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ATOS DA PRESIDÊNCIA

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

Atos da Presidência
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018
PROCESSO TC – 1818/2018-3
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas
atribuições legais, considerando a Ata de Realização do
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 10/2018,
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 PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 10/2018, destinado à contratação de empresa de pequeno porte especializada no fornecimento de refrigeradores compactos, tipo frigobar, que teve como vencedora do Lote Único, a empresa UNIÃO INFO LTDA - ME,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o
n° 20.837.281/0001-49, situada à Rua Sete, N° 492 – Cocal – Vila Velha – ES, CEP: 29.105-770, no valor unitário
de R$ 839,90 (oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos).

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

Em 22 de maio 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:
– Gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades de administração e planejamento do Tribunal;

Atos da Diretoria Geral de Secretaria
ATO DGS Nº 055/2017
Designar servidores para constituírem comissão de recebimento da obra, realizada neste Tribunal, por meio do
Contrato nº TC-010/2017, constante nos autos do Processo TC nº 8396/2016.

– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;

O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CON-

– Supervisionar o desempenho dos processos organizacionais e a evolução dos planos e projetos de gestão do Tribunal;

ções que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno des-

– 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.

TAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuite Tribunal e, tendo em vista o art. 73, Inciso I, letra b da
Lei 8.666/93, como também o que consta no item 2.3
do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Pvortaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores João Attila Vieira Caldellas,
matrícula nº 203.191, André Mainardes Berezowski, matrícula nº 203.162 e José Lucio da Silva Pinho, matrícula
nº 202.801, para sob a presidência do primeiro, constituírem a comissão referente ao recebimento da obra, realizada nesta Corte de Contas, por meio do Contrato nº TC010/2017, conforme descrito no item 10.10 do Anexo I-A
(Projeto Básico) do Edital de Concorrência nº 001/2016,
constante nos autos do processo TC nº 8396/2016.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Telefone: (027) 3334-7665

Vitória, 24 de maio de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

Acórdãos e Pareceres - Plenário

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

PARECER PRÉVIO TC-012/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO TC:
4458/2015-8)

4898/2016-1 (Apensos: 4452/2015-1,

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual do Prefeito
EXERCÍCIO: 2015
PARTES: Jorge Duffles Andrade Donati e Francisco Bernhard Vervloet
RELATOR: Conselheiro Sergio Borges

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ÓBITO DO
RESPONSÁVEL NOTIFICAÇÃO DO VICE-PREFEITO PARA
ESCLARECIMENTO DE IRREGULARIDADES – OPINAMENTO TÉCNICO PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS – AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I - RELATÓRIO
Trata-se

Diário Oficial de Contas

de

Prestação
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de

Contas

Anu-

al ofertada pelo Município de Conceição da
Barra/ES, referente ao exercício financeiro de 2015, para
o qual era responsável o Sr. Jorge Duffles Andrade Donati. Verificou-se, porém, que durante o exercício seguinte
– 2016 -, ano de submissão das contas à este Tribunal,
o responsável veio a óbito, razão pela qual convencionou a área técnica em sugerir a notificação do Sr. Francisco Bernhard Vervloet, sucessor político do outrora responsável para apresentar os esclarecimentos que julgasse necessário aos itens narrados no Relatório Técnico Contábil (RTC) nº. 0096/2017, posteriormente reproduzios na Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 00164/2017.
Por meio da Decisão Monocrática Preliminar (DECM)
nº. 00214/2017 foi deferida a notificação do Sr. Francisco Bernhard Vervloet, para a apresentação das justificativas que entendesse cabíveis.
Inicialmente, o responsável notificado solicitou dilação
de prazo para apresentação de sua peça, assim como
pugnou pelo envio de informações complementares ao
relatório para desenvolvimento de defesa.
Tal solicitação foi acatada, sobrevindo a petição de fls.
78/203. Em consequência disso os autos foram encaminhados à área técnica para análise, razão pela qual
foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº.
04281/2017, restando consignado no tópico referente à
Conclusão/Proposta de Encaminhamento que:
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual de governo
relativa à Prefeitura Municipal de Conceição da Barra,
exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018

4

ATOS DO PLENÁRIO

Em razão do falecimento em 03/11/2016 do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati foi notificado o atual prefeito para apresentar justificativas e documentos. Apresentada a defesa, concluiu-se pelo afastamento das irregularidades descritas nos itens 7.1, 7.2, 7.3, 9.4 e 10 do RT
96/2017, restando irregulares as demais:
5.1.1
EVIDÊNCIAS DE INCONSTITUCIONALIDADE
DOS ARTIGOS 6º AO 10º DA LEI ORÇAMENTÁRIA – LEI
2.708/2014;

nal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete:
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;
Em mesmo sentido o art. 29 da Constituição do Estado
do ES:

5.1.2
ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES EM
MONTANTE SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL;

Art. 29. A fiscalização financeira e orçamentária do Município será exercida pela Câmara Municipal, mediante
controle externo, e pelos sistemas de controle interno
do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

5.2.1
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA
LDO QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO;

§ 1° O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

6.1
INCONSISTÊNCIA NA CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA;

§ 2° O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que o Prefeito devem, anualmente, prestar, somente deixará de prevalecer por decisão de dois
terços dos membros da Câmara Municipal.

7.4
REGISTROS INCONSISTENTES NO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE;
7.5
AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT
TÉCNICO ATUARIAL DO RPPS;
7.6
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPROVIDA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
SUFICIENTE PARA SEU PAGAMENTO;

Tendo em vista a obrigatoriedade dos tribunais de contas, no que tange ao aspecto técnico-contábil, opina-se
para que o TCEES emita parecer prévio dirigido à Câmara
Municipal de Conceição da Barra recomendando a REJEIÇÃO da presente Prestação de Contas, exercício de 2015,
na forma do art. 80 da Lei Complementar 621/12.

Cumpre registrar que o presente processo cuida das contas consolidadas (de governo) do município, cuja obrigação do TCEES, nos termos do art. 71 da Constituição
da República, é apreciar o mérito e emitir parecer prévio
(técnico) dirigido à Câmara do município para que a mesma proceda ao julgamento:

Por oportuno, sugere-se ainda que sejam encaminhadas
ao atual gestor, as seguintes DETERMINAÇÕES:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacio-

b) deixe de incluir previsão de concessão ou utilização

Diário Oficial de Contas

a) se abstenha de promover a abertura créditos adicionais com base em quaisquer dispositivos de Lei que confronte o art. 167, inciso VII da Constituição Federal/1988,
permitindo a abertura de créditos adicionais ilimitados;

www.tce.es.gov.br

de créditos ilimitados em leis orçamentárias posteriores,
em observância ao art. 167, inciso VII, da Constituição
Federal/1988; art. 5º, §4º, da Lei Responsabilidade Fiscal, e art. 7º da Lei 4.320/1964;
c) Institua o Fundo Municipal de Saúde nos termos da Lei
Complementar Federal 141/2012;
Ato contínuo os autos foram encaminhados ao Ministério
Público Especial de Contas para ciência e emissão de
parecer, tendo esta unidade anuido aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 04281/2017.
Assim, o feito retornou ao gabinete deste Conselheiro
para elaboração de voto.
Durante a realização da 39ª. Sessão Ordinária da Segunda Câmara deste Tribunal de Contas, trouxe estes autos à
ciência dos demais Conselheiros que a integram propondo, a princípio, o reconhecimento da iliquidez das contas
prestadas pelo Município de Conceição da Barra/ES para o exercício de 2015 e, posteriormente, arquivamento
do feito, tendo em vista o falecimento do gestor efetivamente responsável pela prestação das contas anteriormente à sua própria citação.
Em divergência, o Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti apresentou voto-vista no sentido de ser devido
o prosseguimento do julgamento, agregando as razões
que compõem o seu entendimento.
Ante os argumentos apresentados, apresentei proposta
no sentido de adiar o julgamento deste feito para que
pudesse preparar voto em consonância com o entendimento. Durante este período, no entanto, compreendi
que o debate acerca do tema carece de ser ampliado haja vista a necessidade de formação de um posicionamenSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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to uniforme desta Corte de Contas sobre casos análogos
que possam se apresentar no futuro.
Assim, com fulcro no art. 16, §3º., da Resolução TC nº.
261/2013, apresentei proposta de afetação do julgamento deste feito ao Plenário, visando a prolação de
uma decisão mais qualificada, ante a participação de todos os julgadores que integram esta Corte de Contas. Tal
proposta foi acolhida, conforme Decisão 4375/2017, exarada pela 2ª. Câmara do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Como supramencionado trata-se de Prestação de Contas Anual ofertada pelo Município de Conceição da Barra/ES, referente ao exercício financeiro de 2015, para o
qual era responsável o Sr. Jorge Duffles Andrade Donati.
Há nos autos informação dando conta do falecimento
deste, ocorrido na data de 03/11/2016, razão pela qual
fez-se necessário o prosseguimento do feito através da
notificação do Sr. Francisco Bernhard Vervloet, sucessor político do outrora Chefe do Poder Executivo Municipal para apresentação de informações que entendesse
necessário ao esclarecimento das supostas irregularidades identificadas.
Tal providência restou adotada com vistas a, possivelmente, serem alcançadas as elucidações necessárias
ao saneamento do feito e, consequentemente, arquivamento destes, já que a leitura da Lei Complementar nº.
621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo) e da Resolução TC nº. 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo) permitem entrever uma distinção entre os atos
Diário Oficial de Contas

de citação e de notificação.
Esta diferenciação resta evidente no art. 63, do primeiro
diploma legislativo, reproduzido no art. 358, da Resolução mencionada, senão vejamos:
Lei Complementar nº. 621/2012
Art. 63. O chamamento ao processo, bem como a comunicação dos atos e termos processuais, far-se-á mediante:
I - citação, pela qual o Tribunal dará ciência ao responsável de processo contra ele instaurado, chamando-o para
se defender e/ou recolher a importância devida;
II - comunicação de diligência, pela qual o Tribunal dirigir-se-á ao interessado ou responsável visando suprir
a necessidade de algum dado, esclarecimento ou providência preliminar;
III - notificação, nos demais casos.
Resolução TC nº. 261/2013
Art. 358. O chamamento ao processo, bem como a comunicação dos atos e termos processuais, far-se-á mediante:
I - citação, pela qual o Tribunal dará ciência ao responsável de processo contra ele instaurado, chamando-o para
se defender e ou recolher a importância devida;
II - comunicação de diligência, pela qual o Tribunal dirigir-se-á ao interessado ou responsável visando suprir
a necessidade de algum dado, esclarecimento ou providência preliminar;
III - notificação, nos demais casos.
Extrai-se daí que a citação consiste no ato pelo qual o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo se vale para dar ciência ao responsável da existência de processo
www.tce.es.gov.br

contra ele instaurado, chamando-o para se defender, relegando para a notificação um campo residual para os demais assuntos.
Digo isso porque, em sendo o Sr. Jorge Duffles Andrade
Donati responsável pela prestação das contas referentes
ao exercício financeiro em tela, bem como pela repercussão negativa de um julgamento de rejeição, somente
este poderia exercer o direito constitucional à ampla defesa que lhe é assegurado, conforme dispõe o art. 5º., LV,
da CF/88.
Não se fez menção nos autos acerca do momento em
que o sucessor político do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati assumiu a chefia do Poder Executivo Municipal sendo inviável, portanto, se determinar a sua responsabilidade no cometimento das supostas irregularidades mantidas no item relacionado à conclusao/proposta de encaminhamento.
Sabe-se que o processo de prestação de contas possui
uma dupla finalidade: inicialmente, pretende apresentar à coletividade – verdadeira titular dos recursos utilizados durante o exercício financeiro – quais foram os
atos praticados pelo gestor e se estes encontram-se adstritos aos ditames legais; a seguir, volta-se para o próprio
gestor, conquanto se revele como meio para aplicação
da sanção correspondente ao descumprimento legal que
por ventura se confirme.
É de se ver que o julgamento das contas tal qual proposto, muito embora atenda à primeira finalidade acima
aduzida, deixará de cumprir seu mister quanto à segunda, pois qualquer apenamento não recairá sobre a pessoa do falecido, nem poderá transcendê-lo para alcançar
seus sucessores, haja vista a inexistência de imputação
de débito passível de ser perseguido em face destes,
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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conforme permite o art. 5º., XLV, da CF/88.
No caso em tela, verifica-se que há proposta da área
técnica, acompanhada pelo Ministério Público Especial
de Contas, no sentido de se emitir parecer prévio pela
rejeição das contas apresentadas referentes ao exercício
financeiro de 2015, eis que compete à Câmara de Vereadores julgar as aludidas contas.
Mas, já ao tempo da elaboração dos trabalhos iniciais da
instrução processual tinha-se conhecimento da impossibilidade de citação do responsável para apresentação de
defesa e/ou justificativas visando elidir, ele próprio, as
supostas irregularidades cometidas.
No entanto, é premissa instransponível haver a necessidade de se conferir ao responsável pela prestação das
contas anuais a oportunidade de participar do processo por meio do princípio do contraditório cuja conceituação, segundo Cândido Rangel Dinamarco, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Ada Pellegrini Grinover, visa a “ciência bilateral dos atos contrariáveis”, inclusive referindo
a necessidade de informação com possibilidade de reação, o que se faz a partir de sua citação para o feito.
Oportuno transcrever, por sinalizar com essas tematizações, a definição de Nelson Nery Junior:
“Por contraditório deve entender-se, de um lado, a necessidade de dar conhecimento da existência da ação e
de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a
possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis. Os contendores têm direito de deduzir suas pretensões e defesas, de realizar as provas que
requereram para demonstrar a existência de seu direito,
em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no
processo em todos os seus termos.”
Diário Oficial de Contas

Cumpre ressaltar que tal exigência decorre do texto constitucional e, portanto, sua inobservância configura violação direta e frontal do documento estruturante do Estado Brasileiro e, notadamente, de direito individual fundamental de todo cidadão.
A preponderância do interesse público em ver prestadas
as contas de responsável pela aplicação de recursos públicos não pode sublimar o direito deste em apresentar
defesa e/ou justificativa para os atos praticados durante
a sua gestão à frente do Poder Executivo Municipal.
No caso concreto, além da impossibilidade de se permitir o contraditório e a ampla defesa em sua plenitude,
tem-se que as irregularidades descritas pela área técnica na Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 04281/2017
não apresentam qualquer imputação de débito, o que
permtiria o prosseguimento do feito em face dos sucessores, haja vista a determinação constitucional de imprescritibilidade dos atos ilícitos que venham a causar prejuízo ao Erário (art. 37, §5º., da CF/88).
Entendo ser aplicável à hipótese o art. 166, da Resolução
TC nº. 261/2013 cujo teor assim dispõe:
Art. 166. O Tribunal determinará o arquivamento do processo de prestação ou de tomada de contas, mesmo especial, sem julgamento de mérito, quando verificar a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Isto porque, a citação válida é compreendida como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pois somente a partir desta é que se
tem a angularização da relação processual.
Desta feita, não havendo sido citado qualquer gestor para apresentação de defesa e/ou justificativa, resta inwww.tce.es.gov.br

viável, ainda que não compita a esta Corte de Contas o
julgamento efetivo da prestação de contas anual do responsável por estas, a emissão de parecer prévio no sentido de serem as mesmas rejeitadas.
Tal ato implicaria na possibilidade de emissão de um
juízo final negativo por parte da Câmara de Vereadores
do Município de Conceição da Barra/ES sem que, contudo, o responsável pelas contas apresentadas pudesse
ter tido a possibilidade de contrapor-se aos argumentos
lançados pela equipe técnica de auditoria durante a instrução processual, elidindo a glosa realizada.
De outro turno, revelando-se como impossível a materialização da citação em face de outros eventuais responsáveis, compreendo que a prestação de contas anual do Município de Conceição da Barra/ES torna-se iliquidável, na forma do que prevê o art. 90, da Lei Complementar nº. 621/2012 e art. 165, da Resolução TC nº.
261/2013
Ante o exposto em divergência com a Área Técnica e o
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de acórdão que submeto à consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos no Colegiado, ante as razões expostas pelo relator:
Seja o presente feito extinto SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, na forma do art. 142, §4º., da Lei Complementar nº. 621/2012 c/c o art. 166, da Resolução TC nº.
261/2013, haja vista ter a Prestação de Contas Anual do
Município de Conceição da Barra/ES, referente ao exercício financeiro de 2015, se tornado iliquidável.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
VOTO-VISTA DO SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO1- RELATÓRIO
Com o propósito de examinar de forma mais detida a
matéria em discussão, particularmente no ponto em que
o Relator, Conselheiro Sergio Borges, propõe EXTINGUIR
O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, haja vista
ter a Prestação de Contas Anual do Município em análise
ter se tornado iliquidável pedi vista dos presentes autos,
o que me permitiu elaborar o voto que neste instante
submeto a este colegiado, precedido do breve relatório.
Trata-se do presente feito da Prestação de Contas Anual do Município de Conceição da Barra/ES, referente ao
exercício financeiro de 2015, cujo responsável era o Sr.
Jorge Duffles Andrade Donati.
Durante o exercício seguinte – 2016 -, ano de submissão
das contas à este Tribunal, o responsável veio a óbito,
razão pela qual convencionou a área técnica em sugerir
a notificação do Sr. Francisco Bernhard Vervloet, sucessor político do outrora responsável para apresentar os
esclarecimentos que julgasse necessário aos itens narrados no Relatório Técnico Contábil (RTC) nº. 0096/2017,
posteriormente reproduzios na Instrução Técnica Inicial
(ITI) nº. 00164/2017.
Por meio da Decisão Monocrática Preliminar (DECM)
nº. 00214/2017 foi deferida a notificação do Sr. Francisco Bernhard Vervloet, para a apresentação das justificativas que entendesse cabíveis.
Inicialmente, o responsável notificado solicitou dilação
de prazo para apresentação de sua peça, assim como
pugnou pelo envio de informações complementares ao
Diário Oficial de Contas

relatório para desenvolvimento de defesa. Tal solicitação
foi acatada.

MENTAÇÃO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT
TÉCNICO ATUARIAL DO RPPS;

Os autos foram encaminhados à área técnica que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº.
04281/2017, restando consignado no tópico referente à
Conclusão/Proposta de Encaminhamento que:

7.6
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPROVIDA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
SUFICIENTE PARA SEU PAGAMENTO;

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual de governo
relativa à Prefeitura Municipal de Conceição da Barra,
exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati.
Em razão do falecimento em 03/11/2016 do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati foi notificado o atual prefeito para apresentar justificativas e documentos. Apresentada a defesa, concluiu-se pelo afastamento das irregularidades descritas nos itens 7.1, 7.2, 7.3, 9.4 e 10 do RT
96/2017, restando irregulares as demais:
5.1.1
EVIDÊNCIAS DE INCONSTITUCIONALIDADE
DOS ARTIGOS 6º AO 10º DA LEI ORÇAMENTÁRIA – LEI
2.708/2014;

Cumpre registrar que o presente processo cuida das contas consolidadas (de governo) do município, cuja obrigação do TCEES, nos termos do art. 71 da Constituição
da República, é apreciar o mérito e emitir parecer prévio
(técnico) dirigido à Câmara do município para que a mesma proceda ao julgamento:
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete:
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;
Em mesmo sentido o art. 29 da Constituição do Estado
do ES:

5.1.2
ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES EM
MONTANTE SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL;

Art. 29. A fiscalização financeira e orçamentária do Município será exercida pela Câmara Municipal, mediante
controle externo, e pelos sistemas de controle interno do
Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

5.2.1
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA
LDO QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO;

§ 1° O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

6.1
INCONSISTÊNCIA NA CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA;
7.4
REGISTROS INCONSISTENTES NO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE;

§ 2° O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que o Prefeito devem, anualmente, prestar,
somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços
dos membros da Câmara Municipal.

7.5

Tendo em vista a obrigatoriedade dos tribunais de con-
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tas, no que tange ao aspecto técnico-contábil, opina-se
para que o TCEES emita parecer prévio dirigido à Câmara
Municipal de Conceição da Barra recomendando a REJEIÇÃO da presente Prestação de Contas, exercício de 2015,
na forma do art. 80 da Lei Complementar 621/12.
Por oportuno, sugere-se ainda que sejam encaminhadas
ao atual gestor, as seguintes DETERMINAÇÕES:
a) se abstenha de promover a abertura créditos adicionais com base em quaisquer dispositivos de Lei que confronte o art. 167, inciso VII da Constituição Federal/1988,
permitindo a abertura de créditos adicionais ilimitados;
b) deixe de incluir previsão de concessão ou utilização
de créditos ilimitados em leis orçamentárias posteriores,
em observância ao art. 167, inciso VII, da Constituição
Federal/1988; art. 5º, §4º, da Lei Responsabilidade Fiscal, e art. 7º da Lei 4.320/1964;
c) Institua o Fundo Municipal de Saúde nos termos da Lei
Complementar Federal 141/2012;
Ato contínuo os autos foram encaminhados ao Ministério
Público Especial de Contas para ciência e emissão de
parecer, tendo esta unidade anuido aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 04281/2017.
Enviados os autos para julgamento o Eminente Conselheiro Relator Sergio Borges proferiu o VOTO 7948/20174 no sentido de extinguir o feito sem apreciação de mérito haja vista ter a Prestação de Contas Anual do Município de Conceição da Barra/ES, referente ao exercício financeiro de 2015, se tornado iliquidável, conforme
transcrição abaixo:
II – FUNDAMENTAÇÃO
Como supramencionado trata-se de Prestação de ConDiário Oficial de Contas

tas Anual ofertada pelo Município de Conceição da Barra/ES, referente ao exercício financeiro de 2015, para o
qual era responsável o Sr. Jorge Duffles Andrade Donati.
Há nos autos informação dando conta do falecimento
deste, ocorrido na data de 03/11/2016, razão pela qual
fez-se necessário o prosseguimento do feito através da
notificação do Sr. Francisco Bernhard Vervloet, sucessor político do outrora Chefe do Poder Executivo Municipal para apresentação de informações que entendesse
necessário ao esclarecimento das supostas irregularidades identificadas.
Tal providência restou adotada com vistas a, possivelmente, serem alcançadas as elucidações necessárias
ao saneamento do feito e, consequentemente, arquivamento destes, já que a leitura da Lei Complementar nº.
621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo) e da Resolução TC nº. 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo) permitem entrever uma distinção entre os atos
de citação e de notificação.
Esta diferenciação resta evidente no art. 63, do primeiro
diploma legislativo, reproduzido no art. 358, da Resolução mencionada, senão vejamos:
Lei Complementar nº. 621/2012
Art. 63. O chamamento ao processo, bem como a comunicação dos atos e termos processuais, far-se-á mediante: I - citação, pela qual o Tribunal dará ciência ao
responsável de processo contra ele instaurado, chamando-o para se defender e/ou recolher a importância devida; II - comunicação de diligência, pela qual o Tribunal dirigir-se-á ao interessado ou responsável visando suprir a
necessidade de algum dado, esclarecimento ou providênwww.tce.es.gov.br

cia preliminar; III - notificação, nos demais casos.
Resolução TC nº. 261/2013
Art. 358. O chamamento ao processo, bem como a comunicação dos atos e termos processuais, far-se-á mediante: I - citação, pela qual o Tribunal dará ciência ao
responsável de processo contra ele instaurado, chamando-o para se defender e ou recolher a importância devida; II - comunicação de diligência, pela qual o Tribunal dirigir-se-á ao interessado ou responsável visando suprir a
necessidade de algum dado, esclarecimento ou providência preliminar; III - notificação, nos demais casos.
Extrai-se daí que a citação consiste no ato pelo qual o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo se vale para dar ciência ao responsável da existência de processo
contra ele instaurado, chamando-o para se defender, relegando para a notificação um campo residual para os demais assuntos.
Digo isso porque, em sendo o Sr. Jorge Duffles Andrade
Donati responsável pela prestação das contas referentes
ao exercício financeiro em tela, bem como pela repercussão negativa de um julgamento de rejeição, somente
este poderia exercer o direito constitucional à ampla defesa que lhe é assegurado, conforme dispõe o art. 5º., LV,
da CF/88.
Não se fez menção nos autos acerca do momento em
que o sucessor político do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati assumiu a chefia do Poder Executivo Municipal sendo inviável, portanto, se determinar a sua responsabilidade no cometimento das supostas irregularidades mantidas no item relacionado à conclusao/proposta de encaminhamento.
Sabe-se que o processo de prestação de contas possui
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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uma dupla finalidade: inicialmente, pretende apresentar à coletividade – verdadeira titular dos recursos utilizados durante o exercício financeiro – quais foram os
atos praticados pelo gestor e se estes encontram-se adstritos aos ditames legais; a seguir, volta-se para o próprio
gestor, conquanto se revele como meio para aplicação
da sanção correspondente ao descumprimento legal que
por ventura se confirme.
É de se ver que o julgamento das contas tal qual proposto, muito embora atenda à primeira finalidade acima
aduzida, deixará de cumprir seu mister quanto à segunda, pois qualquer apenamento não recairá sobre a pessoa do falecido, nem poderá transcendê-lo para alcançar
seus sucessores, haja vista a inexistência de imputação
de débito passível de ser perseguido em face destes,
conforme permite o art. 5º., XLV, da CF/88.
No caso em tela, verifica-se que há proposta da área
técnica, acompanhada pelo Ministério Público Especial
de Contas, no sentido de se emitir parecer prévio pela
rejeição das contas apresentadas referentes ao exercício
financeiro de 2015, eis que compete à Câmara de Vereadores julgar as aludidas contas.
Mas, já ao tempo da elaboração dos trabalhos iniciais da
instrução processual tinha-se conhecimento da impossibilidade de citação do responsável para apresentação de
defesa e/ou justificativas visando elidir, ele próprio, as
supostas irregularidades cometidas.
No entanto, é premissa instransponível haver a necessidade de se conferir ao responsável pela prestação das
contas anuais a oportunidade de participar do processo por meio do princípio do contraditório cuja conceituação, segundo Cândido Rangel Dinamarco, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Ada Pellegrini Grinover, visa a “ciDiário Oficial de Contas

ência bilateral dos atos contrariáveis”. inclusive referindo
a necessidade de informação com possibilidade de reação, o que se faz a partir de sua citação para o feito.

juízo ao Erário (art. 37, §5º., da CF/88).

