubstanciado na Consulta nº 859.097, Relator CONSELHEIRO WANDERLEY ÁVILA, no âmbito do TCE-MG,
assim ementada:
CONSULTA — LEGISLATIVO MUNICIPAL — CONTROLE DE
ALMOXARIFADO — ART. 5º, IV, IN TC 08/03 — I. INSTITUIÇÃO DE SETOR PRÓPRIO DE ALMOXARIFADO — NÃO
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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OBRIGATORIEDADE — ANÁLISE DE NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO — OMISSÃO — RESPONSABILIDADE — II.
INFORMATIZAÇÃO — EFICIÊNCIA — INEXIGÊNCIA PELO
TRIBUNAL DE CONTAS — III. CARGO COMISSIONADO —
EXCEÇÃO À EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO — ATRIBUIÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO 1. A
necessidade de controle efetivo de todas as aquisições
procedidas pela Administração Pública é obrigação imposta pelo inciso IV do art. 5º da IN TC n. 08/03, com a
redação dada pelo art. 2º da IN TC n. 06/04 e não se confunde com obrigatoriedade de implantação de departamento de patrimônio e almoxarifado, o que só ocorrerá se imprescindível para a Administração Pública. 2. O
agente que não criar setor de patrimônio e almoxarifado
quando este for necessário será responsabilizado pelos
prejuízos decorrentes de sua omissão. 3. Em obediência ao princípio da eficiência, os municípios não podem
prescindir da informatização, mas não há exigência do
Tribunal de Contas quanto à disponibilização do controle do patrimônio e do almoxarifado por meio eletrônico.
4. O provimento de cargo em comissão destina-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
Assim, com fundamento no artigo 57, inciso III, da Lei
Complementar nº 621/2012, sugere-se ao Plenário/Câmara deste TCEES que seja determinada, ao atual Prefeito Municipal, a implementação de efetivo controle dos
bens e serviços adquiridos pelo município, visando a perfeita liquidação de despesa na forma preconizada nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964.
2.7 AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA (Referência: item 2.2.2.“B” da ITI 145/2012)

vidos à empresa Egildo Espindula-ME, sem a comprovação da efetiva contraprestação.

trega deixam incontestes o cumprimento da obrigação
pela contratada.

Identificação – Egildo Espindula-ME

Por óbvio, não há como imputar ao contratado eventual
falha de controle de almoxarifado, pela ausência de entrada e saída de materiais, sendo oportuno registar que
a irregularidade em tela é outra, diz com liquidação irregular.

Conduta/Nexo: Receber indevidamente pelos produtos
e serviços, em razão da falta de comprovação da efetiva
contraprestação, quanto à entrega dos bens, solidariamente com o ex-Prefeito Municipal.
Processo: 0786/2010
Contrato: 0113/2010
Contratado: EGILDO ESPINDULA-ME
Valor: R$ 185.950,00
(...)
Da análise:
Igualmente ao item anterior, a questão vertida neste tópico não enseja maiores delongas, já que se trata de tema assaz debatido no âmbito desta Corte, pois, a liquidação da despesa em exame não prescinde da demonstração da efetiva entrega dos bens e serviços contratados.
Para liquidação desta despesa e respectivo pagamento
deveriam estar presentes todos os requisitos elencados
nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, sendo que a ausência de um dos elementos exigidos na liquidação já é
impeditiva do pagamento.
Nessa ordem, a liquidação inicia-se com a apresentação
da nota fiscal de produtos e de serviços devidamente
atestada pelo fiscal do contrato, vinculado ao setor competente, para que resulte inequívoco o efetivo cumprimento da obrigação contratada.

Identificação – Ronaldo Martins Prudêncio – Prefeito
Municipal, de 01/01/2010 a 17/09/2010.

Todavia, juntamente com a defesa produzida nos autos foram apresentados elementos de prova consistentes nas notas fiscais de produtos e serviços devidamente atestados pela Administração Municipal que demonstram a efetiva entrega por parte da contratada à contratante, ainda que esta não tenha observado a forma regular de registro de entrada e saída através o almoxarifado.