Oportuno transcrever, por sinalizar com essas tematizações, a definição de Nelson Nery Junior:

Art. 166. O Tribunal determinará o arquivamento do processo de prestação ou de tomada de contas, mesmo especial, sem julgamento de mérito, quando verificar a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

“Por contraditório deve entender-se, de um lado, a necessidade de dar conhecimento da existência da ação e
de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam
desfavoráveis. Os contendores têm direito de deduzir suas pretensões e defesas, de realizar as provas que requereram para demonstrar a existência de seu direito, em
suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos.”
Cumpre ressaltar que tal exigência decorre do texto constitucional e, portanto, sua inobservância configura violação direta e frontal do documento estruturante do Estado Brasileiro e, notadamente, de direito individual fundamental de todo cidadão.
A preponderância do interesse público em ver prestadas
as contas de responsável pela aplicação de recursos públicos não pode sublimar o direito deste em apresentar
defesa e/ou justificativa para os atos praticados durante
a sua gestão à frente do Poder Executivo Municipal.
No caso concreto, além da impossibilidade de se permitir o contraditório e a ampla defesa em sua plenitude,
tem-se que as irregularidades descritas pela área técnica na Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 04281/2017
não apresentam qualquer imputação de débito, o que
permtiria o prosseguimento do feito em face dos sucessores, haja vista a determinação constitucional de imprescritibilidade dos atos ilícitos que venham a causar prewww.tce.es.gov.br

Entendo ser aplicável à hipótese o art. 166, da Resolução
TC nº. 261/2013 cujo teor assim dispõe:

Isto porque, a citação válida é compreendida como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pois somente a partir desta é que se
tem a angularização da relação processual.
Desta feita, não havendo sido citado qualquer gestor para apresentação de defesa e/ou justificativa, resta inviável, ainda que não compita a esta Corte de Contas o
julgamento efetivo da prestação de contas anual do responsável por estas, a emissão de parecer prévio no sentido de serem as mesmas rejeitadas.
Tal ato implicaria na possibilidade de emissão de um
juízo final negativo por parte da Câmara de Vereadores
do Município de Conceição da Barra/ES sem que, contudo, o responsável pelas contas apresentadas pudesse
ter tido a possibilidade de contrapor-se aos argumentos
lançados pela equipe técnica de auditoria durante a instrução processual, elidindo a glosa realizada.
De outro turno, revelando-se como impossível a materialização da citação em face de outros eventuais responsáveis, compreendo que a prestação de contas anual do Município de Conceição da Barra/ES torna-se iliquidável, na forma do que prevê o art. 90, da Lei Complementar nº. 621/2012 e art. 165, da Resolução TC nº.
261/2013
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Ante o exposto em divergência com a Área Técnica e o
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de acórdão que submeto à consideração.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos no Colegiado, ante as razões expostas pelo relator:
Seja o presente feito extinto SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, na forma do art. 142, §4º., da Lei Complementar nº. 621/2012 c/c o art. 166, da Resolução TC nº.
261/2013, haja vista ter a Prestação de Contas Anual do
Município de Conceição da Barra/ES, referente ao exercício financeiro de 2015, se tornado iliquidável.
É o relatório; passa-se à fundamentação.
2- FUNDAMENTAÇÃO
Para melhor elucidar essa temática sobre como deve ser
o procedimento adotado pelas Cortes de Contas em caso de falecimento do chefe do Poder Executivo antes da
citação válida, trago estudo apresentado pelo Conselheiro do Tribunal de Contas do Maranhão, Caldas Furtado .
Diz ele:
“Ressalte-se que o dever de prestar contas é intransferível, salvo a atribuição de responsabilidade por reparação de dano patrimonial (responsabilidade civil) aos sucessores hereditários do gestor público, até o limite do
quinhão transferido. Situação complicada sucede quando, por exemplo, o prefeito falece antes de satisfazer a
Diário Oficial de Contas

obrigação de prestar contas. Pergunta-se então: poderia
tal prestação ser exigida, por meio de lei, dos sucessores civis? Entende-se que sim, pois como diz Jorge Ulisses Jacoby Fernandes “o dever de prestar contas não é
penalidade, mas tão somente um corolário da obrigação de natureza civil,a qual a morte não extingue como
regra”(g.n). Nessa hipótese, a prestação de contas será
diferenciada e terá o único objetivo de demonstrar que
não houve dano patrimonial.
De qualquer modo, diante da omissão no dever de prestar contas, o Tribunal procederá à tomada de contas especial, que, em razão do falecimento do responsável, será direcionada unicamente para a apuração de dano patrimonial, possibilitando-se aos sucessores civis o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do
processo. Sendo assim, a possibilidade de oferecer a
prestação de contas é um direito do sucessor civil que,
se exercido, impedirá a abertura do processo de tomada
de contas correspondente.”
Sobre as Contas Anuais do Chefe do Executivo
Prosseguindo em sua argumentação, Caldas Furtado
aborda a questão específica sobra a natureza das contas
de governo que reescrevo abaixo:
Tratando-se do dever de prestar contas anuais, cabe, inicialmente, verificar como tal obrigação está preceituada
no ordenamento jurídico. Diz o artigo 84, XXIV, da Constituição Federal que compete privativamente ao Presidente da República prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da
sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior; por simetria, tal obrigação estende-se aos Governadores de Estado e do Distrito Federal e aos Prefeitos
Municipais. Portanto, quem presta contas é o Presidente
www.tce.es.gov.br

da República, o Governador, o Prefeito, e não, a União,
o estado-membro ou o município; ou ainda, quem presta contas é o administrador (CF, art. 71, II), não a administração. Vale lembrar que a Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão de 1789, art. 15, definiu que a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público de sua administração. Sendo assim, no âmbito municipal, por exemplo, o dever de prestar contas anuais é
da pessoa física do prefeito. Nesse caso, o prefeito age
em nome próprio, e não em nome do município. Tal obrigação é ex lege. O povo, que outorgou mandato ao prefeito para gerir seus recursos, exige do prefeito – através
de norma editada pelos seus representantes – a prestação de contas. É obrigação personalíssima (intuitu personae), que só o devedor pode efetivar, não se podendo
admitir que tal prestação seja executada através de interposta pessoa (procurador, preposto, substituto, etc.).
Dessa forma, incorre em erro quem diz que as contas
anuais apresentadas pelo Prefeito são contas de pessoa
jurídica, da prefeitura, do município, contas de entidade,
e que a pessoa física do prefeito é apenas a responsável
pela gestão das receitas públicas, como se fosse possível
segregar a responsabilidade pela administração de dinheiros, bens e valores públicos da respectiva obrigação
de prestar de contas. Mas será essa discussão apenas
uma quimera jurídica? Claro que não. Incompreensões
dessa natureza têm, no âmbito dos Tribunais de Contas,
dificultado a fixação do rito necessário para a condução
do processo de contas; são comuns os pedidos de anulação de processo de contas anuais em face de remessa
via postal de citações de ex-prefeitos para apresentação
de defesa encaminhadas para a sede da prefeitura. No
lado dos jurisdicionados, é habitual a incidência de erros
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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nas relações processuais com as Cortes de Contas; é freqüente o fato de advogados e contabilistas receberem
procuração do município para defender os interesses do
prefeito no processo de contas anuais. Esse documento
não presta. Imagine como ficaria a situação dessa procuração com o final do mandato do prefeito; quem deve
passar a procuração para atuar no processo de contas é
a pessoa física do prefeito, ou do ex-prefeito, e não o município. O mandato passa; a titularidade e a responsabilidade pelas contas ficam.
Vale dizer que o prefeito responsável pelos recursos do
município que administra é também o titular da respectiva prestação de contas. Por essa razão, é recomendável
que haja a separação das contas, para que sejam processadas em autos distintos, quando ocorrer que o cargo
de prefeito tenha sido ocupado por mais de uma pessoa
durante o exercício financeiro. Nesse caso, cada um será
responsável pelo respectivo período. (g.n.)
Mais adiante, Caldas Furtado traz à lume as três dimensões do processo de contas e suas consequências,
em caso de falecimento do responsável:
As Três Dimensões do Processo de Contas Públicas
Pontifica Augusto Sherman Cavalcanti que o processo de
contas “contempla três dimensões relevantes, três vertentes necessárias ao cumprimento integral de seus fins.
A primeira diz respeito ao julgamento da gestão do administrador responsável; a segunda, à punibilidade do
gestor faltoso; e a terceira, à reparação do dano eventualmente causado ao erário”. O autor acentua que a primeira – que é a mais importante – tem natureza política,
“tendo em vista que realiza o princípio republicano de informar o povo de como estão sendo utilizados os recursos financeiros que, em sua maioria, foram-lhe subtraíDiário Oficial de Contas

dos compulsoriamente mediante tributação”; a segunda é de natureza sancionatória, porquanto “decorre do
reconhecimento, no julgamento das contas, da ocorrência de irregularidade na gestão”; a terceira tem natureza indenizatória e “exsurge do reconhecimento, no julgamento das contas, da ocorrência de dano ao erário e
do nexo de causalidade entre o dano e os atos praticados pelo gestor”
Percebe-se que a tridimensionalidade do processo de
contas tem estreita correlação com a divisão tripartite
da responsabilidade, objeto de estudo na Teoria Geral
do Direito. Cuidando-se de agentes políticos a responsabilidade se manifesta sob o tríplice aspecto: político-administrativo, penal e civil. (g.n.)
A dimensão política do processo de contas explora a responsabilidade político-administrativa do agente público. Por isso, a desaprovação das contas atinge os direitos políticos, resultando em inabilitação para cargo público eletivo (Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, g)
ou mesmo a extinção de mandato eletivo, como ocorre
no caso do prefeito (Decreto-Lei nº 201/1967, art. 6º, III,
c/c a Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, g) e do
vereador (Decreto-Lei nº 201/1967, art. 8º, IV, c/c a Lei
Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, g).
Na dimensão sancionatória, o processo de contas assemelha-se ao processo penal. Por isso, nesse aspecto,
absorve princípios aplicáveis ao direito criminal: a) não
haverá irregularidade na gestão sem prévia disposição
em lei, nem penalidade sem anterior cominação legal
(legalidade); b) a norma sancionatória não retroagirá,
salvo para beneficiar o responsável (irretroatividade); c)
nenhuma penalidade passará da pessoa do responsável
(responsabilidade pessoal); d) haverá imposição de pewww.tce.es.gov.br

nalidade decorrente de ato comissivo ou omissivo, doloso ou culposo, do responsável (ausência de responsabilidade objetiva); e) a punibilidade será extinta com o a
morte do responsável (mors omnia solvit). (g.n.)
A dimensão indenizatória do processo de contas, que
visa à reparação de eventual prejuízo material causado
ao patrimônio público, opera a responsabilidade civil
do administrador público e se concretiza quando o Tribunal, julgando contas apresentadas ou tomadas, emite
acórdão com imputação de débito ao responsável, o
qual terá natureza de título executivo extrajudicial (CF,
art. 71, § 3º).
A Constituição de 1988 prevê a edição de lei que 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 (CF, art. 37, § 5º). Vê-se que o constituinte
não admite a prescrição da cobrança dos débitos imputados aos administradores públicos pelas Casas de
Contas, uma vez que eles constituem tão-somente ordens para ressarcimento do tesouro público. Ressalte-se
que tal cobrança pode alcançar até mesmo os herdeiros do gestor ímprobo, haja vista que a Lei Fundamental prescreve que a obrigação de reparar dano patrimonial pode ser estendida aos sucessores e contra eles
executada, até o limite do valor do patrimônio transferido na sucessão (CF, art. 5º, XLV, in fine).
Sendo assim, somente a dimensão indenizatória do processo de contas poderá produzir efeitos no caso de falecimento do responsável, uma vez que – salvo a exceção acima apontada – nenhuma pena passará da pessoa do agente (CF, art. 5º, XLV, primeira parte). Além disso, na ausência de pessoas responsáveis com interesse
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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processual, a constituição e o prosseguimento válido e
regular do processo estaria comprometido, dada a impossibilidade do exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa, com a utilização de todos os
meios e recursos que constituem o jus sperniandi (defesas, produções de provas, pedidos de diligências, sustentações orais, recursos, etc.).(g.n.)
Desse modo, a constituição e o desenvolvimento do processo de contas, após a morte do responsável, somente
se justifica pela sua dimensão indenizatória. Caso não
haja suposição de dano ao patrimônio público, o processo deve ser imediatamente arquivado. (g.n.)
Dando prosseguimento em sua abordagem, Caldas Furtado enumera as hipóteses de apreciação e julgamento
das contas anuais, inclusive em caso de falecimento do
chefe do Poder Executivo:
As contas de governo, via de regra, serão anuais, uma
vez que estão adstritas ao período de execução do orçamento público (exercício financeiro), que é fixado pelo
artigo 34 da Lei nº 4.320/64, conforme previsão no artigo 165, § 9º, I, da Constituição Federal.
Cuida-se de julgamento eminentemente político feito
pelos representantes do povo, mediante o auxílio da Instituição de Contas (...) Cumpre esclarecer que é a Casa
Legislativa o juiz natural para julgar as contas de governo, devendo atuar com total autonomia, emitindo juízo
de valor, mas não se descuidando das normas de procedimento (devido processo legal, contraditório, ampla defesa, publicidade, motivação das decisões, etc.), nem podendo incidir em manifesta ilegalidade, sob pena de nulidade a ser imposta pelo controle do Judiciário.
Aqui a legalidade cede espaço para a legitimidade. CarDiário Oficial de Contas

los Ayres Britto observa que “os julgamentos legislativos se dão por um critério subjetivo de conveniência e
oportunidade, critério esse que é forma discricionária de
avaliar fatos e pessoas”. Por isso mesmo, só é possível se
falar em contas de governo, com julgamento pelo Parlamento e emissão de parecer prévio pelo Tribunal de Contas, quando se trata de prestação de contas anual, dessa natureza, apresentadas pelo Presidente da República,
Governadores de Estado e do Distrito Federal e Prefeitos
Municipais, afinal são essas autoridades que chefiam o
poder responsável pela execução das políticas públicas,
que é o cerne desse julgamento.
Para instrumentalizar o julgamento político, os Tribunais
de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as
contas de governo no prazo de sessenta dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais (LRF, art.
56, caput). No caso de municípios que não sejam capitais e que tenham menos de duzentos mil habitantes,
o prazo será de cento e oitenta dias (§1º). Os Tribunais
de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem
contas pendentes de apreciação ou julgamento (§ 2º).
O parecer prévio será: a) pela aprovação; b) pela
aprovação com ressalva; c) pela desaprovação; ou d)
com abstenção de opinião. Esse último será emitido
quando ocorrer ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; é
o que acontece quando morre o chefe do Executivo responsável, em razão do prejuízo da ampla defesa e do
contraditório.

direito material - , ou seja, que se preste a tutela jurisdicional. Feito isso, o processo é extinto.
Entretanto, podem ocorrer eventos inesperados que impedirão a declaração do direito (que implicará as consequências legais). É uma situação excepcional, mas que
está prevista na lei de forma na lei de forma exaustiva –
trata-se da extinção do processo sem resolução do mérito.
No que diz respeito a extinção do processo sem resolução do mérito. Na falta de algum requisito de idoneidade do processo, o julgador não pode se manifestar quanto ao mérito. Ele tem que extinguir o processo sem resolução de mérito, por meio de uma decisão terminativa.
No TC, a decisão terminativa se materializa em acórdão:
Art. 428. As deliberações do Plenário e, no que couber,
das Câmaras ou do Relator, serão formalizadas, observado o disposto na Lei Orgânica do Tribunal e em atos normativos específicos, em:
IX - Acórdão, quando se tratar de:
a) decisão definitiva ou terminativa em processo de
prestação de contas anual e tomada de contas; b) decisão definitiva ou terminativa em processo concernente à
fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial;
De acordo com o CPC, são as seguintes as causas de extinção sem resolução de mérito:
CPC
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

Sobre a extinção do processo sem resolução do mérito

I - indeferir a petição inicial;

O objetivo do processo é que se declare o direito aplicável ao caso concreto -possibilitando a concretização do

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano
por negligência das partes;

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 28 de maio de 2018

13

ATOS DO PLENÁRIO

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

ponsabilizados não significa que o processo será extinto sem resolução de mérito. Nesse sentido, Sherman Cavalcant:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Na análise da primeira dimensão do processo, vimos
que o principal destinatário do processo de contas é a
coletividade. O gestor é apenas o destinatário secundário. Conseqüência direta dessa afirmação é que a morte
do gestor não é, por si só, obstáculo ao julgamento das
contas nem causa de extinção do processo, pois, sempre que possível, deve subsistir a finalidade precípua do
processo, de natureza política, que é a de dar ciência à
coletividade acerca da utilização, boa ou má, dos seus
recursos.(g.n)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse
processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção de
arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua
competência;
VIII - homologar a desistência da ação;
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada
intransmissível por disposição legal; e
X - nos demais casos prescritos neste Código.
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte
será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo
de 5 (cinco) dias.
§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III,
o autor será condenado ao pagamento das despesas e
dos honorários de advogado.
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos
incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
No caso do Tribunal de Contas, se houver débito, os herdeiros são responsáveis pela recomposição do erário. Se
não houver débito, os herdeiros não podem ser responsabilizados.
No entanto, o fato de os herdeiros não poderem ser resDiário Oficial de Contas

No caso concreto constatou-se diversos indicativos de irregularidades sem ocorrência de dano e o gestor faleceu antes da citação. Nessa hipótese, segundo o autor
acima:
(...) as contas não são julgadas e o processo é arquivado,
em razão de o falecimento do gestor ter ocorrido antes
da realização da audiência prévia. Nesse caso, por impossibilidade de realização do necessário contraditório,
o processo não prossegue, a gestão não é apreciada, e,
por isso, não há falar em quitação (g.n). Como o processo não chega ao fim, nenhuma dimensão dele é concretizada. A não-realização do contraditório decorre da morte do gestor e da impossibilidade de trazer os sucessores
ao processo, em virtude da ausência de dano.
Sobre as contas iliquidáveis
A sentença que extingue o processo sem resolução de
mérito é chamada de terminativa. No TCEES, a decisão
terminativa pode extinguir o processo pelos motivos do
CPC (quando houver compatibilidade) e por outros motiwww.tce.es.gov.br

vos também, vejamos:
Lei Complementar 621/2012
Art. 90. As contas serão consideradas iliquidáveis quando caso fortuito ou de força maior, comprovadamente
alheio à vontade do responsável, tornar materialmente
impossível o julgamento de mérito, hipótese em que o
Tribunal ordenará o trancamento das contas e o consequente arquivamento do processo.
§ 1º Dentro do prazo de cinco anos contados da publicação da decisão terminativa no Diário Oficial do Estado
ou outro meio de divulgação oficial, o Tribunal de Contas
poderá, à vista de novos elementos que considere suficientes, autorizar o desarquivamento do processo e determinar que se ultime a respectiva tomada ou prestação de contas, observado o disposto no artigo 37, § 5º,
da Constituição Federal.
§ 2° Transcorrido o prazo referido no § 1º deste artigo,
sem que tenha havido nova decisão, as contas serão consideradas encerradas, com baixa da responsabilidade do
administrador.
Art. 142. As decisões do Tribunal de Contas poderão ser
preliminares, interlocutórias, definitivas ou terminativas.
§ 1º Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou o Tribunal de Contas, antes de pronunciar-se quanto ao mérito, resolve ordenar a citação, a notificação, rejeitar as
alegações de defesa e fixar novo e improrrogável prazo
para recolhimento do débito ou outras diligências necessárias ao saneamento do processo. (Redação dada pela
LC nº 658/2012 – DOE 21.12.2012)
§ 2º Interlocutória é a decisão pela qual o Relator ou o
Tribunal de Contas decide questão incidental, antes de
pronunciar-se quanto ao mérito.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018

14

ATOS DO PLENÁRIO

§ 3º Definitiva é a decisão pela qual o Tribunal de Contas
examina o mérito.
§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena
o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, determina a sua extinção pela ausência.
Regimento Interno do TCEES
Art. 165. As contas serão consideradas iliquidáveis quando caso fortuito ou de força maior, comprovadamente
alheio à vontade do responsável, tornar materialmente
impossível o julgamento de mérito.
§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o Tribunal ordenará o trancamento das contas e o consequente arquivamento do processo.
§ 2º Dentro do prazo de cinco anos contados da publicação, nos órgãos oficiais, da decisão terminativa a que
se refere o art. 330, inciso II, o Tribunal poderá, à vista
de novos elementos considerados suficientes, autorizar
o desarquivamento do processo e determinar que se ultime a respectiva tomada ou prestação de contas.
§ 3º Transcorrido o prazo referido no parágrafo anterior
sem que tenha havido nova decisão, as contas serão consideradas encerradas, com baixa na responsabilidade do
administrador.
Art. 166. O Tribunal determinará o arquivamento do processo de prestação ou de tomada de contas, mesmo especial, sem julgamento de mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

comunicações;
II - trancamento de contas consideradas iliquidáveis pelo Tribunal;
III - decisão terminativa por ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo;
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;
V - quando houver decisão do colegiado, ou da Presidência, pelo seu encerramento, após expedidas as comunicações e expirados os prazos dos recursos cabíveis;
VI - após o registro de que trata o art. 224, inciso I, deste Regimento;
VII - nos demais casos previstos neste Regimento.
Art. 331. Os processos serão desarquivados pelo colegiado, a pedido do Relator, nos seguintes casos:

§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado
quando, determinada a prestação de informações e antes da concessão da medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.
Sobre a continuidade do exame das contas anuais pelo
Tribunal em caso de falecimento do gestor
Ante o falecimento do gestor e a impossibilidade de defesa, não há como ser transferida para os seus sucessores a sua responsabilidade, sobretudo no âmbito das
contas de governo, onde eventuais sanções têm natureza eminentemente política.

III - quando cessarem as causas que ensejaram o arquivamento em decisões terminativas.

Diversamente poderá ocorrer no âmbito das contas de
gestão. Nestas, uma vez detectada lesão ao erário, os sucessores poderão eventualmente responder civilmente
até o limite da herança que porventura façam jus.

Parágrafo único: O processo arquivado poderá ser movimentado por determinação do Conselheiro ou Auditor,
para fins de pesquisas técnicas e jurídicas e, no caso de
análise de requerimento superveniente.

Dessa forma, ausentes às condições de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a sua extinção,
sem análise de mérito, referente ao período sob a gestão
do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati.

Além desses dispositivos, a Res. TC 261/2013 fala também em extinção do processo sem resolução do mérito:

Não há como se propor a emissão de parecer prévio pela
aprovação ou rejeição das contas do gestor falecido, na
medida em que a responsabilidade pelos atos de governo é personalíssima, conforme enfatizado ao longo da
fundamentação.

Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:

Art. 166. O Tribunal determinará o arquivamento do
processo de prestação ou de tomada de contas, mesmo
especial, sem julgamento de mérito, quando verificar a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (g.n.)

I - decisões definitivas ou terminativas, após a adoção
das providências nelas determinadas e da expedição das

Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hi-

Diário Oficial de Contas

pótese do art. 20, inciso XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise. 90

www.tce.es.gov.br

Por outro lado, na condição de órgão técnico titular do
controle externo, cujo exercício implica nas missões de
orientar e propor a correção de atos e fatos da administração pública, não há como simplesmente ignorar a
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ocorrência de possíveis falhas detectadas por ocasião
do exame destas contas anuais de governo.
Um novo gestor assumiu a condição de Chefe do Poder
Executivo e, em respeito ao princípio da continuidade
administrativa, deverá conhecer essas inconsistências e,
se for o caso, adotar providências para que os apontamentos sejam sanados, ainda que tenha sido o seu antecessor o responsável pelas supostas irregularidades.
Assim, tem-se como imperiosa a abordagem a aspectos
relevantes destas contas, para ao final serem formuladas
recomendações ao Poder Legislativo do município de
Conceição da Barra, a fim de que este possa acompanhar
as ações do Poder Executivo na adoção das competentes
medidas corretivas das inconsistências diagnosticadas.
3 – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, para acompanhar a fundamentação do relator, com as considerações acima expostas, pedindo vênia por divergir parcialmente quanto ao dispositivo do
voto do que propõe o eminente Conselheiro Relator Sergio Borges, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
1. PARECER PRÉVIO TC-012/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas, em:
1.1. Seja o presente feito EXTINTO SEM JULGAMENTO
DE MÉRITO, na forma do art. 166, da Resolução TC nº.
261/2013, com essa Corte se abstendo de emitir opinião sobre as contas do prefeito municipal de Conceição
Diário Oficial de Contas

da Barra, senhor Jorge Duffles Andrade Donati no exercício de 2015, haja vista o falecimento do gestor responsável antes da citação e, consequentemente a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo em razão do prejuízo da ampla defesa
e do contraditório;
1.2. O encaminhamento à Câmara Municipal de Conceição da Barra deste Parecer Prévio , a fim de que esta possa acompanhar as ações do Poder Executivo na
adoção das competentes medidas corretivas referente
às inconsistências diagnosticadas.
2. Por maioria nos termos do voto-vista do conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, encampado pelo relator. Vencido o conselheiro em substituição João Luiz
Cotta Lovatti, que votou pelo prosseguimento do feito
com emissão de parecer para julgamento.
3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2 Conselheiros substitutos presentes: João Luiz Cotta
Lovatti (em substituição) e Marco Antonio da Silva (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSLHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
www.tce.es.gov.br

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
Lido na sessão do dia: 22/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

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-1430/2017 – PLENÁRIO
Processo TC: 5525/2017
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão de Aracruz
Assunto: Prestação de Contas Anual - Gestão
Exercício: 2016
Responsável: Gilton Luis Ferreira
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
CONTAS REGULARES
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
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DE MACEDO :

moniais, tal como evidenciado a seguir.

Divergência (a-b) 0,00

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e
Gestão de Aracruz referente ao exercício de 2016, sob a
responsabilidade do senhor Gilton Luis Ferreira.

1.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados

Fonte: Processo TC 05525/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 645/2017
e a Instrução Técnica Conclusiva 4293/2017, concluindo
pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar
não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

3.
Análise da execução orçamentária na dotação
Reserva de Contingência informada no Balanço Orçamentário

Tabela 1) Restos a Pagar não Processados

Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 5002/2017).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 645/2017, abaixo transcrito:
3.

GESTÃO PÚBLICA

1.
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações PatriDiário Oficial de Contas

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.

Balanço Financeiro (a) 0,00
Balanço Orçamentário (b) 0,00
Divergência (a-b) 0,00
Fonte: Processo TC 05525/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar
101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da
Portaria STN/SOF 163/2001.

Tabela 3) Execução de despesa na dotação Reserva de
Contingência
Balanço Orçamentário:

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Despesas Empenhadas 0,00

2.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação aos restos a pagar processados

Despesas Paga 0,00

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar
processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada
menos total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 2) Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a) 12.062,79
Balanço Orçamentário (b) 12.062,79
www.tce.es.gov.br

Despesas Liquidada 0,00
Fonte: Processo TC 05525/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
4.
Análise de execução orçamentária na dotação
Reserva do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Tabela 4) Execução de despesa na dotação Reserva do
RPPS

ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

conta Caixa e Equivalentes de Caixa

Balanço Orçamentário

Tabela 6) Total da Despesa Orçamentária

Despesas Empenhadas 0,00

Balanço Financeiro (a) 1.720.639,80

Despesas Liquidada 0,00

Balanço Orçamentário (b) 1.720.639,80

Despesas Paga 0,00

Divergência (a-b) 0,00

Fonte: Processo TC 05525/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016

Fonte: Processo TC 05525/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro
deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela
abaixo:

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.

5.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à receita orçamentária

7.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa

9.
Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.

Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da receita orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 5) Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a) 0,00

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado
na tabela abaixo:

Divergência (a-b) 0,00

Tabela 7) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício
anterior)

Fonte: Processo TC 05525/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016

Balanço Financeiro (a) 47.844,72
Balanço Patrimonial (b) 47.844,72

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Divergência (a-b) 0,00

Balanço Orçamentário (b) 0,00

6.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço
Orçamentário em relação à despesa orçamentária

Fonte: Processo TC 05525/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.

Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual

8.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da
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Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.

Tabela 8)

Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964.

Tabela 11) Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)

1.720.639,80

Dotação Atualizada (b)

1.741.279,35

Execução da despesa em relação à dotação (a-b)
-20.639,55
Fonte: Processo TC 05525/2017-4 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

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 do Plenário, ante as razões
expostas pelo Relator:
1.1. julgar regulares as contas do senhor Gilton Luis Ferreira frente à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracruz no exercício de 2016, na
forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos
termos do artigo 85 do mesmo diploma legal.

ACÓRDÃO TC-1589/2017 – PLENÁRIO
Processo: 05857/2017-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

2. Unânime.

UG: SEMUF - Secretaria Municipal de Finanças de Linhares

3. Data da Sessão: 21/11/2017 - 41ª Sessão Plenária.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

4. Especificação do quórum:

Parte:

4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Relator), Domingos Augusto Taufner, e Sérgio Manoel Nader Borges.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXERCICIO 2016 - JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS DE LINHARES – REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenador) da Secretaria Municipal de Finanças de Linhares, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade da Sra. Maria da Conceição Deodoro dos Santos.

Diário Oficial de Contas

MARIA DA CONCEICAO DEODORO DOS SANTOS

RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO

Da análise da documentação encaminhada a esta Corte
de Contas resultou o Relatório Técnico RT 0881/2017 em
www.tce.es.gov.br

que foi sugerido o julgamento regular da prestação de
contas em questão, como consequência da apreciação
das peças, e demonstrativos encaminhados pelo gestor.
Vejamos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas na Secretaria Municipal de Finanças de Linhares.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas da Sra. MARIA DA
CONCEIÇÃO DEODORO DOS SANTOS, no exercício de
2016, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 0485/2017, que considerou completa a análise proposta no Relatório Técnico RT 0881/2017, anuindo, desta
forma, aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 005754/2017, que trouxe o opinamento deste órgão ministerial no sentido de considerar regular a prestação de contas sob análise.
Por todo o exposto, acompanhando na integra o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018

19

ATOS DO PLENÁRIO

SERGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar Regular a Prestação de Contas em exame, de
responsabilidade da Sra. Maria da Conceição Deodoro
dos Santos, frente à Secretaria Municipal de Finanças
de Linhares, no exercício financeiro de 2016,dando-lhe a
devida QUITAÇÃO nos termos do artigo 84, inciso I, c/c o
artigo 85, da Lei Complementar n° 621/2012.
1.2. Arquive-se após o trânsito em julgado.
2. À unanimidade.
3. Data da Sessão: 05/12/2017 - 43ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (Relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros em substituição presentes: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
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
Diário Oficial de Contas

FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 216/2018 – PLENÁRIO
Processo: 02317/2012-8
Classificação: Tomada de Contas Especial (convertida de
Denúncia)
UGs:
PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta, PMA Prefeitura Municipal de Aracruz, PMBE - Prefeitura Municipal de Boa Esperança, PMBG - Prefeitura Municipal
de Baixo Guandu, PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica, PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, PME - Prefeitura Municipal de Ecoporanga, PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba, PMI – Prefeitura Municipal
de Itaguaçu, PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim,
PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes, PMP - Prefeitura Municipal de Piúma, PMPC - Prefeitura Municipal de
Pedro Canário, PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Partes: Romualdo Antonio Gaigher Milanese, Jose Ricardo Pereira da Costa, Norma Ayub Alves, Jorge Duffles Andrade Donati, Andre Layber Miranda, Rosangela
de Souza Bueloni, Zacarias Carraretto Filho, Camila Souwww.tce.es.gov.br

to Mendes, Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni, Jonaci Xavier Garcindo, Amanda Santos do Nascimento - EPP
Procuradores:
Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro
(OAB: 15786-ES), Luisa Paiva Magnago (OAB: 12455- ES),
Pedro Josino Cordeiro (OAB: 17169- ES), Rodrigo Jose
Pinto Amm (OAB: 10347-ES), Heverton de Oliveira Brandao Junior (OAB: 20661-ES), Jose Carlos Nascif Amm
(OAB: 1356-ES), Gregorio Ribeiro da Silva (OAB: 16046ES), Leonardo da Rocha de Souza (OAB: 14589-ES), Jose
Peres de Araujo (OAB: 429A-ES, OAB: 54138-MG)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (CONVERTIDA DE DENÚNCIA) EXERCÍCIOS DE 2011/2012 – PREFEITURAS MUNICIPAIS – REJEITAR PRELIMINARES – REJEITAR RAZÕES
DE JUSTIFICATIVAS – CONTAS IRREGULARES – MULTA –
RESSARCIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial resultante da conversão de Denúncia anônima, protocolizada nesta Corte de Contas na data de 26/03/2012,
na qual foram relatadas supostas irregularidades que teriam ocorrido em procedimentos licitatórios realizados
pelas Prefeituras Municipais de Piúma, Conceição da
Barra, Brejetuba, dentre outras, nos exercícios de 2011
e 2012, que teriam como beneficiárias as empresas C. S.
Costa ME (CNPJ: 06.178.268/0001-02) e Amanda Santos
do Nascimento ME (CNPJ: 10.346.686/0001-20).
Inicialmente, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas que emitiu o Parecer 202/2013 (fls.
28/35), no qual os fatos apontados na peça de denúncia
foram assim sintetizados:
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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A exordial relata encadeamento de ações e de atos administrativos realizados supostamente com intuito de favorecer interesses particulares que beneficiariam os senhores Claudionor S. Costa e Amanda Santos do Nascimento.
Segundo relata o ora denunciante, os procedimentos licitatórios dos municípios de Piúma, Conceição da Barra e
Brejetuba, nos exercícios de 2011 e 2012 supostamente
foram viciados, em sua maioria, de forma a beneficiar as
empresas dos denunciados acima mencionados.
A exordial ainda narra que as empresas denunciadas
não possuem estrutura física adequada e, mesmo assim,
mantêm sob seu controle 90% (noventa por cento) das
licitações dos municípios apontados. Em anexo, apresenta algumas cópias de publicações do Diário Oficial dos
Poderes do Estado do Espírito Santo a respeito de contratos das empresas em questão.
O denunciante ainda ressalta que as tais firmas movimentaram mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em poucos meses no ano de 2012.
Além das alegações supracitadas, denuncia-se a emissão de nota fiscal sem entrega do material contratado
ou com entrega parcial deste; entrega de material recondicionado e fora das especificações; e falsificação de documentos.
Tendo em vista a gravidade dos fatos denunciados, ainda que em peça anônima, o Ministério Público de Contas propôs o prosseguimento do feito, bem como a emissão de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda para que
fosse averiguada a movimentação financeira e o recolhimento de tributos estaduais pelas empresas C.S Costa
ME e Amanda Santos Nascimento ME.
Diário Oficial de Contas