Conduta/Nexo: Contratar e autorizar pagamentos inde-

Como visto, as notas fiscais e respectivos atestos de en-

Base legal: Art. 62 e 63, § 2º, III da Lei nº 4.320/64.
Responsáveis:
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Logo, opinamos pelo afastamento da irregularidade referente à liquidação do Contrato nº 113/2010. (...)”
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir as razões de mérito exaradas
na Instrução Técnica Conclusiva ITC 101/2017 (fls. 2567
-2635), e no Parecer 5414/2017 (fls. 2644), da lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1 manter as seguintes irregularidades:
1.1.1 Contratação de serviços permanentes e essenciais
atribuíveis às competências de servidores públicos, inobservando regramento constitucional do concurso público (Item 2.1.1 da ITI e 2.1 da ITC)
Base legal: Art. 37, II, da CF/88.
Responsáveis:
- Ronaldo Martins Prudêncio (Pref. Mun. no período de
01/01/10 a 17/09/10)
Segunda-feira, 7 de maio de 2018
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- Romero Luiz Endringer (Pref. Mun. no período de
18/09/10 a 31/12/10)
- Dalila Maria Silva Faustini (Assessora Especial da Advocacia Geral)
1.1.2 Recebimento, abertura e julgamento das propostas antes do prazo legal (Item 2.1.2 da ITI e 2.2 da ITC)
Base legal: Art. 21 § 2º, IV, da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
- Ronaldo Martins Prudêncio (Pref. Mun. no período de
01/01/10 a 17/09/10)
- Ramilson Coutinho Ramos (Presidente da CPL)
- Andréa Teles (Membro da CPL)
- Paulo Calot (Membro da CPL)
- Izidoro Storch (Membro da CPL)
- Leomar Laurette (Membro da CPL)
- Sérgio Angeli Lago (Membro da CPL)
- Yara Depiantti Gobbo (Membro da CPL)
1.1.3 Ausência de documentação (Item 2.1.3 da ITI e 2.3
da ITC)
Base legal: Convênio nº 051/09, item 2.1.2, “i” c/c art.
136 do Código de Trânsito Brasileiro.
Responsáveis:
- Ronaldo Martins Prudêncio (Pref. Mun. no período de
01/01/10 a 17/09/10)
- Adriana Leppaus do Nascimento (Sec. de Educação no
período de 01/01/10 a 02/06/10)
1.1.4 Contratação direta irregular (Item 2.1.4 da ITI e 2.4
da ITC)
Base legal: Arts. 25, III, c/c 26, caput e parágrafo único
da Lei 8.666/93.
Responsável:
- Ronaldo Martins Prudêncio (Pref. Mun. no período de
01/01/10 a 17/09/10)
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1.1.5 Pagamento e recebimento de serviços sem comprovação da efetiva prestação (Liquidação da despesa)
(Referência: Item 2.2.1 e 2.5 da ITC)
Base legal: Arts. 62 e 63, § 2º, III, da Lei 4.320/64.
Responsáveis:
- Ronaldo Martins Prudêncio (Pref. Mun. no período de
01/01/10 a 17/09/10)
- Romero Luiz Endringer (Pref. Mun. no período de
18/09/10 a 31/12/10)
- CONSULTAB - Consultoria, Assessoria e Contabilidade
S/S Ltda.
OBS: Imputação de ressarcimento no valor total de
35.409,983 VRTE assim distribuídos:
- No período de 01/01/10 a 17/09/10:
Ronaldo Martins Prudêncio: 3.074,1257 VRTE
CONSULTAB - Consultoria, Assessoria e Contabilidade S/S
Ltda.: 3.074,1257 VRTE
- No período de 18/09/10 a 15/02/2011 :
Romero Luiz Endringer: 32.335,8573 VRTE
CONSULTAB - Consultoria, Assessoria e Contabilidade S/S
Ltda.: 32.335,8573 VRTE;
1.2. converter o processo em tomada de contas especial, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012 e artigo 201 da Resolução 261/2013:
1.2.1 rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Ronaldo Martins Prudêncio,
(Prefeito Municipal de Santa Leopoldina no período de
01/01/2010 a 17/09/2010), com amparo no artigo 84,
inciso III, alíneas d e e da Lei Complementar Estadual
621/2012, tendo em vista o cometimento das graves infrações às normas legais, presentificadas nos itens 1.1,
1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 (correspondentes aos itens 3.2.1; 3.2.2;
3.2.3; 3.2.4 e 3.2.5 da Instrução Técnica Conclusiva) condenando-o, à multa individual prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993, no valor de 5500 (cinco
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mil e quinhentos) VRTE, bem como ao ressarcimento do
valor correspondente a 3.074,1257 VRTE, solidariamente com a empresa CONSULTAB - Consultoria, Assessoria
e Contabilidade S/S Ltda., pela prática do ato ilícito que
causou dano ao erário descrito no subitem 2.5;
1.2.2 rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Romero Luiz Endringer (Prefeito Municipal de Santa Leopoldina no período de
18/09/2010 a 31/12/2010) com amparo no artigo 84,
inciso III, alíneas d e e , da Lei Complementar Estadual
621/2012, tendo em vista o cometimento das graves infrações às normas legais, presentificadas nos itens 1.1 e
1.5 (correspondentes aos itens 3.2.1 e 3.2.5 da Instrução
Técnica Conclusiva) condenando-o, à multa individual
prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993,
no valor de 1000 (mil) VRTE, bem como ao ressarcimento do valor correspondente a 32.335,8573 VRTE, solidariamente com a empresa CONSULTAB - Consultoria, Assessoria e Contabilidade S/S Ltda., pela prática do ato ilícito que causou dano ao erário descrito no subitem 2.5;
1.2.3 rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Dalila Maria Silva Faustini (Assessora Especial da Advocacia Geral) com amparo no artigo 84 inciso III, alíneas d da Lei Complementar Estadual 621/2012, pelo cometimento da irregularidade descrita no item 2.1 (correspondente ao item 3.2.1 da Instrução Técnica Conclusiva), condenando-a à multa individual prevista no artigo 96, inciso I, da LCE/ES 32/1993, no
valor de 500 (quinhentos) VRTE;
1.2.4 rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Ramilson Coutinho Ramos,
(membro da CPL da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina), com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas d da
Lei Complementar Estadual 621/2012, pelo cometimento da irregularidade descrita no item 2.2 (correspondente ao item 3.2.2 da Instrução Técnica Conclusiva), condenando-o à multa individual prevista no artigo 96, inciso
I, da LCE/ES 32/1993, no valor de 500 (quinhentos) VRTE;
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1.2.5 rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Andréa Teles, (membro da
CPL da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina), com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas d da Lei Complementar Estadual 621/2012, pelo cometimento da irregularidade descrita no item 2.2 (correspondente ao item
3.2.2 da Instrução Técnica Conclusiva), condenando-a à
multa individual prevista no artigo 96, inciso I, da LCE/ES
32/1993, no valor de 500 (quinhentos) VRTE;
1.2.6 rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Paulo Calot, (membro da CPL
da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina), com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas d da Lei Complementar Estadual 621/2012, pelo cometimento da irregularidade descrita no item 2.2 (correspondente ao item 3.2.2
da Instrução Técnica Conclusiva), condenando-o à multa individual prevista no artigo 96, inciso I, da LCE/ES
32/1993, no valor de 500 (quinhentos) VRTE;
1.2.7 rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Izidoro Storch, (membro da
CPL da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina), com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas d da Lei Complementar Estadual 32/93, pelo cometimento da irregularidade descrita no item 2.2 (correspondente ao item 3.2.2
da Instrução Técnica Conclusiva), condenando-o à multa individual prevista no artigo 96, inciso I, da LCE/ES
32/1993, no valor de 500 (quinhentos) VRTE;
1.2.8 rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Leomar Laurette, (membro da
CPL da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina), com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas d da Lei Complementar Estadual 621/2012, pelo cometimento da irregularidade descrita no item 2.2 (correspondente ao item
3.2.2 da Instrução Técnica Conclusiva), condenando-o à
multa individual prevista no artigo 96, inciso I, da LCE/ES
32/1993, no valor de 500 (quinhentos) VRTE;
1.2.9 rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Sérgio Angeli Lago, (membro da
CPL da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina), com
Diário Oficial de Contas