Procedida, via sorteio, a distribuição do feito, coube a
relatoria ao Conselheiro Domingos Augusto Taufner (fl.
41) que determinou que os autos fossem instruídos com
pesquisas procedidas através do sistema SISAUD acerca
das empresas que, supostamente, seriam beneficiárias
das irregularidades em licitações realizadas pelas Prefeituras de Piúma, Conceição da Barra e Brejetuba (fls. 4344).
Em atendimento ao determinado pela Relatoria, a 4ª Secretaria de Controle Externo prolatou a Manifestação
Técnica de Chefia MTC 26/2013 (fls. 45/48), na qual foi
procedido o levantamento dos valores contratados com
as empresas denunciadas (C. S. Costa ME e Amanda Santos do Nascimento ME) em todos os municípios do Estado do Espírito Santo tendo assim concluído:
[...]
2) Depreende-se do quadro acima que as Empresas em
tela faturaram somente com Instituições Públicas Municipais do Estado do Espírito Santo, nos anos de 2009
à 2012, o montante de R$ 7.299.158,59, sendo os contratos mais relevantes com os Municípios de Piúma (R$
2.918.984,51 – representando 39,99% do faturamento total da empresa), Conceição da Barra (R$704.054,98
– representando 9,65% do faturamento total da empresa), Itapemirim (R$ 579.564,50 – representando 7,94%
do faturamento total da empresa) e Baixo Guandu (R$
362.945,56 – representando 4,97% do faturamento total da empresa).
3) No tocante à determinação do Relator no sentido de
verificar se há pertinência entre o que foi relatado na Denúncia e os dados do SISAUD, temos a informar que analisando, tão somente, os dados do SISAUD, não é possível afirmar, com certo grau de precisão, se os fatos narwww.tce.es.gov.br

rados condizem com a realidade.
Dessa forma, considerando que o novo Regimento Interno desta Corte, previu novos instrumentos de fiscalização, mais precisamente, o Levantamento, considerando
ainda que a matéria refere-se a possível dano ao erário
em vários Municípios, sugerimos as seguintes medidas:
Seja dada ciência deste processo às demais Secretarias
de Controle Externo com função de fiscalização em Entes
Municipais, para que tenham a oportunidade de se manifestar quanto ao assunto em questão;
Seja deflagrado procedimento de fiscalização, utilizando-se do instrumento de Levantamento, com o intuito
de identificar ações, fatos ou atos a serem fiscalizados,
bem como avaliar a viabilidade da realização de fiscalizações futuras;
Caso o Levantamento sugerido, indique a necessidade
de se disparar Inspeções em Municípios de Secretarias
diferentes, que estas sejam coordenadas pela Secretária-Geral de Controle Externo, com a indicação prévia de
01 servidor de cada Secretaria de Controle Externo, para que haja uma padronização, tanto no planejamento
da Inspeção, como na Execução e Relatório, evitando entendimentos diversos sobre a mesma matéria.
Seja encampada a proposta do Representante do Ministério Público de Contas, no sentido de encaminhar ofício
à Secretária de Estado da Fazenda do Espírito Santo, para coleta de informações acerca da movimentação financeira das Empresas em tela.
As proposições contidas na MTC 26/2013 foram acatadas pelo Exmo. Conselheiro Relator (Decisão Preliminar
- fls. 79/82). Dessa forma foi dada ciência da denúncia
ofertada às 3ª, 5ª e 6ª Secretarias de Controle Externo
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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para que pudessem se manifestar no presente feito.
Mediante a Manifestação Técnica de Chefia MTC
80/2013, a 3ª Secretaria de Controle Externo, corroborou o sugestionado na MTC 26/2013 e sugeriu a notificação das prefeituras municipais contratantes das empresas denunciadas para que encaminhassem documentação relativa aos procedimentos licitatórios, processos de
dispensa e inexigibilidade; processos de pagamentos; fichas financeiras de pagamentos e “controle de almoxarifado evidenciando detalhadamente entradas e saídas
dos materiais adquiridos”. No mesmo sentido foi emitida, a Manifestação Técnica de Chefia MTC 3/2014 (fls.
88/89), da 5ª Secretaria de Controle Externo.
Às fls. 91/92, tem-se a Manifestação Técnica de Chefia
MTC 5/2014, emitida pela 6ª SCE, a qual, diante dos indícios acima apresentados e considerando os valores envolvidos, sugere, quanto ao município de Conceição da
Barra, a realização de fiscalização para apuração dos fatos narrados na denúncia.
A Proposta de Encaminhamento da área técnica foi acolhida no Voto 1352/2014 (fls. 122/128), ratificado pela Decisão Preliminar TC 67/2014 (fls. 134/135), determinando a notificação dos Prefeitos Municipais de Anchieta, Aracruz, Baixo Guandu, Boa Esperança, Cariacica,
Conceição da Barra, Ecoporanga, Ibatiba, Itaguaçu, Itapemirim, Marataízes, Pedro Canário, Piúma e São Mateus, para que se apresentassem as informações e documentos apontados pela área técnica.
Em seguida, os gestores foram devidamente notificados.
Vencido o prazo firmado na Decisão Preliminar TC
67/2014, o Núcleo de Controle de Documentos informou através da certidão de fl. 11.476 (vol. LV), datada
Diário Oficial de Contas

de 18/11/2014, que não constava do Sistema de Controle de Documentos, documentação alguma enviada pelos senhores Marcos Vinícius Doelinger Assad (Prefeito
Municipal de Anchieta), Luciano de Paiva Alves (Prefeito
Municipal de Itapemirim) e Antônio Wilson Fiorot (Prefeito Municipal de Pedro Canário).
Consequentemente, foi exarada a Decisão Monocrática
Preliminar DECM 2031/2014 (fls. 11478/11480, vol. LV)
determinando a reiteração da notificação aos gestores
municipais supramencionados. Assim, foram emitidos
novos Termos de Notificação (fls. 11481/11483), visando
novamente instar os senhores Marcos Vinícius Doelinger
Assad, Luciano de Paiva Alves e Antônio Wilson Fiorot
ao encaminhamento da documentação já anteriormente solicitada.
Em resposta aos Termos de Notificação respectivos foi finalmente encaminhada a documentação solicitada pelas
seguintes Administrações municipais:
Prefeito Notificado
tação

Município

Luciano de Paiva Alves
Itapemirim
11487/13411 (vols. LV ao LXIV)

Documen-

Fls.

Marcos Vinícius Doelinger Assad AnchietaFls.
13433/16890 (vols. LXIV ao LXXXII)- Fls. 16900/17678
(LXXXII ao LXXXVI)
Entretanto, embora regularmente notificado, o senhor
Antônio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal de Pedro Canário, não atendeu, mais uma vez, ao chamamento deste Tribunal, omitindo-se quanto ao envio da documentação solicitada, razão pela qual foi emitida a Decisão Monocrática Preliminar DECM 454/2015 (fls. 13425/13429,
vol. LXIV), determinando fosse reiterada a notificação do
www.tce.es.gov.br

gestor.
Após regularmente notificado, o senhor Antônio Wilson
Fiorot (Prefeito Municipal de Pedro Canário) encaminhou a documentação de fls. 17686/18240 (vols. LXXXVI ao LXXXIX).
Os autos foram então levados à (5ª SCE) que emitiu o Relatório de Fiscalização RF-LEV 1/2015 (), da lavra do Auditor de Controle Externo Guilherme Abreu Lima e Pereira, no qual foi analisada, com exímia proficiência, toda
a documentação juntada aos autos oriunda de encaminhamentos das Administrações Municipais já aqui enumeradas.
Analisando a documentação encaminhada, a 5ª Secretaria de Controle Externo verificou, no Relatório de Fiscalização RF-LEV 1/2015 (fls. 18246/18274, vol. LXXXIX),
que os Prefeitos dos municípios de Conceição da Barra e
de Piúma, embora notificados para o encaminhamento
de cópias de processos contendo procedimentos licitatórios ou de dispensas e inexigibilidades, não enviaram a
documentação solicitada em sua integralidade, razão pela qual se propôs, através da Instrução Técnica Inicial ITI
1981/2015 (fls. 18269/18274, vol. LXXXIX), a citação dos
respectivos prefeitos para que apresentassem justificativas para o fato de terem descumprido a Decisão Preliminar TC 67/2014, e também a notificação dos mesmos
para que encaminhassem, preferencialmente em mídia digital, os processos faltantes e nela listados, o que
foi acolhido na Decisão Monocrática Preliminar DECM
1798/2015 (fls. 18276/18282, vol. LXXXIX).
Em resposta, o senhor Jorge Duffles Andrade Donati
apresentou a manifestação de fl. 18.291 (vol. LXXXIX), na
qual informa que os processos administrativos solicitados encontravam-se arquivados a longo tempo o que diSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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ficultaria a sua localização sendo este o fato motivador
do seu requerimento de dilação do prazo em 10 (dez)
dias. De qualquer forma, encaminhou o CD Rom (juntado à fl. 18292) contendo parcela dos processos até então encontrados.

tuou o Ministério Público de Contas em seu Parecer de
fls. 18369/18370 (vol. LXXXIX).

O pedido carreado pelo senhor Jorge Duffles Andrade
Donati foi apreciado pela Relatoria através da Decisão
Monocrática Preliminar 2137/2015 (fls. 18297/18299,
vol. LXXXIX), deferindo-lhe a prorrogação de prazo requerida. Notificado da decisão através do Termo de Notificação nº 3294/2015 o gestor retornou aos autos às
fls. 18333/18334 carreando outro CD Rom.

Os autos foram, então, encaminhados à Secex Denúncias que elaborou a Manifestação Técnica 941/2016 (fls.
18414/18418 - vol. XC) na qual se propôs, em razão do
critério de relevância e materialidade, que o escopo da
instrução fosse delimitado aos seguintes procedimentos:
i) Pregão Presencial (PP) 66/11 e 71/11, da Prefeitura de
Boa Esperança; ii) PP 8/11; 70/11 e 18/12, da Prefeitura
de Piúma; iii) Contrato 173/12, da Prefeitura de Conceição da Barra; e iv) PP 5/12 da Prefeitura de Itapemirim.
Ressaltou-se, outrossim, que a fiscalização teria por base a documentação carreada aos autos, não sendo alvo
da inspeção aspectos ligados às execuções contratuais.

Também o senhor Samuel Zuqui apresentou a manifestação de fls. 18304/18305, acompanhada dos documentos de fls. 18306/18309 (vol. LXXXIX), incluindo-se o CD
Rom juntado à fl. 18.309.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 2152/2016 (fls. 18344/18366,
vol. LXXXIX), pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 135, inciso IV, da LC 621/2012 ao senhor Jorge Duffles Andrade Donati, Prefeito Municipal de Conceição da Barra, em razão do descumprimento à determinação deste Tribunal, bem como o acolhimento das razões de justificativas apresentadas pelo senhor Samuel
Zuqui, Prefeito Municipal de Piúma.
Ressaltou-se, ainda, na ITC 2152/2016, que as anomalias
descritas nos autos abrangeriam os exercícios de 2011
e 2012, urgindo assim, ante a possibilidade de prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, a necessidade
de produção de Instrução Técnica Inicial descrevendo os
indícios de irregularidades, seus supostos responsáveis,
conduta e nexo de causalidade. No mesmo sentido ponDiário Oficial de Contas

As proposições contidas na ITC 2152/2016 foram encampadas no Voto 2564/2016 (fls. 18375/18387 - vol. LXXXIX)
e na Decisão Plenário 2785/2016 (fls. 18388/18403).

Em seguida, a Secex Denúncias prolatou a Instrução Técnica Inicial ITI 914/2016 (fls. 18419/18451 - vol. XC),
na qual apontou indícios de irregularidades descrevendo as condutas de seus supostos responsáveis e respectivos nexos de causalidade, submetendo à apreciação do Plenário a seguinte Proposta de Encaminhamento, a qual foi acolhida in totum no Voto 2782/2016 (fls.
18453/18458 - vol. XC) e na Decisão Plenário 2983/2016
(fls. 18459/18460):

b) seja feita a CITAÇÃO dos responsáveis a seguir apontados, na forma do art. 288, VIII, do RITCEES, para que, no
prazo determinado, apresentem, individual ou conjuntamente, razões de justificativa e documentos que entenderem necessários:
Responsáveis Achado de Auditoria
Norma Ayub Alves – Prefeita Municipal de Itapemirim;
Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni – Pregoeira da Prefeitura Municipal de Itapemirim; e Zacarias Carrarêto Filho – Procurador Jurídico da Prefeitura Municipal de Itapemirim 2.3.1 Edital contendo exigências de habilitação
não previstas na Lei de Licitações e com cláusula que restringe a competitividade do certame
Romualdo Antonio Gaigher Milanese – Prefeito Municipal de Boa Esperança;
Rosângela de Souza Bueloni – Pregoeira da Prefeitura
Municipal de Boa Esperança; e Camila Souto Mendes Facheti – Procuradora Jurídica da Prefeitura Municipal Boa
Esperança
2.3.2 Edital contendo exigências de habilitação não previstas na Lei de Licitações e com cláusula que restringe a competitividade do certame
Romualdo Antonio Gaigher Milanese – Prefeito Municipal de Boa Esperança;

Diante do exposto, sugere-se a proposta de encaminhamento a seguir:

Rosângela de Souza Bueloni – Pregoeira da Prefeitura
Municipal de Boa Esperança; e Camila Souto Mendes Facheti – Procuradora Jurídica da Prefeitura Municipal Boa
Esperança
2.3.3 Edital contendo exigências de habilitação não previstas na Lei de Licitações e com cláusula que restringe a competitividade do certame

a) seja feita a conversão do feito em Tomada de Contas
Especial, com fulcro no art. 316 do RITCEES, em virtude
do dano ao erário apontado nos itens 2.1 e 2.2 desta ITI;

Romualdo Antonio Gaigher Milanese – Prefeito Municipal de Boa Esperança; e Amanda Santos do Nascimento
ME – empresa contratada 2.4 Prorrogação indevida de

3 – DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
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ata de registro de preços possibilitando burla ao obrigatório procedimento licitatório
Romualdo Antonio Gaigher Milanese – Prefeito Municipal de Boa Esperança;
Jorge Duffles Andrade Donatti – Prefeito Municipal de
Conceição da Barra; e Amanda Santos do Nascimento
ME – empresa contratada 2.5 Adesão irregular à ata de
registro de preços prorrogada indevidamente
c) seja feita a CITAÇÃO dos responsáveis a seguir apontados, na forma do art. 288, IX, do RITCEES, para que, no
prazo fixado, apresentem, individual ou conjuntamente,
alegações de defesa e/ou recolham a importância devida:
Responsáveis Solidários
Ressarcimento (VRTE)

Achado de Auditoria

José Ricardo Pereira da Costa – Prefeito Municipal de Piúma e Amanda Santos do Nascimento ME – empresa
contratada
2.1 Pagamento sem liquidação, gerando dano ao erário
830.805,46 José Ricardo Pereira da Costa – Prefeito Municipal de Piúma; Jonaci Xavier Garcindo – Secretário Municipal Interino de Serviços
de Piúma; e Amanda Santos do Nascimento ME – empresa contratada
2.2 Contratação com sobrepreço e pagamento com superfaturamento 11.532,16
José Ricardo Pereira da Costa – Prefeito Municipal de Piúma;
André Layber Miranda – Secretário Municipal de Serviços de Piúma; e
Amanda Santos do Nascimento ME – empresa contratada
2.2 Contratação com sobrepreço e pagamento
com superfaturamento 106.030,07
Diário Oficial de Contas

d) seja declarada a inidoneidade da empresa Amanda
Santos do Nascimento ME para participar de licitação na
administração pública, estadual e municipal, por até 5
anos se, após o contraditório e a ampla defesa, não forem afastadas as irregularidades dos itens 2.1, 2.2 e/ou
2.4 desta ITI.
Em resposta aos respectivos Termos de Citação, emitidos
em cumprimento à Decisão Plenário 2983/2016, foram
apresentadas peças contestatórias conforme demonstra
a tabela a seguir:
Citado Defesa
1 Camila Souto Mendes Facheti
- Fls. 18474/18488
(vol. XC) e documentos de fls. 18489/18528
2 Romualdo Antônio Gaigher Milanese
19135/19150 (vol. XCIV)
3 Zacarias Carraretto Filho
(vols. XC ao XCI)

-

Fls.

- Fls. 18567/18594

4 Rosângela de Souza Bueloni
- Fls. 18598-18609
(vol. XCI) e documento de fl. 18610
5 Norma Ayub Alves

- Fls. 18.613/18.627 (vol. XCI)

6 Jonaci Xavier Garcindo - Fls. 18635/18.636 (vol. XCI)
e documentos de fls. 18.637/18.656 (vol. XCI)
7 Amanda dos Santos ME - Fls. 18660/18.672 (vol. XCI)
e documentos de fls. 18673/18.833 (vols. XCI ao XCII)

a Secretaria Geral das Sessões, através do Despacho
16347/2017 (fls. 19153/19155, vol. XCIV) acerca do seu
falecimento ocorrido em 03/11/2016 (fls. 19157/19159),
propondo-se a extinção de punibilidade em relação à
multa de R$ 3.000,00 aplicada por este Tribunal mediante a Decisão Plenária 2785/2016 (fls. 18388/18403, vol.
LXXXIX).
Considerando, ainda, o Despacho 16347/2017 da SGS, o
qual informa que a senhora Lidiane Ribeiro dos Santos
Marafoni, embora regularmente citada, não apresentou
defesa, foram exarados o Voto do Relator 2191/2017 (fls.
19160/19165 - vol. XCIV) e a Decisão Plenária 1491/2017
(fls. 19166/19171) declarando a revelia desta, declarando extinta a punibilidade do senhor Jorge Duffles Andrade Donati em razão do seu falecimento, e determinando,
ainda, o cancelamento da elaboração de acórdão correspondente à multa que seria imputada ao gestor falecido.
Foram, então, os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 3334/2017 (fls.
19180/19358), concluindo pela manutenção das seguintes irregularidades:
5.1.1 Pagamento sem liquidação, gerando dano ao erário - Prefeitura Municipal de Piúma (Ref.: item 2.1 da ITI
914/2016, analisado no item 3.1 desta ITC)

8 José Ricardo Pereira da Costa
- Fls. 18.837/18.853
(vol. XCII) e documentos de fls. 18857/19132 (vols. XCII
ao XCIII)

Base legal: art. 37, § 5.º, da CF/88 e arts. 62 e 63 da Lei
4.320/1964.

9 André Layber de Miranda- Fls. 18.837/18.853 (vol. XCII)
e documentos de fls. 18857/19132 (vols. XCII ao XCIII)

- José Ricardo Pereira da Costa - Prefeito Mun. de Piúma
de 2009 a 2012

Com relação ao senhor Jorge Duffles Andrade Donati (Prefeito Municipal de Conceição da Barra), informou

- Amanda Santos do Nascimento ME – empresa contratada
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OBS: Ressarcimento (de forma solidária) do valor correspondente a 77.936,78 VRTE.
5.1.2 Contratação com sobrepreço e pagamento com
superfaturamento - Prefeitura Municipal de Piúma (Ref.:
item 2.2 da ITI 914/2016, analisado no item 3.2 desta
ITC)
Base legal: art. 70, caput, da CF/88 - Princípio da Economicidade.
Responsáveis:
- José Ricardo Pereira da Costa - Prefeito Mun. de Piúma
de 2009 a 2012
- Amanda Santos do Nascimento ME – empresa contratada
OBS: Ressarcimento (de forma solidária) da seguinte maneira:
- no valor correspondente a 81.338,10 VRTE, caso a irregularidade descrita no item 5.1.1 supra não seja reconhecida pelo Plenário deste TCEES; ou
- no valor correspondente a 61.843,90 VRTE, caso a irregularidade descrita no item 5.1.1 supra seja reconhecida
pelo Plenário deste TCEES, tendo em vista que contempla o valor total das Notas de Pagamento nsº 2626/12 e
2627/12.
5.1.3 Edital contendo exigências de habilitação não previstas na Lei de Licitações e com cláusula que restringe
a competitividade do certame – Prefeitura Municipal de
Itapemirim – Pregão Presencial nº 05/2012 (Ref.: itens
2.3 e 2.3.1 da ITI 914/2016, analisado no item 3.3 desta ITC)
Base legal: arts. 3.º, inciso I, e 9.º da Lei 10.520/02 e arts.
3.º, § 1.º, I, e § 5.º; arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93.
Diário Oficial de Contas

Responsáveis:

mico-financeira a serem comprovadas pelo licitante

- Norma Ayub Alves - Prefeita Mun. de Itapemirim no
exercício 2012

Diante da ausência de imputação de débito aos senhores Norma Ayub Alves, Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni, Zacarias Carraretto Filho, Romualdo Antonio Gaigher Milanese, Rosângela de Souza Bueloni, Camila Souto Mendes Facheti, Jorge Duffles Andrade Donatti, Jonaci Xavier Garcindo e André Layber Miranda, a área técnica propõe que o presente feito seja desconvertido para
que seja apreciado no tocante aos mesmos como processo de fiscalização.

- Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni - Pregoeira do município e elaboradora do Edital do Pregão Presencial
05/2012
- Zacarias Carraretto Filho - Procurador Municipal elaborador do parecer jurídico que aprovou o Edital do Pregão
Presencial nº 05/2012
5.1.4 Edital contendo exigências de habilitação não previstas na Lei de Licitações e com cláusula que restringe
a competitividade do certame – Prefeitura Municipal de
Boa Esperança – Pregão Presencial nº 071/2011 (Ref.:
itens 2.3 e 2.3.3 da ITI 914/2016, analisado no item 3.5
desta ITC)
Base legal: arts. 3.º, inciso I, e 9.º da Lei 10.520/02 e arts.
3.º, § 1.º, I, e § 5.º; arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
- Romualdo Antonio Gaigher Milanese, Prefeito Municipal de Boa Esperança
- Rosângela de Souza Bueloni, Pregoeira Oficial e elaboradora do Edital do Pregão Presencial nº 071/2011
- Camila Souto Mendes Facheti, Procuradora Municipal
elaboradora do parecer que aprovou o Edital do Pregão
Presencial 071/2011
OBS: Manutenção da irregularidade quanto à exigência
de apresentação de amostras contida no ao item VII do
Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 071/2011 cláusulas 7.1 e 7.6. Afastamento quanto ao item 8.2.2 do Edital do Pregão Presencial nº 071/2011, que diz respeito à
exigências habilitatórias referentes à qualificação econôwww.tce.es.gov.br

O opinamento técnico foi inteiramente corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas
3645/2017 - fls.19362/19367).
Tendo os autos integrado a pauta da 29ª Sessão Plenária, em 29 de agosto de 2017, a defesa apresentou, em
sede de sustentação oral, argumentos no intuito de suprimir as irregularidades apontadas, conforme Notas Taquigráficas (fls. 19376/19380) e Documentos de Defesa
Oral (fls. 19386/19392).
Foram, então, os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC para análise dos esclarecimentos prestados na sustentação
oral. Mediante a Manifestação Técnica 1475/2017 (fls.
19439/19468), a área técnica concluiu no sentido de
que não subsistem razões fáticas ou jurídicas para que
se promovam mudanças nas conclusões consubstanciadas na ITC 3334/2017, razão pela qual ratifica os seus
termos.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em nova manifestação da lavra do ExceSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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lentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira
(Parecer do Ministério Público de Contas 5457/2017- fls.
19472/19473).
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.
Quanto à sugestão de desconverter os presentes autos
no tocante aos gestores em face dos quais não foi apontado dano ao erário, peço vênia para divergir da interpretação dada ao art. 329, §8º da Resolução TC 261/2013.
Diante da ausência de imputação de débito aos gestores Norma Ayub Alves, Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni, Zacarias Carraretto Filho, Romualdo Antonio Gaigher Milanese, Rosângela de Souza Bueloni, Camila Souto Mendes Facheti, Jorge Duffles Andrade Donatti, Jonaci
Xavier Garcindo e André Layber Miranda, a área técnica
propõe que o presente feito seja desconvertido para que
seja apreciado no tocante aos mesmos como processo
de fiscalização, nos seguintes termos:
De se notar que apenas nos apontes indigitados nos
itens 2.1 e 2.2 da ITI 914/2016 foi sugerida a imputação
de ressarcimento ante a verificação de dano ao erário.
Ressalte-se, neste ínterim, que os referidos apontes tiveram a irregularidade reconhecida nos tópicos 3.1 e 3.2
desta Instrução Técnica Conclusiva, embora com menor
valor sugerido para ressarcimento.
Contudo, verifica-se que os demais apontamentos da ITI
914/2016 não registram a presença de dano, não tendo sido, por conseguinte, sugerida a imposição de resDiário Oficial de Contas

sarcimento.
Já nos que têm dano (analisados nos tópicos 3.1e 3.2
desta ITC) foram afastadas as responsabilidades dos senhores Jonaci Xavier Garcindo, Secretário Municipal de
Piúma (Interino) e André Layber Miranda, Secretário
Municipal de Serviços de Piúma.
Dessa forma, quanto aos gestores indigitados como responsáveis pelas anomalias que não causaram dano ao
erário, cabe a aplicação do disposto no § 8º do art. 329
do RITCEES (Res. TC 261/2013), desconvertendo, quanto às senhoras e senhores Norma Ayub Alves, Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni, Zacarias Carraretto Filho, Romualdo Antonio Gaigher Milanese, Rosângela de Souza Bueloni, Camila Souto Mendes Facheti, Jorge Duffles
Andrade Donatti, Jonaci Xavier Garcindo e André Layber
Miranda o presente feito para que seja apreciado como
processo de fiscalização.
No entanto, a hipótese de desconversão constante do
art. 329, §8º da Resolução TC 261/2013 apenas se aplica
aos processos de fiscalização convertidos em tomada de
contas especial em que, por ocasião do julgamento, for
afastada a imputação de ressarcimento de valores, subsistindo a irregularidade.
Nesse caso – afastamento da imputação de qualquer débito – caso subsista irregularidade não ensejadora de dano ao erário, os autos deverão ser desconvertidos para
serem apreciados como processo de fiscalização, apenas
quanto aos responsáveis que se enquadrem nessa hipótese.
Como já explicitado no Relatório do presente Voto, a
conclusão técnica e ministerial nos presentes autos foi
no sentido da manutenção de ressarcimento de valores,
www.tce.es.gov.br

sendo apenas afastada a imputação de débito no tocante a alguns responsáveis inicialmente apontados como
responsáveis.
Tal hipótese não se encontra abrigada pelo art. 329, §8º
da Resolução TC 261/2013 por falta do requisito essencial, qual seja a conclusão pela inexistência de dano ao
erário.
Ressalto, ainda, que, havendo imputação de débito a determinados responsáveis, e exclusão de outros gestores
inicialmente citados por acolhimento de suas razões de
defesa, estes têm direito subjetivo à quitação por esta
Egrégia Corte de Contas.
Nesse sentido, por entender que a proposta de encaminhamento não encontra abrigo no art. 329, §8º da Resolução TC 261/2013, e diante da manutenção de inconsistências ensejadoras de dano ao erário, concluo que os
presentes autos devem ser julgados como Tomada de
Contas Especial.
Quanto ao mérito, 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
3334/2017 (fls. 19180/19358) e na Manifestação Técnica
1475/2017 (fls. 19439/19468), abaixo transcritas:
- Instrução Técnica Conclusiva 3334/2017
2 QUESTÕES PRÉVIAS - PRELIMINARES/PREJUDICIAIS DE
MÉRITO
2.1 Da Prescrição
Alegações das partes:
O senhor Romualdo Antônio Gaigher Milanese, em sua
peça contestatória, argumenta, em sede de preliminar,
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste
TCEES em relação aos indícios apontados na ITI 914/2014
em seu desfavor.

§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.

Para tanto alega que somente foi citado em 29/11/2016
(em verdade a data em que se deu a juntada aos autos
do ato citatório) sendo que os editais, reputados irregulares, teriam sido elaborados em 08/11/2011 (Pregão
Presencial 66/2011) e 28/11/2011 (Pregão Presencial
71/2011), razão pela qual, em sua ótica, já teria transcorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre a data
dos fatos e a realização de sua citação, operando-se, assim, o fenômeno prescricional.