amparo no artigo 84, inciso III, alíneas d da Lei Complementar Estadual 621/2012, pelo cometimento da irregularidade descrita no item 2.2 (correspondente ao item
3.2.2 da Instrução Técnica Conclusiva), condenando-o à
multa individual prevista no artigo 96, inciso I, da LCE/ES
32/1993, no valor de 500 (quinhentos) VRTE;
1.2.10 rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Yara Depiantti Gobbo, (membro da CPL da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina),
com amparo no artigo 84, inciso III, alínea d da Lei Complementar Estadual 621/2012, pelo cometimento da irregularidade descrita no item 2.2 (correspondente ao
item 3.2.2 da Instrução Técnica Conclusiva), condenando-a à multa individual prevista no artigo 96, inciso I,
da LCE/ES 32/1993, no valor de 500 (quinhentos) VRTE;
1.2.11 rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Adriana Leppaus do Nascimento (Sec. Municipal de Educação no período de 01/01/10
a 02/06/10), com amparo no artigo 84, inciso III, alínea
d da Lei Complementar Estadual 621/2012, pelo cometimento da irregularidade descrita no item 2.3 (correspondente ao item 3.2.3 da Instrução Técnica Conclusiva), condenando-a à multa individual prevista no artigo 96, inciso I, da LCE/ES 32/1993, no valor de 500 (quinhentos) VRTE;
1.2.12 rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da sociedade empresária CONSULTAB Consultoria, Assessoria e Contabilidade S/S Ltda., com
amparo no artigo 84, inciso III, alínea e, da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista o cometimento da grave infração à norma legal, presentificada
no item 1.5 (correspondente ao item 3.2.5 da Instrução
Técnica Conclusiva) condenando-a, à multa individual
prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES 32/1993,
no valor de 500 (quinhentos) VRTE, bem como ao ressarcimento do valor correspondente a 32.335,8573 VRTE, solidariamente com Ronaldo Martins Prudêncio,
(Prefeito Municipal de Santa Leopoldina no período de
01/01/2010 a 17/09/2010) e Romero Luiz Endringer
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(Prefeito Municipal de Santa Leopoldina no período de
18/09/2010 a 31/12/2010);
1.2.13 acolher as razões de defesa do senhor Ronaldo
Martins Prudêncio e das sociedades empresárias Paralelo Gráfica e Editora LTDA, Editora Quatro Irmãos LTDA-ME e Egildo Espindula-ME, afastando-se a irregularidade quanto aos itens 2.6 e 2.7 da Instrução Técnica
Conclusiva;
1.2.14 julgar regulares as contas das sociedades empresárias Paralelo Gráfica e Editora LTDA, Editora Quatro Irmãos LTDA-ME e Egildo Espindula-ME, na forma do art.
84, I da Lei Complementar 621/2012;
1.3. determinar ao atual Prefeito Municipal de Santa
Leopoldina, com fundamento nos arts. 57, inciso III, da
LC 621/2012, e 8º da Res. TC 278/2014, que:
1.3.1 elabore, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de
Ação para substituição gradual dos serviços terceirizados
de contabilidade por Contadores servidores a serem admitidos mediante concurso público de provas e títulos,
devendo o referido plano contemplar, na forma do parágrafo único do art. 8º da Res. TC 278/2014, a definição
dos responsáveis, atividades e prazos para a implementação das determinações e/ou recomendações, devendo ser remetido a este TCEES, no prazo anotado, para
aprovação, a partir da qual estarão vinculados os gestores responsáveis, ou quem lhes haja sucedido, sob pena
de cominação das sanções previstas na Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
1.3.2 dentro do prazo de 180 (cento e oitenta dias), após
a elaboração do Plano de Ação, realize a substituição
dos serviços terceirizados de contabilidade por Contadores pertencentes ao seu quadro permanente, admitidos
através de regular concurso público de provas e títulos;
1.3.3 remeta, sob pena da multa prevista no art. 135, inciso IV, da LC 621/2012, o plano de ação a este Tribunal
para juntada nestes autos;
1.3.4 implemente efetivo controle dos bens e serviços
adquiridos pelo município, visando a perfeita liquidação
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de despesa na forma preconizada nos artigos 62 e 63 da
Lei 4.320/1964;
1.4. monitorar o cumprimento do Plano de Ação, referente ao item 3.1, através da Unidade Técnica Competente, a ser apresentado nos termos dos arts. 194 e 195
do Regimento Interno e conforme disciplinado na Resolução TC 278/2014.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária da
1° Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros em substituição: Marco Antonio da Silva.
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 SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO ROFRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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2 a CÂMARA