I - a citação válida do responsável;

Análise:
A Lei Complementar nº 621/2012, em seu art. 71, dispõe
sobre o prazo em que se verificará a ocorrência de prescrição, bem como, suas causas interruptivas e suspensivas. Eis a letra da Lei:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos
de processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo os
atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
Diário Oficial de Contas

§ 4º Interrompem a prescrição:
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas (grifos da ITC).
Note-se que o fenômeno prescricional implica na extinção da pretensão punitiva deste TCEES impossibilitando
a aplicação de sanções ao gestor que tenha incorrido em
irregularidades formais.
Acrescente-se que de acordo com a Lei Orgânica deste
Tribunal (Lei Complementar Estadual 621/2012), precisamente seu Título VI, as sanções aplicáveis por este Tribunal são as seguintes: multa (arts. 134 e 135); inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, por prazo não superior a cinco anos (art. 139);
declaração de inidoneidade de licitante fraudador para
participar de licitação ou contratar, por até cinco anos,
com a administração pública estadual e municipal (art.
140); além das penalidades descritas nos incisos I e II do
art. 141, ora reproduzidos:
Art. 141. O Tribunal de Contas poderá ainda determinar,
cumulativamente ou não com outras sanções previstas
nesta Lei Complementar e no Regimento Interno, as seguintes sanções:
I - inabilitação para o recebimento de transferências voluntárias, de órgãos ou entidades sujeitas à jurisdição
do Tribunal de Contas, nos casos de omissão no dever
de prestar contas, de desfalque ou o desvio de dinheiro,
www.tce.es.gov.br

bens ou valores públicos ou da prática de ato de gestão
ilegal, ilegítimo ou antieconômico, excetuadas as hipóteses previstas no § 3º do artigo 25 da Lei Complementar
Federal nº 101/00;
II - proibição de contratação, pelo Poder Público estadual ou municipal, por até cinco anos, do agente público
responsabilizado pela prática de grave infração, nos termos do artigo 139, e do terceiro que, como contratante
ou parte interessada na prática do mesmo ato, haja concorrido para a ocorrência do dano ao erário apurado, no
caso do disposto nas alíneas “e” e “f” do inciso III do artigo 84, observado o disposto nos incisos I e II do artigo 87.
Nessa senda, cabe asseverar que a prescrição quinquenal, prevista no art. 71 da LC 621/2012, só atinge a pretensão sancionatória, em nada afetando a obrigação de
reparação 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:
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 pratiSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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cado 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, §
5°) (grifos da ITC).
A mesma interpretação é dada por Uadi Lammêgo Bulos:
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.
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:
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).
Note-se, ainda, que esta E. Corte de Contas firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional previsto no art. 71 da LC 621/2012 se aplica aos processos
anteriores à vigência da referida Lei Complementar, como se vê do Acórdão TC 407/2012, passado nos autos
do Processo TC 4348/2003, de Relatoria do Conselheiro
Diário Oficial de Contas

(em substituição) João Luiz Cotta Lovatti, senão vejamos:
(...) 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 (Processo TC 4348/2003, Acórdão Plenário TC 407/2012, Rel.
Conselheiro (em substituição) João Luiz Cotta Lovatti).
Pois bem, feitas estas considerações acerca do instituto da prescrição e sua previsão na LC 621/2012, urge
averiguarmos a sua ocorrência no que tange aos indícios apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 914/2016
em desfavor do senhor Romualdo Antônio Gaigher Milanese. Tais indicativos encontram-se descritos nos itens
2.3.2 e 2.3.3 da ITI 914/2016 (fls. 18.419-18.451, vol. XC)
e dizem respeito aos editais dos Pregões Presenciais nsº
066/2011 e 071/2011.
Ressalte-se, por oportuno, que os indicativos de irregularidades noticiados na ITI 914/2016 foram apurados
em sede de um “processo de fiscalização” eis que os autos foram autuados originariamente como uma “denúncia” e desse modo se desenvolveu até sua conversão
em Tomada de Contas Especial determinada pela Decisão 2983/2016 (fls. 18.459-18.460, vol. XC), razão pela qual deve ser aplicado, como marco inicial da contagem do prazo prescricional, a data da ocorrência do fato, conforme disposição contida no art. 71, § 2º, II, da LC
621/2012.
www.tce.es.gov.br

Ocorre que os fatos reputados como anômalos, no que
diz respeito particularmente ao senhor Romualdo Antônio Gaigher Milanese, não foram propriamente a elaboração dos editais suprareferidos, mas sim os atos de homologação dos certames, praticados indubitavelmente
pelo ora defendente conforme se pode verificar às fls.
4257 (vol. XX) e 5392 (vol. XXV).
De se notar que no caso do Pregão Presencial 066/2011
o ato de homologação foi realizado pelo defendente em
01/12/2011 (fl. 4257, vol. XX) e tornado público através
da publicação do “Aviso de Adjudicação e Homologação” no DIOES de 06/02/2012 (fl. 4296, vol. XX). Quanto ao Pregão Presencial 071/2011 tem-se que a sua homologação, pelo senhor Romualdo Antonio Gaigher Milanese, ocorreu em 12/12/2011 (fl. 5392, vol. XXV), sendo que a publicidade do ato homologatório se deu em
06/02/2012 com a publicação do respectivo “Aviso” no
DIOES (fl. 5424, vol. XXV).
Ressalte-se, neste interim, que embora a Lei 621/2012
estabeleça, em seu art. 71, § 2º, II, que o marco prescricional se inicia “da ocorrência do fato”, é evidente que o
“fato” deve se tornar conhecido para que se abra a contagem do prazo prescricional, essa é a lógica admitida
em nosso sistema jurídico consoante se verifica de julgados de nossos Tribunais. Ademais, em se tratando de
procedimento licitatório tem-se que os possíveis vícios
nele existentes persistem durante o prazo de contratação protraindo o início da contagem do prazo prescricional até que aquele se finde ou se dê o último pagamento.
Pois bem, o Pregão Presencial nº 066/2011 (fls. 33883409, vol. XVI) teve por objetivo o registro de preços para aquisição de material permanente e brinquedos pedagógicos, sendo firmada a respectiva Ata de Registro de
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Preços (fls. 4297-4323, vol. XX) em 07/12/2011, com validade de 12 (doze) meses, ou seja, até 07/12/2012.

071/2011
Não

Já o Pregão Presencial nº 071/2011 (fls. 4574-4601, vol.
XXI) se destinou ao registro de preços para a aquisição
de materiais para iluminação pública e enfeites elétricos
de Natal, sendo a consequente Ata de Registro de Preços
(fls. 5393-5415, vol. XXV) firmada em 19/12/2011, com
validade de 12 (doze) meses, ou seja, até 19/12/2012.

Ademais, mesmo tomando-se como marco inicial da
contagem do prazo prescricional as datas nas quais o senhor Romualdo Antônio Gaigher Milanese realizou a homologação dos PP’s 066/2011 e 071/2011, respectivamente, 01/12/2011 (fl. 4257, vol. XX) e 12/12/2011 (fl.
5392, vol. XXV), ainda assim não se afiguraria o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido
no art. 71 da Lei Orgânica deste Tribunal.

No caso em tela não há necessidade de verificar-se
quando se findaram os efeitos das Atas de Registro de
Preços oriundas dos Pregões Presenciais nsº 066/2011
e 071/2011. Basta que se observe as datas em que foram firmadas as “Atas”, respectivamente 07/12/2011 e
19/12/2011, para concluir-se pela inocorrência de prescrição.
Ora, a juntada do Termo de Citação do senhor Romualdo
Antônio Gaigher Milanese se deu em 29/11/2016, conforme atestado pelo “Termo de Juntada” presente às fls.
18.537-18.538 (vol. XC), interrompendo-se nesta data o
curso do prazo prescricional, conforme inteligência dos
artigos 71, § 4º, I, da LC 621/2012 c/c 362, I, do RITCEES
(Res. TC 261/2013).
Dessa forma, ao contrário do alegado pelo defendente,
verifica-se a não ocorrência do fenômeno prescricional
no tocante aos fatos ocorridos nos procedimentos licitatórios dos Pregões Presenciais nsº 066/2011 e 071/2011,
conforme demonstrado no quadro abaixo:
Pregão Presencial Data de assinatura da Ata de Registro
de Preços Marco Interruptivo (juntada do termo de citação)
Transcurso de tempo igual ou superior a 05 (cinco) anos?
066/2011 07/12/2011
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29/11/2016

Não

19/12/2011

29/11/2016

Cabe acrescentar que em razão dos indícios de irregularidades verificados nos procedimentos licitatórios dos
Pregões Presenciais nsº 066/2011 e 071/2011, além do
senhor Romualdo Antônio Gaiguer Milanese, também
foram citadas, para apresentarem justificativas, as senhoras Rosângela de Souza Bueloni e Camila Souto Mendes Fachetti, cujos termos de citação foram também juntados em 29/11/2016 (fls. 18.537-18.538, vol. XC), de
sorte que também não se verifica a extinção da pretensão punitiva deste Tribunal quanto a elas.
Assim sendo, pelas razões ora expostas, opina-se pelo
não acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva.
2.2 Da impossibilidade de conversão automática de processo de fiscalização em tomada de contas especial
Alegações das partes:
Os senhores José Ricardo Pereira da Costa, André Layber
de Miranda e a senhora Norma Ayub Alves, sustentam,
em suas respectivas peças de defesa, preliminarmente,
que não haveria pressuposto legal que ensejasse a conversão deste processo (originariamente de natureza fiscalizatória) em tomada de contas especial, uma vez que
www.tce.es.gov.br

não haveria a configuração da ocorrência de desfalque,
desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte
dano ao erário. Citam, em adição aos seus argumentos,
julgado proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 23.550.
Análise:
Da argumentação aduzida nas peças contestatórias denota-se que os defendentes apegam-se à ideia de que a
palavra “configurada”, presente na expressão “configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário”, expressada
nos artigos 115, caput e 57, IV, da Lei 621/2012, teria o
significado de “reconhecido”. Sem razão os defendentes
eis que os dicionários tradicionais da língua portuguesa
atribuem ao termo “configurado” a acepção de “ter semelhanças ou características” tais que ensejam uma determinada classificação, dessa forma, a teor do significado do vocábulo “configurada”, não se exige um juízo de
certeza quanto ao dano experimentado pelo erário para que se autorize a conversão do processo de fiscalização em tomada de contas especial não havendo equívoco desta Corte ao tomar a decisão de conversão antes de
findar-se a fase de instrução técnico-processual.
Também argumentam os defendentes que descaberia a
conversão em tomada de contas especial por não se encontrarem presentes os requisitos preconizados no art.
317, § 1º, do RITCEES (Res. TC 261/2013), sobretudo a
pretensa necessidade de “[...] constatação de [...] irregularidade de que resulte dano ao erário”. Eis o teor do dispositivo regimental:
Art. 317. Após a elaboração da instrução técnica inicial,
se presentes os pressupostos autorizadores, caberá ao
colegiado converter o processo em tomada de contas esSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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pecial.

citação do responsável.

§ 1º. São pressupostos para a conversão de processos de
fiscalização em tomada de contas especial:

De se notar, ainda, que a mera conversão do processo
de fiscalização em tomada de contas especial não implica, automaticamente, no julgamento pela irregularidade
das contas das partes do processo, não havendo que se
falar em prejuízos a sua esfera jurídica ou ao seu direito de defesa, ao contrário, já que, em havendo conversão por ocasião da determinação de citação, estar-se-á,
quando da realização do ato citatório, dando ciência inequívoca à parte de que em face dela existe um processo
que poderá ensejar, além da condenação às sanções previstas na LC 621/2012 e a imputação de ressarcimento,
o julgamento de suas contas com as consequentes implicações previstas na Lei Complementar 135/2010 (Lei da
Ficha Limpa) que podem repercutir em sua capacidade
eleitoral passiva.

I - a constatação de desfalque, desvio de dinheiro, bens
ou valores públicos ou a ocorrência de qualquer outra irregularidade de que resulte dano ao erário;
II - a identificação do responsável;
III - a quantificação do dano.
Em que pesem os argumentos tecidos pelos ora defendentes evidencia-se que o disposto no art. 317 do Regimento Interno deste Tribunal se refere à fase de elaboração da Instrução Técnica Inicial que, por sua vez, tem caráter meramente propositivo eis que o reconhecimento
do dano e eventual condenação são de competência exclusiva dos órgãos colegiados compostos de Conselheiros ou Conselheiros em substituição desta Corte de Contas. Tratando-se de fase processual propositiva tem-se
que a “constatação”, referida no inciso I do § 1º do art.
317 do RITCEES, se dá em tese, ou seja, na presença de
indícios dos quais se possa inferir a necessidade de condenação ao ressarcimento, oportunizando-se, por óbvio,
amplo direito de defesa para que se elida o indício de irregularidade que contém sugestão de reconhecimento
de dano e consequente imputação de ressarcimento à
parte, do contrário não haveria sentido quanto ao disposto no § 2º do mesmo artigo 317 que estabelece a preferência pela conversão do processo em tomada de contas especial por ocasião da determinação de citação, senão vejamos:
Art. 317. [...]
§ 2º A conversão em tomada de contas especial ocorrerá, preferencialmente, por ocasião da determinação de
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Portanto, longe de se constituir em ofensa às garantias
constitucionais, a conversão do feito em tomada de contas especial proporciona à parte o conhecimento amplo
das consequências de um possível julgamento em seu
desfavor estando em plena consonância com os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consagrados na Constituição da República.
Outrossim, o precedente pretoriano citado por um dos
defendentes, qual seja, o Acórdão prolatado pelo STF no
Mandado de Segurança nº 23.550, não guarda qualquer
pertinência com o caso em tela, no qual a irresignação
diz respeito, apenas, à conversão do processo de fiscalização em tomada de contas especial, tendo sido todas
as partes citadas para exercerem seu direito de defesa.
Já o referido MS nº 23.550 trata de caso diverso no qual
o TCU havia determinado a uma autarquia federal a anulação de contrato já celebrado sem que a empresa conwww.tce.es.gov.br

tratada tivesse participado da relação processual instaurada pela Corte Federal de Contas, tendo sido concedida a segurança à empresa impetrante. Não há portanto,
qualquer similitude entre o caso presente nestes autos e
aquele que foi objeto do mandamus manejado perante
a Corte Suprema.
Reforçando a ausência de prejuízo às partes em razão
da conversão da natureza processual do feito registre-se que a própria norma regimental deste TCEES prevê
a desconversão do processo de tomada de contas especial, caso em que retornará à natureza de processo de
fiscalização com os consectários que lhe são característicos (possibilidade de aplicação das sanções previstas na
LC 621/2012, bem como de expedição de determinações
e recomendações), senão vejamos:
Art. 329. A apreciação e julgamento dos processos sob
a jurisdição do Tribunal observarão as normas relativas
aos ritos especiais previstos neste Regimento.
[...]
§ 8º Os processos de fiscalização convertidos em tomada de contas especial em que, por ocasião do julgamento, for afastada a imputação de ressarcimento de valores, subsistindo, no entanto, a irregularidade, deverão
ser desconvertidos para serem apreciados como processo de fiscalização, apenas quanto aos responsáveis que
se enquadrem nessa hipótese. (Parágrafo acrescido pela Emenda Regimental nº 006, de 29.3.2016) (grifos da
ITC).
Dessa forma, a vista das razões aqui expostas, opina-se
pelo não acolhimento da preliminar.
2.3 Da ausência de interesse de agir – valor inferior a
20.000 VRTE
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Alegações das partes:
As senhoras Camila Souto Mendes Facheti e Rosângela
de Souza Bueloni alegam que inexistiria interesse de agir
deste Tribunal no tocante à auditagem do Pregão Presencial nº 066/2011, realizado pelo Município de Boa Esperança já que os valores pagos à contratada em razão
do contrato derivado do certame não atingiriam o montante de 20.000 VRTE estabelecido na IN TC 32/2014.
Análise:
A preliminar em exame não merece qualquer acolhida
eis que a Instrução Normativa TC 32/2014 trata, evidentemente, dos processos de tomadas de contas especiais
instauradas voluntariamente pelo jurisdicionado, em
atenção ao disposto no art. 83 da LC 621/2012, ou determinadas por este Tribunal para serem feitas pelo jurisdicionado, com fundamento nos arts. 83, § 1º e 43, III, da
mesma Lei. Aliás, o próprio artigo 1º da IN TC 32/2014
não deixa dúvidas acerca da sua aplicação às tomadas de
contas especiais instauradas pelo próprio jurisdicionado
ou determinadas por esta Corte de Contas, vejamos:
Art. 1º. Tomada de contas especial é um processo instaurado pela autoridade administrativa competente, de ofício, depois de esgotadas as medidas administrativas internas, ou por determinação do Tribunal, com o objetivo de apuraros fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento, quando
caracterizado pelo menos um dos fatos descritos adiante: (grifos da ITC).
O presente feito trata de tomada de contas decorrente
da conversão de processo de fiscalização sendo oportuno salientar que a conversão de fiscalização em tomada
de contas especial tem fundamento no art. 57, IV, da LC
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621/2012 e portanto, distinto do que enseja a chamada
tomada de contas especial determinada por este Tribunal ou instaurada voluntariamente pelo jurisdicionado.
Vale dizer que no caso de tomada de contas especial decorrente de conversão não há limite mínimo de alçada.
Ademais, mesmo no caso da tomada de contas especial
determinada por este Tribunal ou instaurada voluntariamente pelo jurisdicionado, havendo determinação desta
Corte de Contas, não subsistirá óbice que seu processamento seja realizado perante este Sodalício inobstante o
valor do débito ser inferior a 20.000 VRTE, conforme inteligência do art. 9º da IN TC 32/2014.
Assim, pelo exposto, opina-se pelo não acolhimento da
preliminar de ausência de interesse de agir.
2.4 Da ausência de requisito de admissibilidade para o
recebimento da denúncia
Alegações das partes:
A senhora Norma Ayub Alves sustenta que a denúncia
que originou a presente relação processual revestiu-se
apenas de “[...] afirmações genéricas, sem indícios de
prova, e [...] elementos objetivos [...]”, de sorte que não
poderia ter sido recebida por este Tribunal nos termos
do art. 94, §1º da LC 621/2012.
Análise:
A questão trazida pela defendente não enseja maiores
discussões uma vez que a denúncia, juntamente com os
documentos de suporte (fls. 01-22), foi submetida ao
crivo do Ministério Público de Contas que, por sua vez,
emitiu parecer (fls. 28-35) favorável ao seu recebimento,
cuja fundamentação ora se reproduz:
Tendo em vista os postulados constitucionais, diretrizes
orientadoras da interpretação de dispositivos constituwww.tce.es.gov.br

cionais, lança-se mão do postulado da proporcionalidade para averiguar a possibilidade do conhecimento de
denúncia que não supriu o requisito de admissibilidade
referente à qualificação do denunciante, e acordo com a
prática desta Corte de Contas.
[...]
Posto isso, verifica-se que a denuncia é adequada, afinal, o conhecimento desta tem nexo de causalidade com
a finalidade buscada, qual seja, a fiscalização da administração pública municipal. Comprova-se isso pelo fato
de que o conhecimento da denúncia acarretará análise
dos indícios apresentados, caso se comprove a veracidade dos fatos indicados, caberá à responsabilização dos
envolvidos.
Quanto à necessidade da denúncia em sua integralidade, considera-se existente, haja vista que a flexibilização
do princípio que veda o anonimato não traz prejuízos à
ordem jurídica neste caso.
A existência de aparentes indícios de irregularidades encontra-se demonstrada nos documentos anexados à denúncia. Para que esses estes indícios possam ser justificados pelos envolvidos é necessária que se aprofunde a
análise dos fatos.
Emerge a necessidade da flexibilização da vedação ao
anonimato, para que neste caso, prevaleça à fiscalização
da sociedade sobre a moralidade e a probidade dos atos
praticados na administração pública.
Considera-se tal ponderação proporcional em sentido
estrito, tendo em vista que a vantagem promovida pela finalidade buscada é, indubitavelmente, proporcional
à restrição que se faz ao princípio já mencionado. O direito de fiscalização, garantido ao cidadão, pelo princíSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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pio da moralidade administrativa é de grande relevância,
ainda mais quando comprovados indícios de dano à administração.
Com base na manifestação do Ministério Público de Contas este Tribunal deu prosseguimento ao feito realizando a instrução processual necessária, culminando na
elaboração da Instrução Técnica Inicial ITI 914/2016 (fls.
18.419-18.451, vol. XC), na qual foram apontados indícios de irregularidade e eventuais responsáveis.
Dessa forma, tem-se que a discussão acerca da admissibilidade da denúncia encontra-se preclusa. Ademais, a
atuação da Área Técnica, na realização da instrução processual de um processo recebido como denúncia ou representação, não se encontra delimitada subjetiva ou
objetivamente pelos fatos narrados na peça inaugural.
Em verdade, quando este Tribunal conhece de uma denúncia ou representação, a matéria e os fatos nela tratados assumem contornos de matéria de ordem pública,
face o interesse público que decorre da necessidade de
controle dos recursos do erário e dos atos de gestão praticados por agentes públicos. Nesse passo, o corpo técnico desta Corte, ao realizar a instrução em um processo de denúncia ou representação, não está adstrito ao
escopo da peça inicial ou aos elementos de prova que a
acompanham, podendo colher novos elementos de prova e aprofundar o exame dos fatos para a detecção de
anomalias, independentemente se estas foram relatadas
na peça denunciativa.
Nesse passo, em vista das razões aqui expostas, opina-se
pelo não acolhimento da preliminar de ausência de requisito de admissibilidade da denúncia.
2.5 Da Ausência de Responsabilidade e Ilegitimidade
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Passiva do Parecerista Jurídico
A senhora Camila Souto Mendes Facheti e o senhor Zacarias Carraretto Filho, em suas respectivas peças de defesa, argumentam ser descabida a sua responsabilização pela emissão de pareceres nos procedimentos licitatórios. Trazem, em sustento a sua tese, julgados do STF,
precisamente os proferidos nos Mandados de Segurança
nsº MS 24.073/DF, MS 24.584/DF e MS 24.631. Alega-se
ainda que este Tribunal não teria jurisdição sobre as manifestações jurídicas dos advogados públicos, evocando
o defendente a aplicação do disposto no art. 5º, § único,
da LC 621/2012.
Análise:
A responsabilização de advogados públicos e privados
perante os Tribunais de Contas em razão da emissão de
pareceres em processos administrativos da Administração Pública ganhou relevância após o TCU ter passado
a atribuir responsabilidade aos emitentes de pareceres
que serviram de suporte para a prática de atos, por autoridade administrativa, maculados de ilegalidade e/ou
com prejuízo ao erário.
Ante a constante responsabilização de pareceristas em
decisões prolatadas pelo TCU a matéria aportou no Supremo Tribunal Federal por força de mandados de segurança impetrados por advogados citados ou responsabilizados nos processos de competência da Corte Federal
de Contas.
A questão atinente à responsabilização em razão da
emissão de pareceres foi objeto dos já notórios Mandados de Segurança MS 24.073/DF, MS 24.584/DF e MS
24.631, todos citados pelos defendentes em sustento as
suas alegações. Em verdade os julgados prolatados pewww.tce.es.gov.br

la Corte Suprema nos referidos writes têm servido de
objeto de estudo em uma infinidade de artigos e teses
doutrinárias, gerando, não raramente, interpretações diversas e por vezes contraditórias sobre o conteúdo dos
mencionados julgados pretorianos, não sendo incomuns
teses que defendem a irresponsabilidade em contraponto a outras que consideram os emitentes de pareceres
solidariamente responsáveis com o gestor praticante do
ato baseado na manifestação jurídica, eis que o parecer,
em alguns casos, assumiria contornos obrigatórios e até
mesmo vinculantes.
Felizmente o conteúdo dos Mandados de Segurança MS
24.073/DF, MS 24.584/DF e MS 24.631, bem como a própria temática relativa à responsabilização dos advogados
públicos em razão da emissão de pareceres, foram abordados novamente pelo STF (Segunda Turma) no Mandado de Segurança MS 29.137/DF, de relatoria da Ministra
Carmem Lúcia, no qual a E. Relatora proferiu esclarecedora lição acerca da matéria no Voto que integra o acórdão:
MANDADO DE SEGURANÇA 29.137 DISTRITO FEDERAL
[...]
Diversamente do que alega o Impetrante, a circunstância de ter a assessoria jurídica da Secretaria de Trabalho
de Mato Grosso do Sul se pronunciado favoravelmente
à celebração do termo aditivo censurado pelo Tribunal
de Contas da União não afasta sua responsabilidade pelo ato lesivo ao patrimônio público. A responsabilidade
pela prática desse ato pode ser compartilhada com o órgão jurídico consultivo, mas não pode a ele ser transferida para eximir o Impetrante. Fosse isso possível, a existência de parecer jurídico favorável, mesmo se veiculasse omissão grave ou erro grosseiro, escusaria o gestor
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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público pela prática de toda ordem de irregularidades.
Ao se pronunciar sobre esse aspecto, a autoridade apontada como coatora asseverou em suas informações:
[O Impetrante] não foi responsabilizado sem que tivesse
sido aferida a existência de culpa pela prática do ato lesivo. Sua culpa restou caracterizada (…), não podendo dela se eximir sob a simples alegação de que se pautou nos
pareceres jurídicos (…)
Um parecer jurídico não vincula o gestor público, apenas
serve de subsídio à sua tomada de decisão, e, deste modo, não irá elidir sua responsabilidade pela eventual contratação irregular, ainda que tal contratação esteja escudada em parecer jurídico, elaborado interna ou externamente ao órgão público. (…)
[O] argumento suscitado pelo Impetrante não foi ignorado pelo TCU, ao imputar-lhe responsabilidade pela má
aplicação dos recursos públicos transferidos por intermédio do contrato em comento. Ocorre que a mera alegação de que o impetrante teria agido com base em pareceres jurídicos não lhe socorre, visto que este tipo de
manifestação institucional não vincula a atuação do gestor, muito menos o exame do controle externo. Em outras palavras: a conduta escorreita do autor da impetração faz-se imperativa e necessária, independentemente
de haver ou não parecer jurídico.
O parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/1999 estabelece:
As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica
da Administração. (grifos da ITC).
É certo que, em matéria de licitações e contratos admiDiário Oficial de Contas

nistrativos, a manifestação dos órgãos de assessoria jurídica não se limita à mera opinião, mas à aprovação ou
rejeição da proposta. Contudo, embora seja obrigatória
a submissão do contrato e, eventualmente, de seu termo
aditivo, ao exame de legalidade pelo órgão de assessoria
jurídica, sua manifestação favorável não ganha contorno de vinculatividade capaz de subordinar a atuação do
gestor público, compelindo-o a praticar o ato. Por outro
lado, se o parecer técnico-jurídico for desfavorável, seu
teor vincula o gestor público, impedindo-o de celebrar o
ajuste ou tornando-o exclusivamente responsável pelos
danos que dele possam advir.
Ao contrário do que pretende fazer crer o Impetrante,
a natureza vinculante de pareceres jurídicos em matéria de licitações somente se revela quando o órgão técnico aponta a existência de vício formal ou material que
impeça ou desaconselhe a pratica do ato, situação diversa da descrita nesta ação, pois, segundo exame do Tribunal de Contas da União, o gestor público podia, ou mesmo devia, dissentir e recusar-se a realizar o aditivo contratual.
Embora a aprovação do ato pela assessoria jurídica não
vincule o Administrador a ponto de substitui-lo em seu
juízo de valor, isso não significa que o parecerista é absolutamente isento de responsabilidade sobre suas manifestações. Se a prática do ato administrativo está lastreada em manifestação favorável da unidade técnica,
há convergência de entendimentos e, em certa medida,
compartilhamento de poder decisório entre o Administrador e o parecerista, pelo que se tornam mutuamente
responsáveis pelos danos que possam causar ao erário.
Dúvidas não remanescem sobre a inexistência de imunidade absoluta do advogado público com relação às mawww.tce.es.gov.br

nifestações jurídicas emitidas em processos administrativos, razão pela qual podem ser chamados a prestar esclarecimentos ao órgão de controle externo e, eventualmente, ser responsabilizados por seus atos em caso de
culpa, omissão ou erro grosseiro. Nesse sentido, na assentada de 9.8.2007, no julgamento do Mandado de Segurança n. 24.584, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal decidiu:
ADVOGADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE - ARTIGO 38 DA LEI Nº 8.666/93 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO - ESCLARECIMENTOS. Prevendo o artigo 38 da Lei
nº 8.666/93 que a manifestação da assessoria jurídica
quanto a editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes não se limita a simples opinião, alcançando
a aprovação, ou não, descabe a recusa à convocação do
Tribunal de Contas da União para serem prestados esclarecimentos (Plenário, DJe 19.6.2008, grifos da ITC).
Nessa assentada, ressaltei: “não acredito na irresponsabilidade de advogados. Penso que eles respondem sim,
a advocacia pública muito mais, e há legislação específica sobre isso”.
Na mesma linha, admitindo a possibilidade de responsabilização do advogado público por sua manifestação
jurídica quando verificada a existência de erro grosseiro ou culpa, são precedentes do Plenário deste Supremo
Tribunal: MS 24.073, Relator o Ministro Carlos Velloso,
DJ 31.10.2003, e MS 24.631, Relator o Ministro Joaquim
Barbosa, DJ 1º.2.2008.
Sobre esse tema, Marçal Justen Filho leciona:
Ao examinar e aprovar os atos da licitação, a assessoria
jurídica assume responsabilidade pessoal solidária pelo
que foi praticado. Ou seja, a manifestação acerca da vaSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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lidade do edital e dos instrumentos de contratação associa o emitente do parecer ao autor dos atos. Há dever de
ofício de manifestar-se pela invalidade, quando os atos
contenham defeitos. Não é possível os integrantes da assessoria jurídica pretenderem escapar aos efeitos da responsabilização pessoal quando tiverem atuado defeituosamente no cumprimento de seus deveres: se havia defeito jurídico, tinham o dever de apontá-lo. (…)
Havendo discordância doutrinária ou jurisprudencial
acerca de certos temas, a assessoria jurídica tem o dever de consignar essas variações, para possibilitar às autoridades executivas o pleno conhecimento dos riscos de
determinadas decisões. Mas, se há duas teses jurídicas
igualmente defensáveis, a opção por uma delas não pode acarretar punição. (…)
A opção por uma dentre diversas alternativas dotadas de
idêntico respaldo não comporta responsabilização, mesmo que o parecer seja obrigatório e de cunho vinculante. Mas a escolha por uma solução desarrazoada, tecnicamente indefensável, incompatível com os fatos concretos, não respaldada pela doutrina e pela jurisprudência acarreta a responsabilização de seu autor ainda que
o parecer seja facultativo e não vinculante” (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14ª
ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 526-529, grifos da ITC).
No mesmo sentido, Lucas Rocha Furtado complementa:
Em resumo, pode-se afirmar que os advogados podem
ser responsabilizados em razão de manifestações jurídicas produzidas em processos administrativos que causem dano ao erário em razão de fraude, de conluios, ou
quando for adotada tese jurídica absurda ou já rejeitada
pela jurisprudência. Não é legítimo, todavia, responsabilizá-los, judicial ou administrativamente, em razão do
Diário Oficial de Contas

conteúdo de suas manifestações, se defenderem tese razoável e bem fundamentada.
Se determinado gestor segue manifestação do órgão jurídico e pratica ato ilegal posteriormente impugnado pelo TCU, o gestor deve ser responsabilizado, e não é possível arguir em sua defesa o fato de ter agido amparado
em pareceres jurídicos, ou, em outras palavras, o só fato
de o gestor ter agido com amparo em pareceres jurídicos não o exime de responsabilidade caso o ato praticado venha a ser reputado ilegal (Curso de licitações e contratos administrativos. 3ª ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 194, grifos da ITC).
Acrescente-se que a possibilidade de responsabilização
do advogado que elaborou o parecer técnico-jurídico
que embasou a celebração do aditivo impugnado foi cogitada pelo Tribunal de Contas da União. É o que se depreende do seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Relator do Recurso de Reconsideração na Tomada
de Contas TC n.021.499/2003-1:
18. Em virtude de os recorrentes terem se beneficiado
dos recursos públicos transferidos sem a apresentação
de justificativa plausível que pudesse sustentar o aumento dos preços relativos à hora-aula, considero que devem
ser mantidos os exatos termos do acórdão combatido.
19. Quanto à possibilidade de responsabilização solidária do Sr. Lairson Ruy Palermo, assessor jurídico da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda-Seter/MS,
embora a proposta da Serur seja tecnicamente correta,
acolho as conclusões do douto representante do Ministério Público no sentido de que na atual fase do processo
e considerando ainda a baixa materialidade do valor do
débito imputado (R$ 18.000,00), a adoção de tal medida
seria inadequada, sob a ótica da racionalização adminiswww.tce.es.gov.br

trativa e da economia processual, porque geraria custos
de tramitação e instrução que poderiam ser superiores
ao valor do ressarcimento pretendido.
20. De se esclarecer, além disso, que a responsabilização
solidária do assessor jurídico, não afastaria a responsabilidade dos recorrentes (Acórdão TCU n. 1.241/2010).
Em síntese, não se está a afirmar a irresponsabilidade
daquele que lavrou o parecer que conferiu lastro jurídico
à realização do termo aditivo impugnado, apenas a indicar que sua corresponsabilidade pela prática do ato tido
como ilegal pelo Tribunal de Contas da União não desonera o Impetrante, razão pela qual não pode prosperar a
pretendida desresponsabilização defendida nesta ação.
[...]
10. Pelo exposto, voto no sentido de denegar a ordem
de segurança.
Da leitura do Voto condutor do acórdão prolatado pela
Segunda Turma do STF no MS 29.137/DF pode-se tomar
as seguintes conclusões:
- em matéria de licitações e contratos administrativos,
a manifestação dos órgãos de assessoria jurídica não se
limita à mera opinião, mas à aprovação ou rejeição da
proposta”, ou seja, tais pareceres (em matéria de licitações e contratos) não são meramente opinativos, mas
sim obrigatórios como enfatiza a Ministra Carmem Lúcia
em outro trecho de seu voto: “[...] embora seja obrigatória a submissão [...] ao exame de legalidade pelo órgão
de assessoria jurídica, sua manifestação favorável não
ganha contorno de vinculatividade capaz de subordinar
a atuação do gestor público, compelindo-o a praticar o
ato. Por outro lado, se o parecer técnico-jurídico for desfavorável, seu teor vincula o gestor público, impedindo-o
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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de celebrar o ajuste ou tornando-o exclusivamente responsável pelos danos que dele possam advir;

o Ministro Carlos Velloso, DJ 31.10.2003, e MS 24.631,
Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 1º.2.2008”;

- a natureza vinculante de pareceres jurídicos em matéria de licitações somente se revela quando o órgão técnico aponta a existência de vício formal ou material que
impeça ou desaconselhe a pratica do ato;

- o julgado também cita a doutrina de Marçal Justen Filho e Lucas Rocha Furtado que lecionam acerca da assunção de responsabilidade solidária do emitente de parecer acerca “[...] da validade do edital e dos instrumentos de contratação [...]”, ressaltando, contudo, que não
advirá responsabilidade “[...] se defenderem tese razoável e bem fundamentada”.

- Embora a aprovação do ato pela assessoria jurídica não
vincule o Administrador a ponto de substitui-lo em seu
juízo de valor, isso não significa que o parecerista é absolutamente isento de responsabilidade sobre suas manifestações;
- Se a prática do ato administrativo está lastreada em
manifestação favorável da unidade técnica, há convergência de entendimentos e, em certa medida, compartilhamento de poder decisório entre o Administrador e o
parecerista, pelo que se tornam mutuamente responsáveis pelos danos que possam causar ao erário;
- que a Corte Suprema reconhece a “inexistência de
imunidade absoluta do advogado público com relação às
manifestações jurídicas emitidas em processos administrativos”;
- que o advogado público pode ser responsabilizado por
suas manifestações jurídicas em processos administrativos “[...] em caso de culpa, omissão ou erro grosseiro”, hipóteses que segundo a Ministra Carmem Lúcia teriam sido reconhecidas “[...] no julgamento do Mandado de Segurança n. 24.584 [...]”, tendo a ilustre magistrada também registrado que: “Na mesma linha, admitindo a possibilidade de responsabilização do advogado
público por sua manifestação jurídica quando verificada
a existência de erro grosseiro ou culpa, são precedentes
do Plenário deste Supremo Tribunal: MS 24.073, Relator
Diário Oficial de Contas

De se notar que o acórdão prolatado no MS 29.137/DF
registra o entendimento exarado nos Mandados de Segurança 24.073, 24.584 e 24.631, todos eles citados pelos defendentes para embasarem a tese de irresponsabilidade do parecerista e suas próprias ilegitimidades para
figurarem como partes na presente relação processual,
entretanto, ao contrário do que os defendentes procuram demonstrar, observa-se que o STF reconhece a possibilidade de responsabilização do emitente de parecer
jurídico em processos administrativos “[...] em caso de
culpa, omissão ou erro grosseiro”, bem como, que “[...]
em matéria de licitações e contratos administrativos, a
manifestação dos órgãos de assessoria jurídica não se
limita à mera opinião, mas à aprovação ou rejeição da
proposta”. Portanto, sem qualquer razão os defendentes
quanto aos argumentos de que os julgados prolatados
nos Mandados de Segurança 24.073, 24.584 e 24.631 reforçariam sua tese de irresponsabilidade do parecerista.
Ademais a possibilidade de responsabilização do parecerista jurídico quando presentificados, no caso concreto, o erro grave, a omissão, a culpa ou dolo, encontra-se
pacificada nesta Corte de Contas conforme se extrai dos
julgados ora colacionados:
ACÓRDÃO TC-121/2016 - PLENÁRIO
www.tce.es.gov.br

Trata-se nestes autos de representação1 encaminhada
pelo senhor (...), na data de 22 de dezembro de 2014,
em face da Prefeitura Municipal de Marataízes, onde relata supostas irregularidades na adesão a Ata de Registro de Preços 052/2013 referente ao Pregão Eletrônico
030/2013, cujo objeto é a locação de serviços de infraestrutura física para eventos e lazer.
2.3 DA LEGITIMIDADE DO ADVOGADO PÚBLICO PARA
RESPONDER PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS
A preliminar suscitada não merece ser acolhida, pois
seus argumentos são totalmente infundados, sendo pacífico o entendimento sobre a competência dos Tribunais de Contas para apreciar a responsabilidade dos advogados públicos pelos pareceres emitidos. Nessa linha,
veja-se o recente julgado desta Corte de Contas, que inclusive foi publicado no Informativo de Jurisprudência nº
15: “1ªCÂMARA 6. Responsabilização de advogados públicos por eventuais danos ao erário decorrentes de pareceres emitidos. Tratam os autos da Prestação de Contas Anual e Relatório de Auditoria da Câmara Municipal
de Castelo, exercício 2011. Em preliminar, o Procurador
Geral do Legislativo Municipal, arguiu que não poderia
ser penalizado, sob o argumento de que advogado público não responde por eventuais danos ocasionados ao
erário por atos baseados em pareceres jurídicos facultativos ou obrigatórios, salvo se tiver caráter vinculante,
hipótese em que o profissional se responsabiliza por seu
conteúdo. O Relator registrou entendimento do STF no
sentido de “autorizar o Tribunal de Contas a responsabilizar os advogados públicos, sendo tal responsabilização
restrita, reduzindo-se o âmbito desse sancionamento
apenas para os casos de culpa e erro grosseiro”. Ressaltou que “para efeito de caracterização da responsabiliSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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dade do parecerista, necessário é a comprovação do nexo de causalidade que aponta no quanto a manifestação
do parecerista concorreu para o ato causador de prejuízos ao erário”. Quanto a alegação de incompetência dessa Corte para imputar responsabilidade ao parecerista, o
Relator entendeu ser “possível sim a imputação de responsabilidade”, complementando que “na forma do artigo 70, da Constituição Federal, entendo que o Procurador da Câmara Municipal de Castelo estaria abrangido pela jurisdição do Tribunal de Contas do Espírito Santo, diante da previsão do inciso XVI, do art. 5º, da Lei
Complementar nº 621/2012 (que trata de texto idêntico
do art. 5º, inciso VI da Lei n. 8.443/92)”. A Primeira Câmara, por unanimidade, deliberou nos termos nos voto
do relator pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. Acordão TC-394/2015 -1ª Câmara, TC 2100/2012, relator Conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva, publicado em 06.07.2015.”
(destacou-se) Diante do exposto, opina-se pela rejeição
da preliminar suscitada. (Processo: 12532/2014, Data da
sessão: 16/02/2016, Relator: SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO, Natureza: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO).
----------------------------------------------- -------------------------------------------------ACÓRDÃO TC-875/2016 – PLENÁRIO - Representação.
Preliminar. Ilegitimidade passiva ad causam. Parecerista Jurídico. Ofensa à Lei 8.666/93. Erro grosseiro. Preliminar não acolhida
Cuidam os presentes autos de Representação, formulada Ministério Público Especial de Contas, em que são relatadas pretensas irregularidades na contratação da empresa (...), cujo objeto é a divulgação das ações, projetos
Diário Oficial de Contas

e prestação de contas do Governo.
(...) 1.1 PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PARECERISTA JURÍDICO.
Destaca-se que foi suscitado pelo Sr. (...), Procurador Geral do Município de Cariacica, preliminar de ilegitimidade passiva para figurar no presente processo, tendo argumentado que o parecerista não pode ser responsabilizado pela emissão de peças de caráter opinativo, não
vinculativo, que foi emitida no exercício do múnus público junto à Prefeitura de Cariacica, cingindo-se a responsabilidade do advogado público às hipóteses de erro
grosseiro e má-fé, o que não ocorreu.
Ademais, alega que não há qualquer nexo de causalidade entre seu parecer e os supostos prejuízos narrados
pela representação e que, mesmo em tese, o responsável não deu causa aos fatos elencados como supostas irregularidades.
Neste passo, ainda que tenha havido grande controvérsia doutrinária acerca da possibilidade ou não de responsabilização do parecerista jurídico, mormente no âmbito jurídico-administrativo, na hipótese temos que as circunstâncias e consequências em que se deram os fatos
autorizariam a análise de mérito, com pretensa imputação de responsabilidade aos Justificantes, afinal, na forma do art. 131, caput e § 2º c/c art. 132, ambos da Constituição Federal de 1988, os Procuradores Públicos deverão ser investidos no cargo mediante aprovação em
concurso público de provas e títulos e sua atribuição é
de representação judicial e extrajudicial do Ente Federado e dos órgãos da administração indireta e subsidiárias, além de assessoria e consultoria jurídica do Poder
Executivo.
www.tce.es.gov.br

(...) A esse respeito, o Egrégio Tribunal de Contas da
União – TCU já firmou seu entendimento acerca da possibilidade de responsabilização do “advogado público”,
desde que sejam constatados alguns pressupostos específicos, quais sejam: quando o parecer não estiver devidamente fundamentado; quando não defender tese
jurídica aceitável e/ou quando não está alicerçado em
entendimento doutrinário ou jurisprudencial, ou seja,
quando ocorrer erro grosseiro, culpa ou dolo.
(...) Desta maneira, tal qual concluído pelo Egrégio Tribunal de Contas da União, a responsabilidade imputada
ao autor do parecer jurídico está inter-relacionada com a
responsabilidade pela regularidade da gestão da despesa pública, disciplinada no caso pela Lei Complementar
nº 621/2012, cuja fiscalização se insere na competência
deste Tribunal, em hipóteses específicas de fraude e grave dano ao Erário.
(...) Por fim, registra-se que o posicionamento do Supremo é de autorizar o Tribunal de Contas a responsabilizar
os advogados públicos, sendo tal responsabilização restrita, reduzindo-se o âmbito desse sancionamento apenas para os casos de culpa, dolo e erro grosseiro.
Obviamente, o dolo e a má-fé, por certo, deve ser objeto
de responsabilização, não havendo posicionamento em
contrário para não se admitir a responsabilização, sendo
certo que não é qualquer ato negligente ou imprudente
que deve levar à responsabilização.
Desta maneira, a posição do STF é no sentido de que a
autoridade não se vincula à opinião emitida quando é facultativa, ficando, entretanto, obrigada a realizar o ato
tal como submetido à consultoria na hipótese vinculada
ou de parecer obrigatório.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Assim, para efeito de caracterização da responsabilidade do parecerista, necessário é a comprovação do nexo de causalidade que aponta no quanto a manifestação
do parecerista concorreu para o ato causador de prejuízos ao erário.

(...) VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO:

laridades apontadas. Não é adequado impor ao parecerista jurídico conduta típica do controle interno

(...) Primeiramente, peço vênia ao Eminente Conselheiro
Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo, para divergir
em partes de seu voto, pelos motivos que passo a expor:

De minha parte, entendo que é possível sim a imputação
de responsabilidade ao Parecerista, observadas as condições aqui postas, sendo certo que a imputação ou não
de responsabilidade é matéria que pode ser aferida em
sede de preliminar quando ausentes os requisitos antes
sobreditos, todavia, no caso em tela, houve afronta à letra da lei contida no art. 25, II, da Lei 8.666/93, consistindo-se, pois, em erro grosseiro, razão pela qual deve ser
objeto de enfrentamento meritório.

VOTO pela regularidade da conduta do Senhor (...) dos
autos, pois o mesmo atuou como Procurador Jurídico,
exercendo sua profissão de advogado, requisito esse exigido para e investidura no cargo, caracterizando a atividade como privativa de advogado e portanto assegurada
a possibilidade de agir com liberdade no legítimo exercício da profissão conforme preceitua o art. 133 da Carta
Magna e o § 3° do art. 2° da Lei 8906/1994. No processo em epígrafe o advogado emitiu parecer pela regularidade da minuta do edital, onde entendeu ser correto o
valor da cobrança para habilitação, a área técnica entendeu que este posicionamento não está de acordo com o
§ 5° do art. 32 da Lei 8666/93.

(...) Portanto, VOTO pelo afastamento e a extinção do
processo com resolução de mérito para o Senhor (...),
considerando regular a sua conduta. (...). (Processo:
1499/2011 Data da sessão: 29/07/2014 Relator: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO Natureza: PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR).

Desta maneira, em sendo possível a atribuição de responsabilidade do Parecerista pelo Egrégio Tribunal de
Contas, tal qual antes afirmado, deixo de acolher a preliminar aqui suscitada. (Processo: 6630/2015 Data da sessão: 10/05/2016 Relator: Natureza: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
----------------------------------------------- -------------------------------------------------ACÓRDÃO TC-568/2014 – PLENÁRIO - Responsabilidade.
Parecerista Jurídico. Ausência de dolo ou culpa. A responsabilização deverá ocorrer quando houver dano decorrente de erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticados com culpa
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de Linhares, exercício de 2010, de
responsabilidade dos Senhores (...) e (...), Presidentes da
Câmara, à qual foi apensado o Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 121/2011 (Processo nº 2274/2011).
Diário Oficial de Contas

Tal matéria fora tratada pelo Supremo Tribunal Federal,
no Mandado de Segurança MS n° 24,073-3 (...).
(...) Restando claro que, o advogado somente poderá ser
responsabilizado quando for comprovadamente configurada em sua conduta profissional a presença de dolo ou
culpa, devendo somente ser responsabilizado pelos danos causados se forem decorrentes de erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticado com culpa.
O que não restou configurado nos autos, devendo portanto ser considerada regular a sua conduta e a extinção do processo com resolução de mérito, para o Senhor
(...), com base nos art. 161 c/c com art. 329 § 2° do Regimento Interno. Ressalto ainda que, o mesmo não deveria ter integrado os autos, em face do mérito das irreguwww.tce.es.gov.br

----------------------------------------------- -------------------------------------------------ACÓRDÃO TC-1727/2015-PLENÁRIO - Processual. Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilização de
parecerista jurídico pente o TCEES. Indispensável a demonstração de dano ao erário, culpa ou erro grosseiro.
Preliminar acolhida
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, relativa ao exercício de 2012, de responsabilidade do Sr. (...),
então Presidente.
(...)
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Inicialmente, assiste razão o Eminente Relator ao trazer
à votação a preliminar arguida pelo Senhor Pedro Henrique Vassalo Reis, conforme dispõe o art. 75 do Regimento Interno desta Corte, quanto a sua alegação de ilegitimidade passiva ad causum, por ter-lhe sido imputado
responsabilidade ao emitir parecer favorável a contratação de agência de publicidade.
Entendo ser totalmente possível a inclusão de responsabilidade aos advogados, conforme versa o posicionamento da área técnica nos presentes autos, na Instrução
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Técnica Conclusiva ITC 5322/2014 (...)

em seu parecer.

Anastácio da Silva.

(...)

Ressalto ainda que, não vislumbrei por parte da área técnica uma analise detalhada do parecer, nem mesmo a
confirmação de que fora o referido Senhor que integrou
o procedimento licitatório, uma vez que fora alegado o
contrário pelo mesmo.

Entendo, portanto que, o mesmo sequer deveria ter integrado os autos.

Todavia, no caso em tela, o Senhor (...) alega que manifestou-se ao fim do procedimento licitatório, acerca da
contratação da empresa vencedora, não sendo abarcado
pelo art. 38 da Lei de Licitações, o qual conferiria ao parecer jurídico o caráter vinculante supramencionado pela área técnica.
Conforme o entendimento do Supremo, demostrado
nestes autos, para que haja a responsabilização do parecerista, devem estar contidos os caracterizadores salientados pelo Excelentíssimo Ministro Joaquim Barbosa,
quais são dano ao erário, culpa ou erro grosseiro. E como muito bem salientou a área técnica em seu parecer
à luz do entendimento do Excelentíssimo Ministro Walton Alencar Rodrigues (fls. 145), devem ser analisadas as
“nuanças e circunstâncias existentes em cada caso concreto”.
A luz do exposto, concluo que, a área técnica limitou-se à
analise de doutrinas e jurisprudências que versam sobre
a responsabilização dos referidos “advogados públicos”,
abstendo-se de demonstrar como poderíamos aplicar tal
entendimento ao caso em tela, uma vez que não demostrou nos autos hipótese de dano ao erário, culpa ou erro grosseiro por parte do Senhor (...), como também não
demostrou em qual momento foi proferido o parecer do
referido, para assim aplicarmos caráter vinculativo. Demais disso, cumpre salientar que, o parecer que tenha
o caráter vinculativo, não enseja diretamente a responsabilização por parte dos advogados, uma vez que a demonstração de dano ao erário, culpa ou erro grosseiro
é INDISPENSÁVEL para que haja sua responsabilização.
Conforme claramente demonstrado pela área técnica
Diário Oficial de Contas

Repito, nos autos, não restou demonstrada pela área
técnica em momento algum que o referido advogado tenha causado dano ao erário, que tenha agido com culpa ou até mesmo tenha cometido erro grosseiro, apenas
atribui como conduta a emissão de parecer favorável a
contratação da empresa vencedora do certame.
Aliás, a própria área técnica ao final, é pela regularidade
dos atos praticados pelo Procurador.
Tal entendimento já vem sendo adotado por esta Corte de Contas, devendo até mesmo ser alvo de estudo do
Núcleo de Jurisprudência desta Egrégia Corte, conforme
Acórdão 568/2014 (TC 1499/2011), Decisão Preliminar
14/2015 (TC 4345/2013), Decisão Preliminar 144/2014
(TC 3222/2013), Decisão Preliminar 8904/2014 (TC
7078/2014) e Decisão 8397/2014 (TC 9623/2014).
Restando claro que, o advogado somente poderá ser responsabilizado quando for comprovadamente configurada em sua conduta profissional a presença de dolo ou
culpa, responsabilizando-se somente pelos danos causados se forem decorrentes de erro grave, inescusável, ou
de ato ou omissão praticado com culpa.
Ante o exposto VOTO pelo ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR alegada pelo Senhor (...), discordando assim do entendimento do Eminente Conselheiro Substituto Relator, bem como da área técnica e do Ministério Público
de Contas, na lavra do Douto Procurador Luis Henrique
www.tce.es.gov.br

VOTO COMPLEMENTAR DO EXMO. SR CONSELHEIRO EM
SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
(...)
Vê-se que a matéria comporta decisão em sede de preliminar, posto que não houve demonstração do nexo causal relativamente à responsabilidade do advogado, seja
decorrente de erro grosseiro ou de defesa de tese minoritária, e, para efeito de caracterização da responsabilidade do parecerista, necessário é a comprovação do referido nexo de causalidade que aponta no quanto a manifestação do parecerista concorreu para o ato causador
de prejuízos ao erário.
Desta maneira, em face das razões expendidas, encampo os termos do voto do Eminente Conselheiro Dr. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, quanto a ACOLHER A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva ad causum do Senhor
(...), Procurador, em face das razões antes expendidas
quando da análise da preliminar suscitada. (Processo:
3238/2013, Data da sessão: 10/11/2015, Relator: MÁRCIA JACCOUD FREITAS, Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR) (g.n).
De se notar, com base nos julgados supra, que esta E.
Corte de Contas, no exercício de suas competências
constitucionais, sempre persegue a melhor aplicação do
Direito, a busca da verdade material e a segurança jurídica. Assim, em homenagem a estes predicados, tem admitido a responsabilização do parecerista jurídico na hipótese da emissão de parecer técnico-jurídico no qual se
demonstre, no caso concreto, a existência de erro grave,
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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omissão, culpa ou dolo.

---------------------------

A defesa ainda alega que em razão do disposto no art.
5º, § único, da LC 621/2012 esta Corte de Contas não teria jurisdição sobre as manifestações jurídicas dos advogados públicos não lhe cabendo assim a sua análise e,
por consequência, restaria ilegítimo que o parecerista figurasse como parte nos processos de competência deste Tribunal.

Art. 2º (Lei 8.906/94)

Também quanto a este ponto não assiste qualquer razão
à defesa, como se verá no a seguir expendido.
Vejamos o que dita o art. 5º, § único, da LC 621/2012:
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
[...]
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso XVII
deste artigo os atos e manifestações dos advogados públicos submetidos à Lei Federal nº 8.906, de 04.7.1994,
em face da disposição contida no § 3º do seu artigo 2º
(Inciso incluído pela LC nº 658/2012 – DOE 21.12.2012).
O preceito supramencionado faz menção a dois outros
dispositivos, quais sejam, o inciso XVII do mesmo artigo
5º da LC 621/2012, e o § 3º do art. 2º da Lei 8906/1994
(Estatuto da Advocacia). Eis os seus respectivos teores:
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
[...]
XVII - os responsáveis pela elaboração dos editais de licitação e dos convites, os participantes das comissões
julgadoras dos atos licitatórios, os pregoeiros, bem como os responsáveis e ratificadores dos atos de dispensa
ou inexigibilidade. (Inciso incluído pela LC nº 658/2012 –
DOE 21.12.2012)
----------------------------------------------- -------------------------Diário Oficial de Contas

§ 3º No exercício da profissão, o advogado é inviolável
por seus atos e manifestações, nos limites desta lei.
De se notar que o § único do art. 5º da Lei Orgânica desta
Corte traz exceção ao disposto no inciso XVII do mesmo
artigo que, por sua vez, dispõe que a jurisdição do Tribunal abrange os responsáveis pela elaboração de editais e
convites, os participantes de comissões de licitação, bem
como os responsáveis por atos de ratificação de dispensa e inexigibilidade.
Nesse passo, é importante destacar que o art. 5º da LC
621/2012 trata, especificamente, da abrangência da jurisdição do TCEES, não se referindo, é claro, à questão
territorial, mas sim às pessoas físicas ou jurídicas submetidas ao seu espectro decisório. Para que se espanque
qualquer dúvida nesse sentido vejamos o inteiro teor do
art. 5º da LOTCEES:
[omissis]
Fazendo-se uma interpretação finalística e sistemática
do disposto no art. 5º da LC 621/2012 parece-nos claro
que se, de fato, quisesse o legislador retirar os advogados públicos da jurisdição do TCEES teria realizado tal intento de maneira expressa e clara, de modo a não deixar
dúvidas quanto a isso. Em verdade o § único do art. 5º da
Lei Orgânica excetua a jurisdição desta Corte não quanto
aos advogados públicos, mas sim quanto aos atos e manifestações destes que sejam “[...] submetidos à Lei Federal nº 8.906, de 04.7.1994 [...]”, ou seja, os atos e manifestações do advogado que constituam alguma das infrações previstas no art. 34 da Lei 8.906/94 (Estatuto da
Advocacia) e que são, obviamente, processadas e julgawww.tce.es.gov.br

das perante o Tribunal de Ética e Disciplina, do Conselho
Seccional da OAB em cuja base territorial tenha ocorrido
a infração (cf. art. 70, § 1º da Lei 8.906/94).
É evidente que o § único do art. 5º da LC 621/2012 não
se refere a pareceres.
Cabe ainda aduzir que em várias oportunidades os colegiados desta Corte de Contas já se manifestaram acerca
da correta exegese do disposto no § único do art. 5º da
Lei Orgânica, repisando o entendimento de que os advogados públicos podem ser responsabilizados em processos de competência do TCEES:
[omissis]
Pois bem, ressalvando que a análise dos requisitos autorizadores da imputação de responsabilidade aos emitentes de pareceres, que figuram como partes neste processo, confunde-se com a análise de mérito do indicativo de irregularidade, reafirma-se aqui que a posição do
STF e desta Corte de Contas, firmada através dos julgados supra referidos, é de reconhecer a co-responsabilidade do advogado público ou investido nesta qualidade pela emissão de parecer que embase ato ou contrato administrativos revestido de ilegalidade ou que cause
prejuízo ao erário, nos casos em que restar configurada,
quanto à manifestação jurídica, a existência de erro grave, omissão, culpa ou dolo.
Dessa forma, opina-se pelo não acolhimento da preliminar de ausência de responsabilidade e ilegitimidade passiva do parecerista jurídico.
3 ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NA INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL ITI 914/2016
3.1 Pagamento sem liquidação, gerando dano ao erário Prefeitura Municipal de Piúma – Pregões Presenciais: PP
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08/2011 (Contrato nº 66/2011); PP 70/2011 (Contrato
163/2011); PP 18/2012 (Contratos 85/2012, 161/2012,
191/2012 e 210/2012)
Auditoria/ Fatos:
Abaixo reproduzimos o indigitado no item 2.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 914/2016 (fls. 18.419-18.451, vol.
XC):

entrega dos produtos, possibilitou dano ao erário

Valor total do Contrato 163/11: R$ 180.500,00

Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a
quem contrata com o setor público agir com boa fé e zelar pelo correto uso dos escassos recursos públicos, para que não haja enriquecimento sem causa nem dano
ao erário

Processo PMP: 6.716/2011

Processo PMP: 6.132/2010

2.1 – Pagamento sem liquidação, gerando dano ao erário.

Objeto: aquisição de 3.000 m³ de solo brita (a R$29,00 o
m³) e 2.000 m³ de pó de pedra (a R$35,00 o m³)

Critério: art. 37, § 5.º, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e arts. 62 e 63 da Lei 4.320, de
17 de março de 1964.

Pregão Presencial: 8/2011, homologado em 4/4/2011

Responsáveis:
a) José Ricardo Pereira da Costa (Prefeito Municipal de
Piúma)
Conduta: autorizar pagamentos para a aquisição de produtos sem que houvesse comprovação da efetiva entrega dos bens
Nexo: ao autorizar pagamentos para a aquisição de produtos sem que houvesse comprovação da efetiva entrega dos bens, possibilitou dano ao erário
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a
quem autoriza pagamentos verificar todos os procedimentos e, em caso de inexistência da comprovação da
entrega do bem, tomar as providências cabíveis, principalmente proibindo o pagamento
b) Amanda Santos Nascimento ME (Empresa Contratada)
Conduta: receber pagamentos sem a comprovação da
entrega dos produtos
Nexo: ao receber pagamentos sem a comprovação da
Diário Oficial de Contas

Contratada: Amanda Santos do Nascimento ME
Contrato: 66/2011, de 25/4/2011
Nota de Empenho: 383/2011
Nota de Pagamento: 1290/2011, de 16/6/11, no valor de
R$78.500,00
Nota de Pagamento: 1739/2011, de 27/7/11, no valor de
R$78.500,00
Valor total do Contrato 66/11: R$ 157.000,00
Processo PMP: 4.002/2011
Objeto: aquisição de 2.500 m³ de solo brita (a R$32,40 o
m³) e 2.500 m³ de pó de pedra (a R$39,80 o m³)
Pregão Presencial: 70/2011, homologado em 17/11/2011
Contratada: Amanda Santos do Nascimento ME
Contrato: 163/2011, de 21/11/2011
Nota de Empenho: 829/2011
Nota de Pagamento: 3053/2011, de 12/12/11, no valor
de R$103.968,00
Nota de Pagamento: 3158/2011, de 20/12/11, no valor
de R$76.532,00
www.tce.es.gov.br

Pregão Presencial: 18/2012, homologado em 24/4/2012
Contratada: Amanda Santos do Nascimento ME
Contrato: 85/2012, de 25/4/2012
Objeto: aquisição de 5.000 m³ de solo brita (a R$50,04 o
m³) e 10.000 m³ de pó de pedra (a R$42,75 o m³)
Nota de Empenho: 345/2012
Nota de Pagamento: 1163/2012, de 9/5/12, no valor de
R$94.977,00
Nota de Pagamento: 1373/2012, de 28/5/12, no valor de
R$81.225,00
Nota de Pagamento: 1453/2012, de 6/6/12, no valor de
R$67.087,44
Nota de Pagamento: 1555/2012, de 20/6/12, no valor de
R$78.324,12
Nota de Pagamento: 1724/2012, de 9/7/12, no valor de
R$158.319,00
Nota de Pagamento: 1947/2012, de 30/7/12, no valor de
R$119.810,88
Nota de Pagamento: 2029/2012, de 7/8/12, no valor de
R$77.956,56
Valor total do Contrato 85/12: R$ 677.700,00
Contrato: 161/2012, de 17/8/2012
Objeto: aquisição de 1.000 m³ de solo brita (a R$50,04
o m³) e 5.840 m³ de pó de pedra (a R$42,75 o m³) =
R$299.700,00
Aditivo: 1.º aditivo, de 24/9/12, reequilibrando o preço
do pó de pedra (de R$42,75 o m³ para R$58,45 o m³) =
R$47.288,40
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Nota de Pagamento: 2347/2012, de 11/9/12, no valor de
R$170.937,00
Nota de Pagamento: 2626/2012, de 3/10/12, no valor de
R$128.763,00
Nota de Pagamento: 2627/2012, de 3/10/12, no valor de
R$47.288,40
Valor total do Contrato 161/12: R$ 346.988,40
Contrato: 191/2012, de 11/10/2012
Objeto: aquisição de 1.000 m³ de solo brita (a R$61,96
o m³) e 2.874 m³ de pó de pedra (a R$58,45 o m³) =
R$229.945,30
Nota de Pagamento: 2960/2012, de 31/10/12, no valor
de R$229.945,30
Valor total do Contrato 191/12: R$ 229.945,30
Contrato: 210/2012, de 22/11/2012
Objeto: aquisição de 3.000 m³ de solo brita (a R$61,96
o m³) e 1.286 m³ de pó de pedra (a R$58,45 o m³) =
R$261.046,70
Nota de Pagamento: 3257/2012, de 30/11/12, no valor
de R$112.208,35
Nota de Pagamento: 3258/2012, de 30/11/12, no valor
de R$148.838,35

Administrativos 6.132/2010, 4.002/2011 e 6.716/2011,
juntados no cd rom de fl. 18.309 do presente Processo
TC 2.317/2012).
Inicialmente foi feita a aquisição de 3.000 m³ de solo brita (a R$29,00 o m³) e 2.000 m³ de pó de pedra (a
R$35,00 o m³), entre junho e julho de 2011, nos termos
do Contrato 66/2011, tendo sido gasto R$157.000,00
(74.347,68 VRTE).