Pautas das Sessões - 2ª Câmara

PAUTA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2018
ÀS 10:00

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

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pela Segunda Câmara deste Tribunal, em Sessão Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61,
93, 101, 102, 327 e 328 do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa sessão
ou em sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou constantes de pautas já publicadas

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 03156/2005-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Ministério Público Especial de Contas

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2004
Apensos: 00844/2004-4
Responsável: JOAO GUERINO BALESTRASSI

Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2º bimestre de 2015
Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Total: 3 processos

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 04905/2007-9

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2006
Apensos: 04658/2007-2
Interessado: PREFEITURA BAIXO GUANDU

Responsável: LASTENIO LUIZ CARDOSO [FELIPE OSORIO
DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)]

Processo: 07301/2013-4

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Tomada de Contas Especial
Apensos: 11523/2015-2, 11493/2015-5, 00072/20141, 09154/2013-4, 08815/2013-1, 08093/2013-1,
07297/2013-1

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Interessado: JOAO GOMES DA ROCHA, JOSUE BATISTA
DA SILVA, RUBENS GOMES VIEIRA, TONY ANGELO XAVIER LANGA

Exercício: 2011
Apensos: 05024/2013-3
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Processo: 09613/2015-5

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim

Processo: 05135/2012-6

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel da
Palha

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

LESSA, RODRIGO CASSARO BARCELLOS

Responsável: ALEXANDRE BARBOZA COUTINHO, ANDERSON SODRE DA SILVA, CLEBER ROGERIO OAKES,
HELTON BRUNO PESSI, HERCULES DO NASCIMENTO CAPELLI, INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, RAQUEL FERREIRA MAGESTE
www.tce.es.gov.br

Responsável: ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA ME [THIAGO REINA MANHAES ALVES, FERNANDO ALVES AMBROSIO (OAB: 4508-ES)], EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES, ELENISA LEAL FERREIRA [FERNANDO
ALVES AMBROSIO (OAB: 4508-ES)], FERNANDA PINHEIRO DA SILVA [FERNANDO ALVES AMBROSIO (OAB: 4508ES)], FLAVIO AYUB FERNANDES, JOSE GERALDO OLIVEISegunda-feira, 7 de maio de 2018
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RA [FERNANDO ALVES AMBROSIO (OAB: 4508-ES)], LB
MUSIC GRAVACAO, EDICAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA - ME, LEONARDO PAIVA ALVES [FERNANDO ALVES
AMBROSIO (OAB: 4508-ES)], LIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS MARAFONI [FERNANDO ALVES AMBROSIO (OAB:
4508-ES)], LUCIANO DE PAIVA ALVES [FERNANDO ALVES
AMBROSIO (OAB: 4508-ES)], NORMA AYUB ALVES, RIVONE FRANCISCO RORIZ [MUNIR ABUD DE OLIVEIRA (OAB:
16634-ES)], RONILDO HILARIO GOMES [FERNANDO ALVES AMBROSIO (OAB: 4508-ES)], SANDRA PECANHA DE
ALMEIDA, VIVIANE DA ROCHA PECANHA [BRINY ROCHA
(OAB: 29039-ES), CECILIA CHAVES BARBOZA DA SILVA
(OAB: 20641-ES), EDUARDO LOVATTI (OAB: 22626-ES),
HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO (OAB: 15728-ES),
LEANDRO JOSE DONATO SARNAGLIA (OAB: 18810-ES),
RODRIGO CONHOLATO SILVEIRA (OAB: 13397-ES)]