Segue resumo do material adquirido:

Processo
Quantid Total

Contrato Produto P r e ç o d o m ³

Alguns meses depois, já em 2012, a administração firmou a Ata de Registro de Preços 18/2012, que permitia
a compra de até de 10.000 m³ de solo brita (a R$50,04 o
m³) e 20.000 m³ de pó de pedra (a R$42,75 o m³).

6132/2010
29,00 3.000

163/2011
87.000,00

Solo brita

6132/2010
35,00 2.000

163/2011
70.000,00

Pó d e p e d ra

Desse expressivo quantitativo, foram comprados, nos
meses de maio, junho, julho e agosto de 2012, 5.000 m³
de solo brita (a R$50,04 o m³) e 10.000 m³ de pó de pedra
(a R$42,75 o m³), totalizando R$677.700,00 (300.013,28
VRTE), conforme Contrato 85/2012.

SITUAÇÃO ENCONTRADA:
A Prefeitura Municipal de Piúma, Administração
2009/2012, adquiriu, nos dois últimos anos deste período, expressiva quantidade de solo brita e de pó de pedra
sob o argumento de que os utilizaria para manutenção
das vias de acesso não pavimentadas das áreas rurais
daquela municipalidade (conforme cópias do Processos

Em 24/9/12 foi firmado um aditivo ao Contrato
161/2012, aumentando o preço do pó de pedra para
R$58,45 o m³ e, no início de outubro de 2012, adquiriu-se R$176.051,40 (77.936,78 VRTE), totalizando, entre o
Contrato 161/12 e seu aditivo, 1.000 m³ de solo brita e
5.840 m³ de pó de pedra.
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Por fim, adquiriu, em 30/11/2012, 3.000 m³ de solo brita
(a R$61,96 o m³) e 1.286 m³ de pó de pedra (a R$58,45
o m³), totalizando R$261.046,70 (115.563,64 VRTE), conforme Contrato 210/2012

Ainda em 2011, no mês de dezembro, adquiriu-se mais
2.500 m³ de solo brita (a R$32,40 o m³) e 2.500 m³ de
pó de pedra (a R$39,80 o m³), nos termos do Contrato
163/2011, tendo sido gasto R$180.500,00 (85.476,16
VRTE).

Logo em seguida (início de setembro de 2012), a Administração efetuou a compra de mais R$170.937,00
(75.672,67 VRTE) destes itens, nos termos do Contrato
161/2012.

Valor total do Contrato 210/12: R$ 261.046,70

Não satisfeita, a Administração adquiriu em 31/10/12 outros 1.000 m³ de solo brita (a R$61,96 o m³) e 2.874 m³ de
pó de pedra (a R$58,45 o m³), totalizando R$229.945,30
(101.795,25 VRTE), conforme Contrato 191/2012.

www.tce.es.gov.br

Tabela 1: Total adquirido de solo brita e pó de pedra em
2011 e 2012 (R$)

4002/2011
66/2011 Solo brita
2.500 81.000,00

32,40

4002/2011
66/2011 Pó de pedra
2.500 99.500,00

39,80

6172/2011
85/2012 Solo brita
5.000 250.200,00

50,04

6172/2011
85/2012 Pó de pedra
10.000 427.500,00

42,75

6172/2011
50,04 1.000

161/2012
50.040,00

Solo brita

6172/2011
42,75 2.828

161/2012
120.897,00

Pó d e p e d ra

6172/2011
58,45 3.012

161/12-aditivo
176.051,40

Pó d e p e d ra
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6172/2011
61,96 1.000

191/2012
61.960,00

Solo brita

6172/2011
58,45 2.874

191/2012
167.985,30

Pó d e p e d ra

6172/2011
61,96 3.000

210/2012
185.880,00

Solo brita

6172/2011
58,45 1.286

210/2012
75.166,70

Pó d e p e d ra

TOTAL

40.000 1.853.180,40

Percebe-se, da tabela acima, que o município adquiriu,
no último ano e meio do mandato, 40.000 m³ de pó de
pedra e solo brita (sendo 24.500 m³ do primeiro item
e 15.500 m³ do segundo), tendo gasto R$1.853.180,40
(830.805,46 VRTE).
Em que pese a expressividade do quantitativo adquirido
e dos valores despendidos, não foi encontrado, nos processos listados na Tabela 1, nenhum elemento capaz de
atestar que tenha ocorrido a entrega dos itens adquiridos, demonstrando que não havia a correta liquidação
que permitisse o pagamento.
Melhor explicando. Para que tais valores fossem pagos,
seria necessário que o processo fosse instruído com os
seguintes elementos:
Notas fiscais emitidas pelo fornecedor com o ateste do
servidor público que teria conferido a compatibilidade
entre o que consta nas notas e o que teria sido entregue;

material adquirido.
Diferente do usual, a Administração optou por autorizar
os pagamentos sem os elementos supramencionados, o
que caracteriza o pagamento sem liquidação, gerando
dano ao erário.
Ante o exposto, sugere-se a CITAÇÃO do Prefeito Municipal, Sr. José Ricardo Pereira da Costa, que autorizou
os pagamentos; e da empresa Amanda Santos do Nascimento ME, que recebeu pagamentos sem comprovar a
efetiva entrega dos bens, para apresentarem alegações
de defesa.
Registre-se que os valores abaixo são passíveis de ressarcimento caso não sejam devidamente justificados:
Tabela 2: Ressarcimento
Responsáveis Solidários Valor a ser ressarcido (R$)
Valor a ser ressarcido (VRTE)*
José Ricardo Pereira da Costa (Prefeito) e Amanda Santos Nascimento ME
(empresa contratada)

1.853.180,40

830.805,46

*Em 2011, 1 VRTE = R$2,1117 e em 2012, 1 VRTE =
R$2,2589. Disponível em: <http://internet.sefaz.es.gov.
br/informacao/indices_vrte.php>. Acesso em: 30 set.
2016.
Justificativas apresentadas:
José Ricardo Pereira da Costa:

Relatório do almoxarifado, datado, carimbado e assinado pelo servidor responsável, contendo registro de entrada e de saída dos bens; e

O senhor José Ricardo Pereira da Costa, Prefeito Municipal de Piúma à época dos fatos, em sua defesa de fls.
18.837-18.853 (vol. XCII), acerca da presente anomalia,
apresentou os seguintes argumentos ora sintetizados:

Relatório do fiscal do contrato, contendo fotos, demonstrando a efetiva entrega e informando a destinação do

alega que na documentação carreada em conjunto com
a peça contestatória “[...] existe a comprovação efetiva

Diário Oficial de Contas
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de que o material foi entregue, onde atesta que tenha
ocorrido a entrega dos produtos”; b) noticia que os materiais adquiridos junto à empresa Amanda Santos do
Nascimento ME foram utilizados “[...] para realizar serviços de manutenção das vias que dão acesso às áreas
rurais do município, por se tratar de vias não pavimentadas ou com asfalto”, bem como “[...] para a manutenção
das vias urbanas e realização de calçamentos que foram
realizados no período aludido”; c) afirma que “[...] foram
apresentadas notas fiscais, notas de liquidação e documentos que comprovam a prestação dos serviços”; d) cita Acórdão proferido pelo STJ (AgRg no Resp. 107.758/
GO) no qual a Corte decidiu que lesão ao patrimônio público exige a prova de sua ocorrência, “[...] mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido”, cita, também, trechos do Acórdão emitido pela mesma Corte no Resp.
1.181.806-SP, que adotou posicionamento no mesmo
sentido.
Amanda Santos do Nascimento ME:
A sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento
ME contratada pelo Município de Piúma para o fornecimento dos insumos solo brita e pó de pedra, em sua defesa de fls. 18.660-18.672 (vol. XCI), acerca da presente
anomalia, apresentou os seguintes argumentos ora sintetizados:
a) alega que nos processos de liquidação e pagamento
relativos aos contratos firmados existem os elementos
exigidos no art. 63 e parágrafos da Lei 4.320/64, quais
sejam: i) os contratos; ii) a indicação formal, em Portaria
ou nos próprios Contratos, do servidor responsável pela
fiscalização; iii) Nota de Empenho para as despesas contratadas, indicando o número do contrato e do pregão;
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iv) comprovantes da entrega dos produtos por meio de
Nota Fiscal, declaração do Secretário Municipal de Serviços e do Fiscal do Contrato atestando a entrega dos produtos e Nota de Liquidação de Empenho; b) sustenta que
não há exigência na Lei 4.320/64 de comprovação de fornecimento de materiais através dos documentos listados
na ITI 914/2016; c) sustenta não ter havido dano ao erário municipal razão pela qual descabe ressarcimento.
Análise:
Aduz a ITI 914/2016, em seu item 2.1, que o Executivo
Municipal de Piúma (Administração 2009 a 2012), nos
dois últimos anos de mandato, através dos Contratos
nsº 66/2011; 163/2011; 85/2012; 161/2012; 191/2012 e
210/2012, todos firmados com a empresa Amanda Santos do Nascimento ME, adquiriu o total de 40.000 m3
de pó de pedra e solo brita nos seguintes quantitativos:
i) 24.500 m³ de pó de pedra; ii) 15.500 m3 de solo brita.
O valor total pago à contratada foi de R$ 1.853.180,40
(um milhão, oitocentos e cinquenta e três mil, cento e
oitenta reais e quarenta centavos), conforme descrito na
Tabela a seguir que contempla os valores pagos em cada
Contrato, o preço unitário (por m3) do produto, bem como a quantidade e espécie de material adquirido:
[omissis]
Aponta a ITI 914/2016 que “não foi encontrado, nos processos listados na Tabela 1, nenhum elemento capaz de
atestar que tenha ocorrido a entrega dos itens adquiridos, demonstrando que não havia a correta liquidação
que permitisse o pagamento”.
Ainda de acordo com a ITI 914/2016 deveria a Administração Municipal ter instruído os processos de pagamentos com os seguintes elementos:
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Notas fiscais emitidas pelo fornecedor com o ateste do
servidor público que teria conferido a compatibilidade
entre o que consta nas notas e o que teria sido entregue;
Relatório do almoxarifado, datado, carimbado e assinado pelo servidor responsável, contendo registro de entrada e de saída dos bens; e
Relatório do fiscal do contrato, contendo fotos, demonstrando a efetiva entrega e informando a destinação do
material adquirido.
Tendo em vista a suposta deficiência nos procedimentos de liquidação de despesa alusivos aos contratos supramencionados sugere a ITI 914/2016 a possibilidade
de imputação de ressarcimento, no valor corresponde
a 830.805,46 VRTE, ao senhor José Ricardo Pereira da
Costa (Prefeito Municipal à época dos fatos – exercícios
2011 e 2012) e à sociedade empresária Amanda Santos
do Nascimento ME, sem prejuízo das sanções legais cabíveis em tese.

O empenho encontra definição no art. 58 da Lei
4.320/1964:
Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação
de pagamento pendente ou não de implemento de condição.
De acordo com o Professor Harrison Leite o empenho
consiste
[...] na reserva a ser feita no orçamento que não poderá mais ser gasta a não ser pelo motivo que a justificou.
Tal se dá porque toda despesa demanda prévio empenho (art. 60 da Lei n. 4320). Logo, para que uma despesa seja realizada deve-se, primeiro, verificar se há dotação orçamentária, e, se houver, separar parte dessa dotação para o gasto que se deseja realizar. Essa reserva de
recursos para o posterior pagamento é o que se chama
de empenho.

Passando-se à análise da presente anomalia em cotejo com os argumentos de defesa apresentados, deve-se atentar, inicialmente, que o apontamento se refere a
procedimentos de liquidação de despesas que, de acordo com o relatado na ITI 914/2016, não retrataria “a entrega dos itens adquiridos” pela contratada.

Empenhar significa deduzir determinado valor da dotação adequada à despesa a realizar, por força do compromisso assumido. Logo, se numa dotação de R$ 50.000,00
for empenhado R$ 30.000,00, significa dizer que ocorrerá a baixa desse crédito disponível, restando apenas o
valor de R$ 20.000,00 para novos empenhos nessa dotação (grifos da ITC).

É preciso ter em conta que o procedimento de liquidação de despesas é um procedimento formal de controle interno da administração pública contratante, de sorte que a “forma” como deve se dar a liquidação encontra
esquadro na Lei 4.320/1964. Traçando-se um panorama
rápido sobre a matéria tem-se que a maioria da doutrina
divide as fases da despesa em três etapas, quais sejam: i)
empenho; ii) liquidação; e iii) pagamento.

A instrumentalização do empenho é realizada através de
um documento chamado nota de empenho, que pode
ser dispensada em casos especiais conforme preconiza o
art. 60, § 1º da Lei 4.320/1964. E quais seriam esses casos especiais? Harrison Leite exemplifica com as hipóteses de despesas com sentenças judiciais, pessoal e encargos, juros e encargos da dívida. Entretanto, quando o
credor é um terceiro (um contratado para determinado
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serviço ou fornecimento de produtos) a nota de empenho deverá ser emitida e constitui-se numa garantia para que o credor possa reivindicar o pagamento de seu
crédito.
Contudo, se o credor não cumprir sua contraprestação
não haverá para a Administração, evidentemente, a obrigação de pagamento e, nesse caso, o empenho pode ser
cancelado, como também pode sofrer cancelamento o
empenho emitido incorretamente.
Ademais, se o empenho for insuficiente para adimplir a
obrigação poderá ser reforçado por outro empenho. Lado outro, se o empenho exceder o montante da despesa realizada, poderá ser anulado parcialmente através da
emissão do documento denominado nota de anulação
de empenho cujo objetivo é devolver o valor anulado ao
saldo orçamentário.
Fase posterior ao empenho é a liquidação que, de acordo com o art. 63 da Lei 4.320/1964, consiste “[...] na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base
os títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito”. Ou seja, antes da despesa ser paga ela precisa
passar por um processo de verificação do direito adquirido do credor, que é a liquidação.
Nesse passo, convém trazermos ao lume o disposto nos
artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964, tidos por infringidos
no caso ora em análise, vejamos:
Art. 62. O pagamento da despesa só será e efetuado
quando ordenado após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito
§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:
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I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar; (Vede Medida Provisória
n° 581, de 2012);
III- a quem se deve pagar a Importância, para extinguir
a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Veja-se que de acordo com o § 1º do art. 63 a verificação
do direito adquirido pelo credor – em outras palavras, a
liquidação – tem por fim apurar: i) a origem e o objeto
do que se deve pagar; ii) a importância exata a pagar; e
iii) a quem se deve pagar a importância, para extinguir a
obrigação.
Esmiuçando o procedimento de pagamento pela Administração Pública anota a Professora Tathiane Pisciteli
em lição elucidativa, que:
Após o empenho e a emissão da nota respectiva, a despesa será objeto de liquidação, a qual consiste na verificação do direito adquirido pelo credor de receber a
quantia empenhada (...). Tal verificação tomará em conta os documentos e títulos que comprovam a realização
da despesa e, assim, o crédito ao qual o credor faz jus.
O que se pretende, nos termos do artigo 63, § 1º, é apurar: a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve pagar para extinguir a obrigação. Trata-se de garantir que a Administração vá pagar os valores certos à pessoa certa e em razão
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do motivo previamente estabelecido na nota de empenho. Na hipótese de fornecimento de bens ou serviços
prestados, a liquidação será realizada a partir do contrato, da nota de empenho e dos comprovantes da entrega
do material ou da prestação efetiva do serviço, de acordo com o que determina o § 2º do artigo 63.
De acordo com Sérgio Assoni Filho, em comentários á Lei
4.320/1964, a liquidação está vinculada ao implemento
de uma condição: ‘a concreta prestação do serviço ou o
efetivo fornecimento do bem, tanto nos moldes da avença que deu causa ao nascimento da relação obrigacional
quanto em conformidade com o que dispõe a legislação
vigente’ (grifos da ITC).
Por fim, a última fase da despesa é o pagamento. Conforme o supramencionado art. 62 da Lei 4.320/1964 “o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua liquidação”. Equivale dizer que o pagamento deve obedecer a sequência lógica, ou seja, primeiro a
despesa é empenhada (reserva-se a importância correspondente), após, é liquidada (verifica-se o cumprimento da obrigação pelo credor), e por fim é paga (o credor
recebe a importância empenhada dando quitação à Administração).
Percebe-se que o procedimento de liquidação de despesas é um procedimento formal a ser desempenhado pela Administração com a finalidade de se pagar com exatidão as obrigações assumidas. Não se verifica, do consubstanciado nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964, exigências de comprovação da entrega de produto através
de registros fotográficos ou relatórios de almoxarifado,
assistindo razão a defesa quanto a esta alegação.
No caso ora em exame tem-se que o Município de Piúma firmou, entre os exercícios de 2011 e 2012, vários
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contratos com a empresa Amanda Santos do Nascimento ME, todos precedidos de licitação na modalidade de
Pregão Presencial, para o fornecimento de dois produtos: pó de pedra e solo brita. Assim, passamos na sequência ao exame dos pagamentos referentes aos contratos relacionados no item 2.1 da ITI 914/2016.
Contrato nº
6132/2010):

66/2011

(Processo

Administrativo

O Contrato nº 66/2011 (encartado no CD Rom juntado
à fl. 18.309, vol. LXXXIX e às fls. 18.681-18.684, vol. XCI),
assinado em 25/04/2011, teve por objeto o fornecimento de 3.000 m3 de solo brita (ao valor de R$ 29,00 por
m3) e de 2.000 m3 de pó de brita (ao valor de R$ 35,00
por m3), perfazendo o montante de R$ 157.000,00.
Na Cláusula Décima do termo contratual encontra-se a
designação do servidor Antônio Carlos Miranda Pedroza,
matrícula nº 1276, para exercer a fiscalização da execução do contrato.
A Nota de Empenho nº 383/2011, no valor de R$
157.000,00, relativa ao Contrato nº 66/2011 encontra-se no Processo Administrativo 6132/2010 cuja cópia foi
carreada através do CD Rom juntado à fl. 18.309 (vol.
LXXXIX).
À fl. 18.688 (vol. XCI) tem-se a Nota Fiscal nº 000.000.100
emitida pela contratada em 01/06/2011 a respeito do
fornecimento de 1.500 m3 de solo brita e 1.000 m3 de
pó de pedra, no valor de R$ 78.500,00. Registre-se que
na nota fiscal constam carimbos do fiscal do contrato e do Secretário Municipal de Serviços, senhor André
Layber Miranda, atestando o recebimento dos materiais.
Encontram-se às fls. 18.691-18.691, respectivamente, a
Nota de Liquidação nº 900/2011 e a Nota de PagamenDiário Oficial de Contas

to nº 1290/2011 na qual a contratada certifica o recebimento do valor de R$ 78.500,00.

matrícula nº 1276, para exercer a fiscalização da execução do contrato.

Por sua vez à fl. 18.695 (vol. XCI) encontra-se a Nota Fiscal nº 000.000.160 emitida pela empresa contratada
em 21/07/2011 contra o fornecimento de 1.500 m3 de
solo brita e 1.000 m3 de pó de pedra, no valor de R$
78.500,00. Na referida nota fiscal existem vestígios de
carimbos, entretanto não é possível afirmar o que atestavam, entretanto à fl. 18.698 tem-se declaração, datada de 22/07/2011, da Gerente de Controle e Análise
onde afirma que “[...] o material foi entregue, conforme Contrato nº 66/2011 e planilha de fls. 09, estando
a nota fiscal [...] N. F. 000.000.160, devidamente atestada pelo servidor Jackson Pereira, designado para fiscalizar a entrega do material, através da Portaria nº 002,
11/07/11”. Registre-se que à fl. 18.696 consta a aludida
Portaria nº 002/2011 que designou o servidor Jackson
Pereira, matrícula 3653, para responder interinamente
pelo recebimento de Pó de Pedra e Solo Brita em substituição ao servidor Antônio Carlos Miranda Pedroza. Já
às fls. 18.699-18700 tem-se, sequencialmente, a Nota
de Liquidação nº 1234/2011 e a Nota de Pagamento nº
1739/2011 no valor de R$ 78.500,00.

A Nota de Empenho nº 829/2011, no valor de R$
180.500,00, relativa ao Contrato nº 163/2011 encontra-se à fl. 18.705 (vol. XCI), bem como no Processo Administrativo 4.002/2011 cujo conteúdo foi carreado através
do CD Rom juntado à fl. 18.309 (vol. LXXXIX).

Contrato nº
4002/2010):

163/2011

(Processo

Administrativo

O Contrato nº 163/2011 (encartado no CD Rom juntado
à fl. 18.309, vol. LXXXIX e às fls. 18.701-18.704, vol. XCI),
assinado em 21/11/2011, teve por objeto o fornecimento de 2.500 m3 de pó de pedra (ao valor de R$ 32,40 por
m3) e de 2.500 m3 de solo de brita (ao valor de R$ 39,80
por m3), perfazendo o montante de R$ 180.500,00.
Na Cláusula Décima do termo contratual encontra-se a
designação do servidor Antônio Carlos Miranda Pedroza,
www.tce.es.gov.br

À fl. 18.709 (vol. XCI) tem-se a Nota Fiscal nº 000.000.345,
emitida pela contratada em 29/11/2011, a respeito do
fornecimento de 1.440 m3 de solo brita e 1.440 m3 de
pó de brita, no valor de R$ 103.968,00. Na nota fiscal
constam carimbos do fiscal do contrato e do Secretário Municipal de Serviços, senhor André Layber Miranda, atestando o recebimento dos materiais. Também
há declaração no mesmo sentido assinada pela Gerente de Controle e Análise de Processo (fl. 18.711). Encontram-se às fls. 18.712-18.713, respectivamente, a Nota
de Liquidação nº 2176/2011 e a Nota de Pagamento nº
3053/2011 no valor de R$ 103.968,00.
Na fl. 18.715 (vol. XCI) encontra-se a Nota Fiscal nº
000.000.348 da empresa contratada, emitida em
02/12/2011, relativa ao fornecimento de 1.060 m3 de
pó de pedra e 1.060 m3 de solo brita, no valor de R$
76.532,00. Na referida nota fiscal constam os carimbos
do fiscal do contrato e do Secretário Municipal de Serviços, senhor André Layber Miranda, dando conta do recebimento dos materiais. Há também declaração no mesmo sentido (recebimento dos produtos) subscrita pela
Gerente de Controle e Análise de Processo (fl. 18.717).
Por sua vez, às fls. 18.718-18.719, tem-se, respectivamente, a Nota de Liquidação nº 2241/2011 e a Nota de
Pagamento nº 3158/2011 no valor de R$ 76.532,00.
Contrato

nº

85/2012

(Processo
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6716/2011):
O Contrato nº 85/2012 (constante no CD Rom juntado à
fl. 18.309, vol. LXXXIX e às fls. 18.733-18.735, vol. XCI),
assinado em 25/04/2012, teve por objeto o fornecimento de 5.000 m3 de solo brita (ao valor de R$ 50,04 por
m3) e de 10.000 m3 de pó de pedra (ao valor de R$ 42,75
por m3), perfazendo o montante de R$ 677.700,00.
Na Cláusula Segunda do termo contratual encontra-se a
designação do servidor Antônio Carlos Miranda Pedroza,
matrícula nº 1276, para exercer a fiscalização da execução do contrato.
A Nota de Empenho nº 345/2012, no valor de R$
677.700,00, relativa ao Contrato nº 85/2012 encontra-se
à fl. 18.736 (vol. XCI), bem como no Processo Administrativo 6716/2011 cujo conteúdo foi carreado através do CD
Rom juntado à fl. 18.309 (vol. LXXXIX).
À fl. 18.709 (vol. XCI) tem-se a Nota Fiscal nº 000.000.449,
emitida pela contratada em 02/05/2012, a respeito do
fornecimento de 1.300 m3 de solo brita e 700 m3 de pó
de pedra, no valor de R$ 94.977,00. A nota fiscal encontra-se carimbada pelo fiscal do contrato atestando a entrega dos produtos nela declarados. Também há declaração no mesmo sentido assinada pelo Controlador Geral
do Município (fl. 18.742). Encontram-se às fls. 18.74318.744, sequencialmente, a Nota de Liquidação nº
726/2012 e a Nota de Pagamento nº 1163/2012 no valor
de R$ 94.977,00.
Na fl. 18.747 (vol. XCI) encontra-se a Nota Fiscal nº
000.000.452 da empresa contratada, emitida em
08/05/2012, relativa ao fornecimento de 1.900 m3 de
pó de pedra, no valor de R$ 81.225,00. Na referida nota
fiscal constam os carimbos do fiscal do contrato e da resDiário Oficial de Contas

ponsável pelo setor de almoxarifado atestando o recebimento dos materiais. Há também declaração no mesmo sentido (recebimento dos produtos) subscrita pela
Gerente de Controle e Análise de Processo (fl. 18.749).
Segue-se às fls. 18.750-18.751, respectivamente, a Nota de Liquidação nº 885/2012 e a Nota de Pagamento nº
1373/2012 no valor de R$ 81.225,00.
À fl. 18.754 (vol. XCII) tem-se a Nota Fiscal nº 000.000.470,
emitida pela contratada em 31/05/2012, a respeito do
fornecimento de 336 m3 de solo brita e 1176 m3 de pó
de pedra, no valor de R$ 67.087,44. A nota fiscal encontra-se carimbada pelo fiscal do contrato e pela responsável pelo setor de almoxarifado atestando o recebimento dos materiais. Também há declaração no mesmo sentido assinada pelo Controlador Geral do Município (fl.
18.756). Segue-se às fls. 18.757-18.758, respectivamente, a Nota de Liquidação nº 950/2012 e a Nota de Pagamento nº 1453/2012 no valor de R$ 67.087,44.
À fl. 18.761 (vol. XCII) tem-se a Nota Fiscal nº 000.000.473,
emitida pela contratada em 11/06/2012, a respeito do
fornecimento de 728 m3 de solo brita e 980 m3 de pó de
pedra, no valor de R$ 78.324,12. Verifica-se na nota fiscal a existência de vestígios de carimbo, possivelmente
do fiscal do contrato, de qualquer forma à fl. 18.763 tem-se declaração assinada pelo Controlador Geral do Município onde afirma que os produtos foram entregues conforme atestado pelo fiscal do contrato. Segue-se às fls.
18.764-18.765, respectivamente, a Nota de Liquidação
nº 1031/2012 e a Nota de Pagamento nº 1555/2012 no
valor de R$ 78.324,12.
À fl. 18.768 (vol. XCII) encontra-se a Nota Fiscal nº
000.000.486, emitida pela contratada em 02/07/2012, a
respeito do fornecimento de 700 m3 de solo brita e 2884
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m3 de pó de pedra, no valor de R$ 158.319,00. Também
se verifica a existência de vestígios de carimbo na nota fiscal, possivelmente do fiscal do contrato, contudo à
fl. 18.770 tem-se declaração subscrita pela Gerente de
Controle e Análise de Processo onde afirma que os produtos foram entregues conforme atestado pelo fiscal do
contrato. Segue-se às fls. 18.771-18.772, respectivamente, a Nota de Liquidação nº 1161/2012 e a Nota de Pagamento nº 1724/2012 no valor de R$ 158.319,00.
À fl. 18.775 (vol. XCII) tem-se a Nota Fiscal nº 000.000.495,
emitida pela contratada em 18/07/2012, a respeito do
fornecimento de 672 m3 de solo brita e 2016 m3 de pó
de pedra, no valor de R$ 119.810,88. A nota fiscal encontra-se carimbada pelo fiscal do contrato interino (designação à fl. 18.777) e pela responsável pelo setor de
almoxarifado atestando o recebimento dos materiais.
Também há declaração no mesmo sentido pela Gerente de Controle e Análise de Processo (fl. 18.778). Segue-se às fls. 18.779-18.780, respectivamente, a Nota
de Liquidação nº 1328/2012 e a Nota de Pagamento nº
1947/2012 no valor de R$ 119.810,88.
Por fim, à fl. 18.783 (vol. XCII) tem-se a Nota Fiscal nº
000.000.503, emitida pela contratada em 01/08/2012, a
respeito do fornecimento de 1264 m3 de solo brita e 344
m3 de pó de pedra, no valor de R$ 77.956,56. A nota fiscal encontra-se carimbada pelo fiscal do contrato e pela
responsável pelo setor de almoxarifado atestando o recebimento dos materiais. Segue-se às fls. 18.785-18.786,
respectivamente, a Nota de Liquidação nº 1386/2012
e a Nota de Pagamento nº 2029/2012 no valor de R$
77.956,56.
Contrato nº
6716/2011):