Processo: 03659/2017-2

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA.
Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA, JOSE CARLOS DO VALLE ARAUJO DE BARROS, VANUZA PERTEL
Total: 3 processos

Responsável: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA [EDY GONCALVES PEREIRA (OAB: 167404-SP), EMERSON MOISES DANTAS DE MEDEIROS (OAB: 275295-SP),
JOSE LUIZ TORO DA SILVA (OAB: 110493-RJ, OAB: 76996SP), VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA (OAB:
141933-RJ, OAB: 181164-SP)], CELSO KOHLER CALDAS,
FELIPE NUNES CARRAFA [LAURO COIMBRA MARTINS
(OAB: 10132-ES)], RENATA NUNES QUINTAES [Esmeralda Fiorotti da Rocha Rosado (OAB: 11917), MOACYR ROSADO]

Processo: 06946/2014-4

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel da
Palha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: VENUSTUR TURISMO LTDA - EPP
Responsável: EVERALDO PESSI, HENRIQUE ZANOTELLI
DE VARGAS [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES),
EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)], MARIA ADRIANA VIANA DE QUEIROZ PANTALEAO, TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA [KEILA TOFANO SOARES (OAB: 17706-ES), PEDRO PAULO PESSI (OAB:
6615-ES), TATIANY DA SILVA RIBEIRO (OAB: 23702-ES)]

Processo: 03111/2017-8

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Mucurici
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI
Processo: 01072/2007-1

Unidade gestora: Fundo Estadual de Defesa do Consumidor
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2006
Apensos: 00425/2009-1, 02569/2008-2, 00136/2008-3
Interessado: FUNDO ESTADUAL DEFESA CONSUMIDOR
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Exercício: 2016
Responsável: CELSO RUELA ALBINO

Processo: 04756/2017-3

Unidade gestora: Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Processo: 06979/2017-3

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
Interessado: ALENCAR MARIM

Processo: 07966/2017-8

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
Responsável: ALENCAR MARIM

Processo: 05993/2016-3

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Apensos: 01824/2017-1
Interessado: VALDIR DO NASCIMENTO

Processo: 08287/2016-4

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: RENATA GOMES RIBEIRO

Processo: 08537/2016-4

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio
Preto
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: WALTENCIR DE MORAES VILLAS BOAS

Processo: 08725/2016-7

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Exercício: 2016

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Responsável: ALCIONE DIAS DA SILVA, CARLA DA COSTA
ARAUJO, EDMAR LYRIO TEMPORIM

Interessado: JANIR BRAVIN DE AQUINO
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Apensos: 05084/2006-2
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Processo: 08762/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: FLORINDA DA PENHA PARTELLI

Processo: 08764/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: NEUCENI MARIA GONCALVES

Processo: 08798/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VALDINEIA SILVA GONCALVES DE OLIVEIRA
RAMOS

Processo: 08801/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: REINALDO MARTINUZZO

Processo: 08948/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: AUGUSTO CESAR MONJARDIM
Total: 15 processos
Total geral: 21 processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA:
Dia 30 de maio de 2018 - Quarta-Feira.
Diário Oficial de Contas
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