161/2012

(Processo
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O Contrato nº 161/2012 (constante no CD Rom juntado
à fl. 18.309, vol. LXXXIX e às fls. 18.787-18.790, vol. XCII),
assinado em 17/08/2012, teve por objeto o fornecimento de 1.000 m3 de solo brita (ao valor de R$ 50,04 por
m3) e de 5.840 m3 de pó de pedra (ao valor de R$ 42,75
por m3), perfazendo o montante de R$ 299.700,00.
Na Cláusula Segunda do termo contratual encontra-se a
designação do servidor Antônio Carlos Miranda Pedroza,
matrícula nº 1276, para exercer a fiscalização da execução do contrato.
A Nota de Empenho nº 593/2012, no valor de R$
299.700,00, relativa ao Contrato nº 161/2012 encontra-se à fl. 18.791 (vol. XCII) juntada pela defesa da empresa
Amanda Santos do Nascimento ME.
À fl. 18.795 (vol. XCII) tem-se a Nota Fiscal nº
000.000.533, emitida pela contratada em 30/08/2012,
a respeito do fornecimento de 1.000 m3 de solo brita e
2.828 m3 de pó de pedra, no valor de R$ 170.937,00. A
nota fiscal encontra-se carimbada pelo fiscal do contrato e pela responsável pelo setor de almoxarifado atestando o recebimento dos materiais. Encontram-se às fls.
18.797-18.798, sequencialmente, a Nota de Liquidação
nº 1633/2012 e a Nota de Pagamento com número ilegível no valor de R$ 170.937,00.
Entretanto aponta a ITI 914/2016 a existência de outras
duas Notas de Pagamento relativas ao objeto do Contrato nº 161/2012, ambas datadas de 03/10/2012, quais sejam: i) a Nota de Pagamento nº 2626/2012, no valor de
R$ 128.763,00, relativa ao saldo do valor empenhado na
Nota de Empenho nº 593/2012; ii) a Nota de Pagamento
nº 2627/2012, no valor de R$ 47.288,40, relativa ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 161/2012, que reequilibrou o preço do m3 (metro cúbico) do pó de pedra,
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elevando-o para R$ 58,45 e acrescentando ao valor originariamente contratado.
No tocante à Nota de Pagamento nº 2626/2012, no valor de R$ 128.763,00, não se encontra nos autos qualquer documentação a respeito da liquidação da referida despesa, ou seja, inexiste dentre os documentos encaminhados por força da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1798/2015 ou aqueles carreados pela defesa
qualquer documentação que retrate a regular liquidação
da despesa, não havendo, sequer, nota fiscal que comprove o crédito ou nota de liquidação da administração
municipal. É intuitivo, confrontando-se os volumes totais
contratados (1.000 m3 de solo brita e 5.840 m3 de pó de
pedra) com aqueles que foram objeto da Nota Fiscal nº
000.000.533 (1.000 m3 de solo brita e 2.828 m3 de pó
de pedra), que a Nota de Pagamento nº 2626/2012 se
referiu ao volume restante de 3.012 m3 de pó de pedra
(3.012 x R$ 42,75 = R$ 128.763,00), entretanto, muito
embora o preço tenha sido pago não há qualquer comprovação quanto à entrega do material, aliás, sequer
existem elementos probatórios que atestem a existência
de um regular procedimento de liquidação de despesa.
Quanto à Nota de Pagamento nº 2627/2012, no valor
de R$ 47.288,40, tem-se que o montante foi pago em
decorrência do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº
161/2012, assinado em 24/09/2012 e que, a pretexto de
reequilibrar o contrato, elevou o preço do m3 (metro cúbico) do pó de pedra para R$ 58,45, acrescendo ao originariamente contratado a soma de R$ 47.288,40. Da leitura do aditivo contratual verifica-se que o ajuste limita-se a estabelecer que o valor do Contrato nº 161/2012
seria acrescido em R$ 47.288,40, não prevendo, contudo, a maneira como seria pago o acréscimo. O fato é que
www.tce.es.gov.br

o valor expressado na Nota de Pagamento nº 2627/2012
foi pago sem regular procedimento de liquidação de despesas.
O posicionamento desta Corte de Contas quando não verificada a regular liquidação de despesa e ausência de
comprovação da execução do serviço ou entrega dos
bens contratados tem sido pelo apenamento do gestor
responsável e imputação de ressarcimento, senão vejamos:
ACÓRDÃO TC-1368/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
(...) O objeto destes autos é a Tomada de Contas Especial, instaurada pela Portaria nº 325 de 28/11/2013 do
Município de Barra de São Francisco (em anexo).
(...) Trata-se de irregularidade ocorrida na contratação
de serviço de coffee break pelo Município no exercício
de 2011, sob a responsabilidade do ex-prefeito, Sr. (...).
(...) 2.1 Ausência de liquidação de despesas (Item 1 da
ITI 902/2014)
Consta do processo de Tomada de Contas Especial n.
11.281/2013 nota de empenho no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) que após os descontos de ISS, INSS e
IRRF resultaram no pagamento de R$ 3.183,95 (três mil
cento e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos),
relativo a prestação de serviço de coffee break durante
um curso realizado pelo SEBRAE no Município de Barra
de São Francisco no exercício de 2011.
O referido serviço teria sido prestado por (...), que consta
como favorecida tanto nas referidas notas de empenho,
pagamento e liquidação, quanto no cheque n. 851078
do Banco do Brasil, emitido pela Prefeitura Municipal de
Barra de São Francisco, no valor de R$ 3.183,95 - montante final após dedução de INSS, ISS e IRRF.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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(...) Depreende-se dos autos que o Responsável assinou
a nota de empenho e o cheque que foi emitido para pagamento, ou seja, não cabe ao mesmo falar que não tinha conhecimento acerca da situação, pois assinou empenho e autorizou o pagamento sem qualquer contrato
ou procedimento que subsidiasse sua decisão.
Conforme informado por (...), suposta beneficiária dos
pagamentos, nunca realizou qualquer tipo de contraprestação à Prefeitura Municipal, nem mesmo conhecia
do que se tratava a prestação de coffee break, ou seja,
restou comprovado que não houve a regular liquidação
de despesa e tampouco a comprovação da prestação dos
serviços pagos.
Nesse sentido, cabe ao Gestor Municipal quando da assinatura do empenho, atestar a regularidade de todo o
procedimento.
Com efeito, deveria ter verificado a regular liquidação de
despesa antes de empenhar e autorizar o pagamento, se
tivesse adotado tal cautela teria verificado que o serviço
sequer fora prestado e que não deveria ter ocorrido dispêndio de dinheiro público.
Assim, não cabe afastar a irregularidade e a responsabilidade do Defendente apenas por conta da alegação
de que não sabia se tratar de procedimento fraudulento, pois o ordenador de despesas, ao assinar um pagamento, deve se atentar à comprovação de todos os requisitos legais exigidos para a regular liquidação de despesas, em especial ao que dispõem os artigos 62 e 63 da
lei 4.320/64.
Em suma, ao assinar os cheques, é certo que tomou ciência do procedimento, momento em que deveria ter
verificado se existiam os elementos mínimos a ensejar
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o pagamento realizado, não cabendo falar em desconhecimento da falta de regular liquidação de despesa ou da
prestação de serviços.
Ademais, não se pode olvidar que, no caso em análise,
os valores irregularmente pagos foram depositados na
conta do Sr.(...), seu irmão, o que leva a crer que o responsável tinha ou deveria ter ciência do referido pagamento.
Desta forma, constata-se que, como ordenador de despesas, deixou de observar os artigos 62 e 63 da Lei
4.320/64, autorizando pagamento sem a regular liquidação da despesa e sem a comprovação da prestação
do serviço, razão pela qual deverá ser responsabilizado pelo ressarcimento de tal dano ao erário. (Processo:
1884/2014, Data da sessão: 16/09/2015 Relator: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO Natureza: TOMADA
DE CONTAS ESPECIAL).
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------ACÓRDÃO TC-1924/2015 - PLENÁRIO
Cuida-se de Denúncia protocolizada nesta Corte de Contas pelo Sr. (...) em face de supostas ilegalidades ocorridas no Poder Executivo daquela Municipalidade, alegando o denunciante que o Município de Presidente Kennedy vem promovendo contratos com empresas que
prestam serviços de estrutura de palco, som, iluminação, tenda e outros, com determinado valor, sendo que,
posteriormente fazem erratas em relação aos valores inicialmente contratados aumentando consideravelmente
seus valores.
(...) E) AUSÊNCIA DE REGULAR LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS:
www.tce.es.gov.br

A equipe técnica analisando os documentos quanto a liquidação de despesas dos contratos em comento, observou que registram apenas algumas ordens de serviços e contratos com vícios já mencionados anteriormente que não configuram como documento hábil para comprovar a liquidação de despesas, sendo passível de ressarcimento o equivalente a 417.156,9030 VRTE. O Responsável não se manifestou quanto a este aspecto, porém trouxe documentos relativos aos pagamentos efetuados. Em análise à documentação a unidade técnica elaborou planilha constante às fls. 1775/1776 onde se verifica que restaram comprovados os efetivos pagamentos através de ordem de serviço, nota de empenho, nota fiscal com carimbo de ateste, nota de pagamento e
certidões que comprovam a regularidade fiscal dos contratados, exceto os pagamentos efetuados às empresas
(...), (...) e (...). Nesse quadrante, ante a ausência de documentos comprobatórios da efetiva liquidação de despesas em relação às empresas (...), (...) e (...), mantém-se a irregularidade com o ressarcimento equivalente a
70.228,0871 VRTE. (Processo: 7524/2011, Data da sessão: 08/12/2015, Relator: JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL Natureza: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – DENÚNCIA).
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------ACÓRDÃO TC-1794/2015 - PLENÁRIO
Trata-se de auditoria ordinária realizada na Câmara de
Vila Velha, relativa ao exercício de 2008, cuja gestão foi
de responsabilidade do vereador (...).
(...) II.7 Liquidação irregular de despesa, decorrente da
ausência de documentação comprobatória das atividades desenvolvidas Base Legal: inciso III, do § 2º, do artiSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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go 63, da Lei 4.320/64
Em análise à execução do Contrato 7/2008, celebrado
com a pessoa jurídica (...), em que a Câmara Municipal
de Vila Velha contratou serviços de assessoria em marketing e publicidade (processo 874/08 – Convite 5/2008),
constatou-se a ausência de documentos que efetivamente atestassem a efetiva prestação dos serviços. (...)
Pude observar que, de fato, inexistem elementos mínimos capazes de atestar que os serviços de assessoria em
marketing e publicidade contratados pela Câmara de Vila Velha tenham sido efetivamente prestados. Observo
que, assim como ocorreu no item II.5, os processos de
pagamento foram impulsionados por requerimentos dirigidos unilateralmente pela contratada, acompanhados
de notas fiscais preenchidas sem detalhamento e da documentação relativa à regularidade fiscal da empresa.
Vejo que a documentação arrolada pela equipe de auditoria demonstra não só a informalidade e a precariedade
que circundaram os processos de liquidação e pagamento dirigidos à empresa (...), mas também evidencia que
os serviços contratados não foram de fato prestados. (...)
Voltando-me ao contexto probatório, concluo não haver
a demonstração da prestação dos serviços, cujos pagamentos foram ordenados pelo senhor (...), o que enseja
a irregularidade da liquidação dessas despesas e evidencia o prejuízo aos cofres públicos. Por isso, estou certo
de que, neste caso concreto, a conjuntura em que as irregularidades ocorreram e as provas arroladas pela equipe de auditoria me permitem aferir que está configurado
o dano ao erário e que a falta de controle e de transparência da gestão do defendente não foi óbice à verificação do dano que, no caso, é evidente, não havendo prova que possibilite deduzir qualquer parcela do montante
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passível de ressarcimento. Ademais, embora seja sabido que a presunção de ilegalidade da despesa não comprovada é relativa, isto é, admite prova em contrário, a
defesa do senhor (...) não logrou afastá-la. (...) voto pela confirmação desta irregularidade e do dano ao erário municipal, condenando o senhor (...) ao ressarcimento do montante equivalente a 34.781,65 VRTE. (Processo: 7659/2009, Data da sessão: 17/11/2015, Relator: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, Natureza: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – AUDITORIA).
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------ACÓRDÃO TC-1704/2015 - PLENÁRIO
Trata este processo de Recurso de Reconsideração
formulado pelo Senhor (...), em face do Acórdão TC
20/20101 que julgou irregulares as contas do recorrente
como Prefeito Municipal de Guarapari, no período de 01
de janeiro a 11 de setembro de 2006, apenando-o com
multa equivalente a 750 VRTE e condenando-o a ressarcir ao erário a quantia equivalente a 51.628,04 VRTE .
(...) 9 - Pagamento sem a devida liquidação da despesa.
(Contratos 598/06 e 599/06)
Trata-se da análise realizada no processo 3555/2006
- contrato 598/06 – para contratação de empresa para
prestação de serviços especializados em auditoria tributária e revisão das declarações do movimento econômico fiscal e no processo 5917/06 – contrato 599/06
– que se destinou à contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria na área contábil, financeira e orçamentária. Examinando os documentos apresentados pelo gestor, verifica-se que entre estes não foram encontradas provas da prestação efetiva dos serviwww.tce.es.gov.br

ços e consequentemente a comprovação da liquidação
da despesa. Diante dos fatos, não há como ser afastada
a irregularidade. (Processo: 5739/2010, Data da sessão:
10/11/2015, Relator: JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL, Natureza: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO).
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------ACÓRDÃO TC-167/2016 - PRIMEIRA CÂMARA
Tratam os autos de Relatório de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria
Ordinária nº 95/2012, referente ao exercício de 2011, de
responsabilidade do Senhor (...) – Prefeito Municipal.
(...) 2.5.4. LIQUIDAÇÃO INCONSISTENTE DE DESPESAS
A ITI informa, no tocante à irregularidade em epígrafe,
que a despesa originada do Contrato 008/2011 não foi
devidamente liquidada, pois em que pese o atesto dos
serviços pelo Sr. (...), o ato não goza de amparo nos autos
do referido processo administrativo 01/2011, pois não
há indicação dos funcionários da contratada que prestaram os serviços, nem informações de que estariam qualificados para exercer tal mister. Do mesmo modo, não há
um memorial descritivo onde constem os procedimentos licitatórios no qual houve atuação dos referidos profissionais e as respectivas ações de assessoria e consultoria, sem as quais não se pode atestar a efetiva liquidação do objeto pactuado.
(...) Equivocam-se os defendentes ao afirmar ser “estranha” a citação, pois se não houve prova da prestação de
serviços, também não há prova da não prestação. Na
verdade, olvidam que, para que haja a regular liquidação
da despesa, DEVE HAVER prova efetiva da prestação dos
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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serviços, tal como exige o expresso texto legal. Basta, para alcançar tal entendimento, simples leitura da norma
(...).
(...) Vê-se, portanto, que para que haja a regular liquidação, e o consequente pagamento, a lei exige a comprovação dos serviços, não sendo estranho que se proceda
à citação dos responsáveis para que comprovem a despesa, pois é ônus que lhes compete.
Ocorre que nos presentes autos, os responsáveis deixaram de comprovar a efetiva prestação de serviços, pois
não se extrai dos elementos do processo, nenhum elementos de prova de que a empresa contratada de fato
realizou a assessoria para a qual foi contratada.
Não se verifica nenhum parecer, orientação ou relatório
emitido pela empresa contratada, que demonstre ter assessorado a equipe de licitação do município, nenhuma
relação de empregados ou colaboradores que tenham
prestado os serviços, nem mesmo um breve descritivo
de atividades mensalmente desenvolvidas, o que leva a
concluir que não houve a efetiva prestação de serviços,
restando assim configurada a violação aos dispositivos
invocados e a irregularidade em epígrafe.
Não restando comprovada a prestação de serviços, ônus
que competia aos responsáveis, entende-se pela manutenção da irregularidade, e o consequente ressarcimento
dos valores, no montante de R$ 78.000,00, equivalente
a 36.937,06 VRTE, de forma solidária entre os responsáveis. (Processo: 3956/2012, Data da sessão: 17/02/2016,
Relator: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, Natureza: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL).
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------Diário Oficial de Contas

ACÓRDÃO TC-435/2014 - PLENÁRIO
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco, por força da Decisão TC 7446/2009 (f. 02), prolatada nos autos do processo TC 1796/2007, para apurar possíveis irregularidades dispostas nos itens I.1 e V.2
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 504/2008 daqueles
autos, referentes a ausência de prestação de contas pela União Municipal de Estudantes – UME no valor de R$
15.187,50, e pagamento de vantagens pecuniárias indevidas.
(...) A equipe técnica observou que a Prefeitura de Barra de São Francisco firmou o Convênio nº 13/2006 com
a Associação da União Municipal de Estudantes, no valor de R$15.187,50, com o objetivo de custear parte das
despesas com transporte de estudantes universitários
para o município de Colatina. Consta da Instrução Técnica Inicial que foram realizados três repasses com base
em recibos apresentados pela entidade: R$5.337,50 de
08/05/2006; R$4.500,00 de 12/07/2006 e R$5.350,00 de
17/10/2006. Acrescenta que a Associação da União Municipal de Estudantes foi extinta na data de 10 de abril
de 2008 (fl. 100). (...) os recibos apresentados não são
suficientes para comprovar a devida liquidação das despesas realizadas. Não se verifica se os valores pagos foram realmente utilizados, quantitativa e qualitativamente, na finalidade do Convênio entre o Município de Barra
de São Francisco e a Associação subvencionada. Na prestação de contas apresentada deveriam constar quantos
e quais os estudantes atendidos, e a frequência dos percursos e a adequação dos valores pagos. (...) O procedimento de liquidação de despesa é essencial à validade
jurídica do ato de pagamento e sua omissão implica em
www.tce.es.gov.br

sua nulidade, acarretando para o responsável a obrigação legal de ressarcimento. O administrador e seu controle interno não podem dispor dos documentos comprobatórios de realização das despesas. Compartilha este entendimento, o Tribunal de Contas da União, conforme se verifica no Acórdão nº 50/2003 (...). Ademais, a
alegação de que a ausência da comprovação formal da
efetiva execução dos serviços não conduziria à conclusão de que os serviços não foram prestados não poderá prosperar, uma vez que o ônus probandi incumbe ao
gestor e não a esta Corte de Contas. Com efeito, não há
como atestar a boa e regular execução do contrato, sem
a apresentação dos documentos necessários ao controle externo, sob pena de que seja atribuído ao administrador público o ressarcimento integral dos valores pagos
sem a comprovação das despesas. Há, portanto, indício
de infringência ao art. 70 da Constituição do Estado do
ES w cláusula 4ª do Convênio 134/2006 celebrado entre
a municipalidade e a Associação da União Municipal dos
Estudantes, acarretando para o responsável a obrigação
ao ressarcimento do valor de 8.977,12 VRTE pela omissão do dever legal de prestar contas. Acompanho, assim,
o entendimento da Área Técnica no sentido de manter
a irregularidade da despesa. (Processo: 3398/2010, Data da sessão: 01/07/2014, Relator: SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, Natureza: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL).
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------ACÓRDÃO TC-1794/2015 - PLENÁRIO
Trata-se de auditoria ordinária realizada na Câmara de
Vila Velha, relativa ao exercício de 2008, cuja gestão foi
de responsabilidade do vereador (...).
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(...) II.10 Liquidação irregular de despesa Base Legal: artigos 62 e 63, §2º, inciso III, da Lei 4.320/64

lator: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, Natureza: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – AUDITORIA).

Ainda acerca do Contrato 10/2008, celebrado com a empresa (...) visando à prestação de serviços de compilação da legislação municipal, publicação na internet, hospedagem e atualização da base de dados (...) concluiu a
auditoria que as obrigações contratadas não foram comprovadas, suscitando-se a possibilidade de ressarcimento do valor total pago por decorrência da contratação,
equivalente a 33.956,52 VRTE.

----------------------------------------------- ----------------------------------------------------

(...) De início, devo ressaltar que os fatos narrados pela
equipe de auditoria e em relação aos quais foi instado a
responder o agente citado, embora sejam intitulados “liquidação irregular de despesa”, retratam, sem sombra
de dúvidas, situação em que os serviços de fato não foram prestados. Cumpre-me também ressaltar que a declaração trazida aos autos pelo defendente, por meio da
qual pretende atestar a realização de treinamento, não
se mostra suficiente a desconstituir o contexto delineado pelo acervo probatório arrolado nos autos. Logo, por
entender que não houve o adimplemento do contrato
10/2008, celebrado pela Câmara de Vila Velha e a pessoa
jurídica (...), coaduno do entendimento esposado pela área técnica quanto à confirmação da irregularidade
ora tratada, acrescentando, contudo, meu voto pelo ressarcimento do valor integralmente pago, equivalente a
33.956,52 VRTE e, neste ponto, acompanho o pronunciamento do Parquet de Contas. Assim, diante da gravidade
dos fatos ora retratados, o senhor (...) deve ser condenado ao pagamento de multa, à pena de inabilitação para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança
e ao consequente ressarcimento do referido montante.
(Processo: 7659/2009, Data da sessão: 17/11/2015, ReDiário Oficial de Contas

sentadas, a área técnica, por meio da ITC nº 759/2013,
entendeu pela manutenção da irregularidade, mas afastou o potencial prejuízo ao erário.

[Contrato administrativo. Pagamento. Ausência de liquidação. Ressarcimento]

Contudo, o Ministério Público de Contas, por meio da
manifestação de fls. 1205-1211, entendeu que deva ser
mantido o dever de ressarcimento ao erário.

ACÓRDÃO TC-1033/2016 - PLENÁRIO

(...)

Cuidam os autos de processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL da CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI (proc.
TC 1785/2011), referente ao exercício de 2010, bem
como RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA (proc. TC
2592/2011) e RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL (proc.
TC 9293/2010).

Entendo que assiste razão o Parquet de Contas. Esclareço.

(...)
3.1 DA IRREGULARIDADE: 5.8 – FALTA DE EFETIVA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
(...)
A presente irregularidade foi imputada pelo corpo técnico desta Corte, pois conforme relato da equipe de auditoria, “não foi localizada nos processos, até a fase de pagamento, documentação que comprove a execução dos
serviços contratados”.
Tal imputação se deu ao Presidente da Câmara de Guarapari em solidariedade com o Diretor Geral, visto serem
ambos os responsáveis pelos pagamentos indevidos, por
assinarem em conjunto os cheques e ordens de pagamento a empresa contratada, bem como fora imputada
também responsabilidade a empresa (...) pelos recebimentos indevidos.
(...)
No tocante ao mérito, em análise das justificativas aprewww.tce.es.gov.br

Segundo o artigo 63 da Lei 4.320/64 “a liquidação da
despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios dos respectivos créditos”. Portanto, liquidação e
pagamento estão umbilicalmente ligados, não podendo
se falar em pagamento devido se a liquidação da despesa ocorreu irregularmente.
A liquidação, como segunda etapa da despesa pública, é
o momento que se averigua a entrega do produto ou a
prestação do serviço em conformidade com o avençado
pelo contratado com a Administração.
Nesse contexto, cabe ao agente público formalmente
designado como fiscal daquele contrato, atestar para
fins de liquidação e pagamento se a entrega do material
ou serviço foi realizado em consonância com as especificações contratadas.
Sobre a relevância e a obrigatoriedade do cumprimento
dessa etapa da despesa, nossa Corte de Contas já se pronunciou acerca do tema por meio do Parecer Consulta
TC 017/2014, versando que a “LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DEVE OBEDECER À FORMA ESTABELECIDA NA LEI Nº
4.320/64, COM A VERIFICAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DO
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SERVIÇO OU ENTREGA DO PRODUTO”.
Contudo, especificamente no contrato celebrado com a
empresa (...) não foi designado nenhum servidor municipal para fiscalizar o serviço prestado e, o que é mais grave, a servidora que recibava a nota fiscal do serviço, declarou a equipe de auditoria que apor sua assinatura em
momento algum estaria atestando a prestação de serviço, pois pensava ser o lançamento de sua assinatura
um ato meramente formal de recebimento do documento fiscal, não se traduzindo no ateste da realização dos
serviços contratados, dos quais não possui conhecimento de como foram prestados, aduzindo, ainda, não ser a
responsável pela fiscalização daquele contrato.
A equipe de auditoria solicitou também ao Presidente da
Câmara, por meio do ofício 2437/2010, fls. 34, os relatórios de execução dos serviços contratados, sendo informado verbalmente pela Sub-Diretora, Sra. (...), que a ausência na entrega deles se dava ante a inexistência de
confecção do documento. Todavia, posteriormente tais
relatórios foram trazidos aos autos pela defesa, como foram também trazidas declarações prestadas por alguns
servidores afirmando que se utilizaram dos serviços de
consultoria contratados pela empresa, objeto da controvérsia.
Entretanto, diante de todo contexto fático-probatório
carreado aos autos, entendo que a documentação trazida em sede de defesa se trata de prova frágil a comprovar de forma evidente que o serviço fora efetivamente prestado.
Corrobora ainda, todo o cenário que se desenvolveu essa contratação, desde o seu nascedouro, em que se verifica publicidade precária na divulgação do certame, acarretando no comparecimento apenas da empresa venceDiário Oficial de Contas

dora, bem ainda nenhuma tentativa posterior da Administração em ampliar a competitividade, tampouco justificar o comparecimento de apenas uma empresa para
celebração de contrato vultoso de quase meio milhão de
reais no ano de 2010, cujo objeto não demandava complexidade, nem grande especialização que justificasse
o esvaziamento de possíveis interessados o que torna,
portanto, difícil detectar até mesmo elementos de boa-fé.
(...)
Deste modo, diante da inexistência de prova robusta quanto à efetiva prestação do serviço, aliada a diversas outras irregularidades decorrentes do processo licitatório que abarcou a contratação celebrada com empresa (...), inclusive com contrato firmado sem a publicação exigida pela Lei 8666/93, entendo por manter a
irregularidade com a respectiva restituição integral dos
valores dispendidos, em consonância com o posicionamento do Ministério Público de Contas, (...). (Processo:
1785/2011, Data da sessão: 01/11/2016, Relator: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, Natureza: PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL DE ORDENADOR).
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------ACÓRDÃO TC-828/2015 – PLENÁRIO
Nestes autos se processa o Pedido de Revisão interposto pelo senhor (...), Presidente da Câmara Municipal de
Cariacica no exercício de 2008, em face do Acórdão TC
231/2013, prolatado nos autos do Recurso de Reconsideração relativo ao Processo TC 167/2012, que deu provimento parcial ao Recurso de Reconsideração por ele
interposto juntamente com o senhor (...), reduzindo a
www.tce.es.gov.br

multa que lhe fora aplicada de 3000 (três mil) VRTE para
1500 (mil e quinhentos) VRTE no Acórdão TC 341/2011,
proferido nos autos do Processo TC 1702/2008, mantendo o ressarcimento ao erário municipal em valor correspondente a 101.893,71 (cento e um mil, oitocentos e noventa e três, vírgula setenta e um) VRTE.
(...) VOTO DE DESEMPATE DO EXMO. SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
(...) O pedido de revisão é um instrumento que possibilita às partes o direito de questionar, respeitados os requisitos mais rigorosos, decisão que já tenha transitado em
julgado e ainda não tenha passado o prazo de 02 (dois)
anos. Assim sendo, guarda semelhança com a Ação Rescisória do processo civil.
Todavia para que ele seja admitido devem ser observados os seus requisitos formalmente previstos nos incisos
do artigo 171, da Lei Complementar nº 621/2012, Regimento Interno dessa Corte ou que tenha ocorrido um erro grave em julgamento anterior.
No caso em baila não existe nexo entre as alegações da
defesa do Recorrente com requisitos necessários para o
seu conhecimento, assim, não logrou êxito a defesa do
Recorrente na interposição do recurso, bem como não
demostrou erro grave no julgamento anterior.
Ademais, no caso concreto, a defesa do Recorrente não
trouxe nenhuma prova hábil que conseguisse demonstrar a regularidade na liquidação de despesa no item
“deficiência na liquidação de despesa” por falta de provas da apresentação de algum exemplar dos 150.000
(cento e cinquenta mil) folders adquiridos, o qual ensejou na imposição de ressarcimento ao erário municipal
pelo Recorrente. (Processo: 8501/2014, Data da sessão:
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23/06/2015 Relator: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, Natureza: PEDIDO DE REVISÃO).
ACÓRDÃO TC-1794/2015 - PLENÁRIO
Trata-se de auditoria ordinária realizada na Câmara de
Vila Velha, relativa ao exercício de 2008, cuja gestão foi
de responsabilidade do vereador (...).
(...) II.16 Pagamento de serviços postais sem comprovação da efetiva prestação dos serviços Base Legal: artigos
62 e 63, §2º, inciso III, da Lei 4.320/64
Constatou-se que a Câmara de Vila Velha autorizou a
aquisição de 3.750 selos postais por gabinete de vereador, nos termos da Resolução 532/0210. Em cotejo aos
pagamentos realizados a agências dos Correios, verificou-se que, no exercício de 2008, o Órgão gastou R$
164.450,00 a tal título, a despeito de não ter sido formalizado processo para a aquisição direta, nem celebrado contrato. (...) a equipe de auditoria verificou não existir na Câmara de Vila Velha registro de estoque de selos
e concluiu pela ausência de comprovação do efetivo recebimento e/ou utilização de selos postais pela Câmara. Por isso, imputou-se ao gestor a possibilidade de ressarcimento de R$ 164.450,00 (90.791,14 VRTE). (...) como agravantes à situação, constato que os gastos foram
realizados sem o prévio e regular procedimento para a
contratação por dispensa de licitação, tendo sido, inclusive, privado de termo contratual, razão por que a verificação da adequação dos pagamentos é impossível de
ser aferida, já que a não discriminação de valores unitários, quantidades de selos/postagens e demais condições são indispensáveis à execução contratual e à correta liquidação da despesa. (...) entendo que a irregularidade é inequívoca, especialmente por constatar que
em 2008 foram despendidos R$ 164.450,00, equivalenDiário Oficial de Contas

tes a 90.791,14 VRTE, sem solicitação formal, justificativa, procedimento legal, contrato ou liquidação. Pelo contrário, a escassa documentação com a qual se pretendeu
justificar tamanho dano ao erário municipal é nitidamente forjada e não resiste à mais rasa análise. Assim sendo, encampo a manifestação técnica por suas razões e
fundamentos e voto por que seja responsabilizado o senhor (...) pelo pagamento indevido com recursos públicos e dano ao erário, razão pela qual deve ser condenado ao pagamento de multa, à pena de inabilitação para
o exercício de cargo em comissão e função de confiança e ao consequente ressarcimento ao erário municipal.
(Processo: 7659/2009 Data da sessão: 17/11/2015 Relator: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Natureza: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – AUDITORIA).

emitida pela contratada em 24/10/2012, a respeito do
fornecimento de 1.000 m3 de solo brita e 2.874 m3 de
pó de pedra, no valor de R$ 229.945,30. Não é possível verificar a aposição de carimbo de ateste pelo fiscal
do contrato na cópia da nota fiscal juntada pela defesa
do senhor José Ricardo Pereira da Costa, entretanto à
fl. 18.808 tem-se declaração, datada de 29/10/2012, da
Gerente de Controle e Análise de Processo onde afirma
que “[...] o material foi entregue em sua totalidade, conforme informação de fls. 42 e atesto na N.F. 000.000.573,
do servidor Antônio Carlos M. Pedroza, designado para
fiscalizar a entrega do contratado”. Encontram-se às fls.
18.809-18.810, sequencialmente, a Nota de Liquidação
nº 2086/2012 e a Nota de Pagamento nº 2960/2012 no
valor de R$ 229.945,30.

Contrato nº
6716/2011):

Contrato nº
6716/2011):

191/2012

(Processo

Administrativo

210/2012

(Processo

Administrativo

O Contrato nº 191/2012 (constante no CD Rom juntado
à fl. 18.309, vol. LXXXIX e às fls. 18.799-18.802, vol. XCII),
assinado em 11/10/2012, teve por objeto o fornecimento de 1.000 m3 de solo brita (ao valor de R$ 61,96 por
m3) e de 2.874 m3 de pó de pedra (ao valor de R$ 58,45
por m3), perfazendo o montante de R$ 229.945,30.

O Contrato nº 210/2012 (constante no CD Rom juntado
à fl. 18.309, vol. LXXXIX e às fls. 18.811-18.814, vol. XCII),
assinado em 22/11/2012, teve por objeto o fornecimento de 3.000 m3 de solo brita (ao valor de R$ 61,96 por
m3) e de 1.286 m3 de pó de pedra (ao valor de R$ 58,45
por m3), perfazendo o montante de R$ 261.046,70.

Na Cláusula Segunda do termo contratual encontra-se a
designação do servidor Antônio Carlos Miranda Pedroza,
matrícula nº 1276, para exercer a fiscalização da execução do contrato.

Na Cláusula Segunda do termo contratual encontra-se a
designação do servidor Antônio Carlos Miranda Pedroza,
matrícula nº 1276, para exercer a fiscalização da execução do contrato.

A Nota de Empenho nº 691/2012, no valor de R$
229.945,30, relativa ao Contrato nº 161/2012, encontra-se à fl. 18.803 (vol. XCII), juntada pela defesa do senhor
José Ricardo Pereira da Costa.

Às Notas de Empenho nsº 744/2012 e 747/2012, nos
valores de R$ 148.838,35 e R$ 112.208,35, relativas
ao Contrato nº 210/2012, encontram-se às fls. 18.81518.816 (vol. XCII), tendo sido juntadas pela defesa do senhor José Ricardo Pereira da Costa.

À fl. 18.807 (vol. XCII) tem-se a Nota Fiscal nº 000.000.573,
www.tce.es.gov.br
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À fl. 18.820 (vol. XCII) tem-se a Nota Fiscal nº 000.000.602,
emitida pela contratada em 27/11/2012, a respeito do
fornecimento de 3.000 m3 de solo brita e 1.286 m3 de
pó de pedra, no valor de R$ 261.046,70. A nota fiscal
encontra-se carimbada pelo fiscal do contrato atestando o recebimento dos materiais. Encontram-se às fls.
18.823-18.824 as Notas de Liquidação nsº 2272/2012 e
2271/2012, ambas datadas de 28/11/2012 e cujos valores somados correspondem ao valor da contratação. Já
às fls. 18.825-18.826 tem-se as Notas de Pagamento nsº
3257/2012 3258/2012 que também totalizam o valor do
contrato e são datadas de 30/11/2012.
Pois bem, como se viu do acima relatado acerca dos contratos listados na ITI 914/2016, tem-se que, quanto ao
aspecto formal - com exceção dos valores pagos através
das Notas de Pagamento nsº 2626/2012 e 2627/2012,
ambas datadas de 03/10/2012 e relativas ao objeto do
Contrato nº 161/2012 - pode-se dizer que foi produzida
prova apta a demonstrar liquidação de despesa regular,
ao menos no que se refere às exigências contidas nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964.
A esse respeito deve-se notar que a Lei 4.320/1964, ao
dispor em seus artigos 62 e 63 sobre o procedimento de
pagamento de despesa, objetiva evitar que: a) o pagamento se dê antecipadamente; b) seja realizado ao credor errado; c) se dê em valor superior ao serviço prestado ou quantidade de bens fornecidos e; d) pague-se
por bens ou serviços imprestáveis à administração (por
exemplo: contratou-se a aquisição do medicamento do
tipo X e o contratado entregou o medicamento do tipo
Y). Daí dispor a Lei, em seu art. 63, que antes do pagamento, será realizada a liquidação da despesa, ou seja, a
verificação do direito de crédito do contratado, verificaDiário Oficial de Contas

ção esta onde se apura: (i) a origem e o objeto do que se
deve pagar; (ii) a importância exata a pagar; e (iii) a quem
se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação
(§ 1º do art. 63).
Entretanto, do contexto fático-probatório constante nos
autos acerca das contratações entabuladas entre o Município de Piúma e a empresa Amanda Santos do Nascimento ME, nos exercícios 2011 e 2012, para o fornecimento de solo brita e pó de pedra num total de 40.000
m3, verificam-se alguns aspectos singulares que merecem relato, veja-se como exemplo o Contrato 210/2012,
no qual foram adquiridos 3.000 m3 de solo brita e 1.286
m3 de pó de pedra, ao valor total de R$ 261.046,70. Note-se que o Contrato 210/2012 (fls. 18.811-18.814, vol.
XCII) foi assinado em 22/11/2012, uma quinta-feira, sendo a Ordem de Fornecimento (fl. 18.817) expedida no
mesmo dia. A nota fiscal nº 000.000.602 (fl. 18.820) no
valor de R$ 261.046,70 foi emitida em 27/11/2012, terça-feira seguinte à assinatura do contrato, constando o
respectivo ateste do fiscal do contrato declarando que os
produtos foram “recebidos e aplicados” na mesma data,
significa dizer que o expressivo volume contratado, que
somado totaliza 4.286 m3, foi transportado e entregue
pela contratada em apenas 05 (cinco) dias úteis, o que
resultaria em, ao menos, 857 m3 a serem transportados
e entregues diariamente. Sabendo-se que: i) a empresa
Amanda Santos do Nascimento ME encontra-se situada
no município de Cariacica, não havendo qualquer informação sobre a existência de filial mais próxima ao destino da entrega, realizada no município de Piúma, distante cerca de 100 km da contratada, ou que a extração dos
materiais se dava em local próximo ao município contratante; ii) em média os caminhões basculantes comporwww.tce.es.gov.br

tam volumes de 12 m3, sendo que os de grande capacidade acondicionam até 32 m3, revela-se no mínimo
curioso que a contratada, registrada nos órgãos competentes como micro empresa e de aspecto simplório (vide
fotos às fls. 118-119, vol. I), tenha logrado êxito em realizar a entrega de expressivo volume de material em tão
exíguo espaço de tempo e vencendo considerável distância até o local de entrega estabelecido pelo comprador,
qual seja, o “[...] almoxarifado da contratante, que fica
na entrada do bairro Céu Azul, neste município (Piúma)”.
Registre-se, nesse ínterim, que os elementos probatórios presentes nestes autos seguem a lógica e a extensão permitidas nos procedimentos desenvolvidos perante esta E. Corte de Contas, ou seja, são inteiramente documentais e, no caso presente, se restringiram à cópia
de documentos produzidos pelas administrações municipais e pela empresa contratada, de sorte que eventual suspeição de simulação de entrega de produtos e suas
consequências no plano processual penal e civil demandam instrução probatória em moldes que não se coadunam com as competências constitucionais deste Tribunal
já que este não detém jurisdição penal, tampouco prevê-se regimentalmente o depoimento pessoal de partes
ou oitiva de testemunhas, cabendo a esta Corte de Contas ou ao Ministério Público de Contas, a teor do que
dispõem os artigos 1º, XX e 38, IX, do Regimento Interno (Res. TC 261/2013), oficiar aos órgãos competentes
caso entendam que existem indícios justificadores para
tal ato.
De qualquer modo, no que se refere especificamente
aos aspectos formais dos procedimentos de liquidação
de despesas relatados no item 2.1 da ITI 914/2016 e ora
em análise, resulta evidenciado que no tocante às Notas
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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de Pagamento nsº 2626/2012 e 2667/2012, nos valores
de R$ 128.763,00 e R$ 47.288,40, não houve comprovação da regular liquidação, aliás, sequer foram carreadas
as notas fiscais da contratada ou as notas de liquidação
da Administração Municipal. Nesse caso, ou seja, na ausência de comprovação da execução do serviço ou entrega dos bens contratados, esta Corte de Contas, em iterativos julgados já aqui colacionados, tem se posicionado
pela aplicação de sanção ao gestor e imputação de ressarcimento aos responsáveis.
Nesse interim tem-se que o senhor José Ricardo Pereira
da Costa, Prefeito Municipal de Piúma à época dos fatos,
alega, em defesa, que “[...] existe a comprovação efetiva de que o material foi entregue, onde atesta que tenha ocorrido a entrega dos produtos”. Refere-se o defendente aos documentos por ele juntados às fls. 18.85719.037 (vols. XCII ao XCIII) que, por sua vez, tratam-se
de “recibos de entrega” emitidos pela contratada e assinados pelo senhor Antônio Carlos que atuou como fiscal dos contratos firmados com a empresa contratada
(Amanda Santos do Nascimento ME). Entretanto, em
que pesem os argumentos tecidos pela defesa do gestor, verifica-se que os “recibos de entrega” apresentados não suprem as falhas detectadas quanto aos pagamentos realizados através das Notas de Pagamento nsº
2626/2012 e 2627/2012, ambas datadas de 03/10/2012,
observa-se, inclusive, que os “recibos de entrega” juntados pelo ex-prefeito são todos referentes aos meses de
maio e junho de 2012 ao passo que os vários contratos
firmados para o fornecimento de solo brita e pó de pedra abrangem o período de abril de 2011 (Contrato nº
66/2011) a novembro de 2012 (Contrato nº 210/2012),
sendo que as Notas de Pagamento nsº 2626/2012 e
Diário Oficial de Contas

2627/2012, cujo procedimento de liquidação não se observou decorreram do Contrato nº 161/2012, assinado
em 17/08/2012, data posterior, portanto, aos “recibos”
trazidos pelo ora defendente.
Quanto à responsabilização:
Quanto à responsabilização esta decorre, no tocante ao
senhor José Ricardo Pereira da Costa, do fato de ter, na
qualidade de Prefeito Municipal, autorizado os pagamentos noticiados nas Notas de Pagamento nsº 2626/2012 e
2627/2012 sem que houvesse regular liquidação de despesas, não tendo, outrossim, logrado êxito em comprovar a regularidade nestes autos, muito embora tenha sido oportunizado fazê-lo, nesse sentido (pelo reconhecimento da responsabilidade do gestor) tem-se os seguintes julgados deste Tribunal:
ACÓRDÃO TC-1368/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
O objeto destes autos é a Tomada de Contas Especial,
instaurada pela Portaria nº 325 de 28/11/2013 do Município de Barra de São Francisco (em anexo).
Com efeito, deveria ter verificado a regular liquidação de
despesa antes de empenhar e autorizar o pagamento, se
tivesse adotado tal cautela teria verificado que o serviço
sequer fora prestado e que não deveria ter ocorrido dispêndio de dinheiro público.
Assim, não cabe afastar a irregularidade e a responsabilidade do Defendente apenas por conta da alegação
de que não sabia se tratar de procedimento fraudulento, pois o ordenador de despesas, ao assinar um pagamento, deve se atentar à comprovação de todos os requisitos legais exigidos para a regular liquidação de despesas, em especial ao que dispõem os artigos 62 e 63 da
lei 4.320/64.
www.tce.es.gov.br

Em suma, ao assinar os cheques, é certo que tomou ciência do procedimento, momento em que deveria ter
verificado se existiam os elementos mínimos a ensejar
o pagamento realizado, não cabendo falar em desconhecimento da falta de regular liquidação de despesa ou da
prestação de serviços.
Ademais, não se pode olvidar que, no caso em análise,
os valores irregularmente pagos foram depositados na
conta do Sr.(...), seu irmão, o que leva a crer que o responsável tinha ou deveria ter ciência do referido pagamento.
Desta forma, constata-se que, como ordenador de despesas, deixou de observar os artigos 62 e 63 da Lei
4.320/64, autorizando pagamento sem a regular liquidação da despesa e sem a comprovação da prestação
do serviço, razão pela qual deverá ser responsabilizado pelo ressarcimento de tal dano ao erário. (Processo:
1884/2014, Data da sessão: 16/09/2015 Relator: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO Natureza: TOMADA
DE CONTAS ESPECIAL).
ACÓRDÃO TC-912/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
Versam os presentes autos sobre Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, sob a
responsabilidade do Sr. (...), Prefeito, referente ao exercício de 2007, conforme Relatório de Auditoria Ordinária
RA-O 216/2008 (fls. 05/32), indicando indícios de irregularidade, passíveis de serem esclarecidos pelo administrador público, reproduzidos na Instrução Técnica Inicial
ITI 184/2009 (fls. 748/760)(...).
II.2.2 - Ausência de Comprovação da Liquidação de Despesa (Item 2.2 da ITC)
Em relação aos serviços de assessoria (contratos nºs 21
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e 49 de 2007), a auditoria não encontrou quaisquer documentos hábeis a comprovar que os serviços jurídicos
e contábeis contratados pelo Executivo Municipal foram
efetivamente realizados.
(...) Neste contexto, forçoso ressaltar que diferente do
processo jurisdicional, em que o conflito gira em torno
de direitos disponíveis, o processo administrativo tutela
o interesse público e, não raro, a salvaguarda de direitos
fundamentais. Por isso, o gestor deve agir de ofício, assumindo a promoção de provas e prevenindo a inércia.
Assim, como os direitos em debate possuem como denominador comum o interesse público, a produção das
provas está mais nas mãos do protagonista estatal do
que da própria equipe de auditoria, tendo como consequência para o agente estatal a necessidade de tomar
iniciativas na investigação e na busca de elementos suficientes a expor as variáveis que compõem a exata realidade dos fatos para o afastamento da irregularidade imputada, sempre na busca da verdade real.
Lado outro, o gestor deve com igual ênfase, na busca
da dita verdade real e privilegiando o princípio constitucional da motivação, trazer aos autos razões objetivas
e congruentes, de forma a fundamentar a eventual impossibilidade de encartar as provas em questão, elidindo assim sua responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.
Nestas circunstâncias, diferente do que ocorreu em outras situações em que afastei a condenação do prefeito
por ausência de nexo de causalidade entre sua conduta
e os fatos imputados, bem como afastei o ressarcimento, respaldado na tese do dano presumido, no presente
caso, ante a ausência de documentos que comprovem a
realização das despesas, bem como pela negligência do
Diário Oficial de Contas

responsável em apresentar quaisquer provas suficientes
a elidir a irregularidade, ou mesmo, em oferecer motivação consistente para corroborar sua posição, mantenho a irregularidade e o respectivo valor a ser ressarcido com a imputação de responsabilidade a este chefe do
Executivo, decorrente da liquidação indevida da despesa
de assessoria contábil e jurídica.
Cabe a ressalva, no entanto, de que o valor de ressarcimento a ser mantido deve ser o efetivamente pago no
exercício, não considerando o valor total contratado
Neste passo, mantenho a irregularidade constante destes tópicos, de responsabilidade do prefeito, assim como o ressarcimento de R$105.169,70, em decorrência
de ausência de liquidação dos contratos em tela, equivalente a 59.980,44 VRTE. (Processo: 5011/2008, Data
da sessão: 01/07/2015, Relator: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, Natureza: TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL).
ACÓRDÃO TC-167/2016 - PRIMEIRA CÂMARA
Tratam os autos de Relatório de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria
Ordinária nº 95/2012, referente ao exercício de 2011, de
responsabilidade do Senhor (...) – Prefeito Municipal.
2.3.1- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE
DESPESAS
Como relata a ITI, o processo administrativo em referência originou-se do Convite 10/2011, que resultou na contratação da empresa (...), para prestação de serviços de
sonorização ambulante para diversos eventos da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, no valor de R$
45.900,00.
www.tce.es.gov.br

Segundo informado, no tocante à liquidação dos serviços
contratados, não restou demonstrada a efetiva comprovação, de forma detalhada, da sua execução. Nenhum
dos documentos anexados aos autos do procedimento
administrativo permite concluir pela plena e efetiva execução dos serviços, limitando-se a administração a declarar que os mesmos foram efetuados, sem qualquer
lastro.
Destacou-se ainda que, em resposta ao ofício 3/2012,
solicitando a comprovação documental de projeto básico relativo a contratações de palco e sonorização ocorridas em Barra de São Francisco, durante o exercício de
2011, em especial quanto ao contrato 047/2011, a Administração Municipal informou por meio do memorando
84/2012 que o contrato 047/2011 originou-se de uma
solicitação do Gabinete do Prefeito, sem qualquer outra
explicação.
Por fim, concluiu a ITI que não havia documentação comprobatória nos autos do processo 24/2011 capaz de demonstrar que os serviços foram fielmente executados,
concluindo pela configuração da irregularidade.
Ao contrário do alegado na defesa do ordenador de despesas e dos demais defendentes, o Sr., contador do Município, afirmou que de fato não havia a devida comprovação da liquidação a despesa, e que para efetuar o pagamento, tomou por base as informações prestadas pelos responsáveis de cada setor.
Conclui-se, portanto, que as despesas foram pagas com
base em simples informações, sem a necessária apresentação de documentações comprobatórias da prestação
de serviços.
Também não prospera a alegação da defesa, de que os
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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artigos invocados não exigem o detalhamento das despesas, e se o legislador não o exigiu, não poderia nenhuma autoridade exigir.
Extrai-se da norma que, para que haja o pagamento, deverá haver a respectiva liquidação, e que a liquidação da
despesa tem por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. E no parágrafo primeiro do art. 63, resta clara a exigência, quando se tratar
de prestação de serviços, que a liquidação deverá tomar
por base “os comprovantes da entrega de material ou da
prestação efetiva do serviço”.
Assim, não basta apresentar qualquer documento, para
que se configure a prestação de contas. Os documentos
devem refletir a efetiva prestação de serviços, e devem
comprovar a existência do crédito a ser pago.
E no caso concreto, os documentos apresentados pela
convenente não possibilitavam constatar a efetiva prestação de serviços, pois insuficientes e inespecíficos.
Assim, entende-se que a prestação de contas, da forma
como apresentada, não permitiu atestar com segurança,
que os serviços contratados e pagos foram efetivamente prestados, configurando a violação aos artigos 62 e 63
da Lei 4.320/63.
Ante o exposto, entende-se mantida a irregularidade, inclusive no tocante ao ressarcimento do montante empregado nestas contratações, no valor de R$ 45.900,00,
correspondente a 21.736,04 VRTE, de forma solidária
pelos responsáveis. (Processo: 3956/2012, Data da sessão: 17/02/2016, Relator: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, Natureza: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL).
Quanto à responsabilidade da sociedade empresária
Amanda Santos do Nascimento ME, esta decorre do fato
Diário Oficial de Contas

de ter recebido pagamentos, consubstanciados nas Notas de Pagamento nsº 2626/2012 e 2627/2012, sem que
se tenha a regular liquidação de despesas, ou seja, sem
que houvesse a verificação do direito de crédito, cabendo imputação de ressarcimento sob pena de propiciar-se o enriquecimento sem causa da empresa ora defendente. Entretanto, quanto à imposição da pena de inidoneidade, sugerida no item 3, alínea “d” da ITI 914/2016,
entendemos que descabe a sua aplicação uma vez que
esta espécie de sanção tem como pressuposto lógico a
verificação da “[...] ocorrência de fraude comprovada à
licitação [...]”, conforme preconizado no art. 140 da LC
621/2012, hipótese que não se reconhece no caso em
tela eis que a anomalia ora tratada se refere a “pagamento sem liquidação, gerando dano ao erário” que, por
sua vez, não guarda correlação com possíveis inconsistências ocorridas nos procedimentos licitatórios.
Assim, tendo em vista o contexto probatório dos autos
e os fundamentos aqui tecidos, opina-se pela manutenção da irregularidade, impondo-se, a penalidade de multa ao senhor José Ricardo Pereira da Costa (ex-Prefeito
Municipal) e, em solidariedade com a sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento ME (contratada), na
forma dos artigos 57, I e 87, I, IV e V da LC 621/2012, o
ressarcimento do valor dispendido consubstanciado nas
Notas de Pagamento nsº 2626/2012 e 2627/2012, nos
valores de R$ 128.763,00 e R$ 47.288,40, respectivamente, cujo somatório equivale R$ 176.051,40, correspondentes a 77.936,78 VRTE.
3.2 Contratação com sobrepreço e pagamento com superfaturamento - Prefeitura Municipal de Piúma – (Contratos 85/2012, 161/2012, 161/12-Aditivo, 191/2012 e
210/2012)
www.tce.es.gov.br

Auditoria/ Fatos:
Abaixo reproduzimos o indigitado no item 2.2 da Instrução Técnica Inicial ITI 914/2016 (fls. 18.419-18.451, vol.
XC):
2.2 – Contratação com sobrepreço e pagamento com superfaturamento.
Critérios: art. 70, caput, da CRFB – Princípio da Economicidade e Acórdão TCU 918/2005-2ª Câmara.
Responsáveis:
a) José Ricardo Pereira da Costa (Prefeito Municipal de
Piúma)
Conduta: autorizar pagamentos para a aquisição de produtos contratados por preços acima dos praticados no
mercado
Nexo: ao autorizar pagamentos para a aquisição de produtos contratados por preços acima dos praticados no
mercado, possibilitou dano ao erário
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a
quem autoriza o pagamento verificar todos os procedimentos e, em caso de sobrepreço, tomar as providências
legais cabíveis, principalmente não pagar valores a maior
b) Jonaci Xavier Garcindo (Secretário Municipal Interino
de Piúma)
Conduta: homologar licitação (fl. 149 do Processo PMP
6.716/2011) para a aquisição de produtos contratados
por preços acima dos praticados no mercado
Nexo: ao homologar licitação para a aquisição de produtos contratados por preços acima dos praticados no mercado, possibilitou dano ao erário
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a
quem homologa o certame verificar todos os procediSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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mentos e, em caso de vício, tomar as providências legais cabíveis
c) André Layber Miranda (Secretário Municipal de Serviços de Piúma)
Conduta: solicitar aquisição de produtos fornecidos com
preços acima dos praticados no mercado
Nexo: ao solicitar aquisição de produtos fornecidos com
preços acima dos praticados no mercado, possibilitou
dano ao erário
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe ao
setor solicitante da aquisição verificar a compatibilidade dos preços do fornecedor com aqueles praticados no
mercado para que não haja prejuízo para a administração
d) Amanda Santos Nascimento ME (Empresa Contratada)
Conduta: fornecer produtos com preços acima dos praticados no mercado
Nexo: ao fornecer produtos com preços acima dos praticados no mercado, possibilitou dano ao erário
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a
quem contrata com o setor público agir com boa fé, praticando preços compatíveis com o mercado, para que
não haja enriquecimento sem causa nem dano ao erário.
Processo PMP: 6172/2011
Objeto: aquisição de solo brita e de pó de pedra
Contratos: 85/12, 161/12, 161/12-aditivo, 191/12 e
210/12
Contratado: Amanda Santos do Nascimento ME
SITUAÇÃO ENCONTRADA:
Diário Oficial de Contas

Conforme demonstrado no item 3.1 desta ITI, a Administração da Prefeitura de Piúma adquiriu 40.000 m³ de
solo brita e pó de pedra entre junho de 2011 e novembro de 2012.
Ocorre que muitos dos valores contratados e efetivamente pagos encontravam-se acima dos preços de mercado, conforme Tabela de Custos Referenciais do Iopes (disponível em: www.iopes.es.gov.br. Acesso em:
3/10/16) Segue comparativo entre valores pagos e preços de mercado:
Tabela 3:
Se tivesse agido com a cautela esperada, o Secretário
deveria ter verificado a compatibilidade dos preços antes de homologar a licitação. Não o fazendo, permitiu
que a Administração adquirisse 5.000 m³ deste produto, conforme Ordens de Pagamento 1163, 1373, 1453,
1555, 1724, 1947 e 2029/2012, pagando R$26.050,00
(11.532,16 VRTE) acima dos preços de mercado.
E nem é possível alegar que não tinha acesso à Tabela Iopes com os preços de abril de 2012 já que a licitação foi
homologada em 24 de abril, ou seja, antes do fim daquele mês. Isso porque se isso for correto, o Secretário Interino deveria ter observado o preço de março, que era de
R$38,87 o m³, o que acentuaria a diferença aqui apontada.
Quanto às demais compras efetuadas entre setembro e
novembro de 2012 e também destacadas na Tabela 5,
embora o pagamento tenha sido autorizado pelo Prefeito, o setor demandante foi a Secretaria Municipal de Serviços, cujo responsável era o Sr. André Layber Miranda.
Foi a secretaria de sua responsabilidade que solicitou as compras e a assinatura dos Contratos 161/12,
www.tce.es.gov.br

161-12-aditivo, 191/12 e 210/12. Logo, os preços ali pactuados deveriam ter sido alvo de análise pelo Secretário,
que tinha a obrigação de alertar o Prefeito de que havia
sobrepreço. Não o fazendo permitiu o gasto irregular de
R$239.511,32 (106.030,07 VRTE).
E a omissão do Secretário agrava-se quando se percebe
a discrepância dos valores pagos vis-à-vis com os preços
de mercado.
Em outubro e novembro de 2012 a Administração pagou R$24,24 a mais por cada m³ adquirido de solo brita e R$19,31 a mais por cada m³ de pó de pedra. E o que
chama a atenção é que nesse período foram adquiridas
quantidades expressivas (4.000 m³ de solo brita e 7.172
m³ de pó de pedra), o que por si só demandaria uma
análise mais rigorosa dos preços.
Já o Prefeito agiu com culpa por autorizar pagamentos
expressivos, em datas muito próximas uma da outra e todos no final de seu mandato, sem as cautelas necessárias
a todo gestor responsável pelo uso das escassas receitas
públicas, isto é, deveria ter exigido um estudo da compatibilidade dos preços antes de assinar os contratos e de
autorizar pagamentos.
Com relação à empresa Amanda Santos do Nascimento
ME, percebe-se a ausência de boa fé, ao vender produtos para a administração pública por preços acima dos
praticados no mercado.
Ante o exposto, sugere-se a CITAÇÃO do Prefeito Municipal José Ricardo Pereira da Costa; do Secretário Municipal de Serviços André Layber Miranda; do Secretário
Municipal Interino Jonaci Xavier Garcindo; e da empresa
Amanda Santos do Nascimento ME, para apresentarem
alegações de defesa.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Registre-se que os valores abaixo são passíveis de ressarcimento caso não sejam devidamente justificados:
Tabela 6:
Os senhores José Ricardo Pereira da Costa, Prefeito Municipal de Piúma à época dos fatos, e André Layber Miranda, Secretário Municipal de Serviços de Piúma, na
peça contestatória conjunta de fls. 18.837-18.853 (vol.
XCII), acerca da presente inconsistência, apresentaram
os seguintes argumentos ora sintetizados:
a) alega que os preços foram estimados previamente nos
procedimentos licitatórios por meio de orçamentos obtidos com as empresas do ramo, de sorte que os preços
máximos foram fixados de acordo com a realidade do
mercado havendo julgado do TCU (Acórdão 127/2007)
que daria suporte a tal prática; b) sustenta que a ITI
914/2016 baseia o sobrepreço e pagamento com superfaturamento “[...] em uma tabela referencial e não uma
tabela obrigatória, desconsiderando por completo a pesquisa de preço de mercado realizado pela Prefeitura de
Piúma [...]”; c) argumenta que cabe ao caso a aplicação
do princípio da razoabilidade para que se admita “[...]
oscilações acima do valor do preço de mercado [...]”;
d) alega que um dos fatores que poderiam influenciar
o preço acima do mercado “[...] é o fato de que o Município de Piúma adquiriu o produto e esse produto deveria ser entregue no Município de Piúma, o que elevaria o
custo da contratação”; e) sustenta que “[...] por se tratar
de ato corriqueiro concernente ao procedimento licitatório, cujas peculiaridades não cabem ao gestor se imiscuir, agiu o mesmo sob a tutela da confiança, sem, contudo, ter concorrido com culpa para a consecução da irregularidade”.
Jonaci Xavier Garcindo:
Diário Oficial de Contas

O senhor Jonaci Xavier Garcindo, Secretário Municipal
Interino de Serviços no Município de Piúma, em sua defesa de fls. 18.635-18.636 (vol. XCI), acerca da presente
anomalia, apresentou os seguintes argumentos ora sintetizados:
a) sustenta que “[...] foi cumprido (sic) todos os protocolos e exigências previstos em lei, sendo apresentado (sic)
03 (três) orçamentos [...]”, b) argumenta que “[...] os orçamentos executados no processo de licitação atenderam todos os requisitos, sendo escolhido o menor preço
dentre os orçados, ficando a aquisição com valor abaixo
dos praticados no mercado”.
Amanda Santos do Nascimento ME:
A sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento
ME, contratada pelo Município de Piúma para o fornecimento dos insumos solo brita e pó de pedra, em sua defesa de fls. 18.660-18.672 (vol. XCI), acerca da presente
anomalia, apresentou os seguintes argumentos ora sintetizados:
a) alega que nos autos do processo administrativo
6716/2011 constam “[...] 03 (três) cotações de preços de
mercado, bem como elaboração de Mapa de Apuração
de Preços, obtendo-se assim, conforme determina a Lei,
o valor médio de mercado para que se fossem adquiridos os objetos licitados nas condições constantes do Edital”; b) sustenta que “os Auditores equivocam-se ao considerar os valores constantes nas tabelas do Iopes como
balizadores às Propostas da presente licitação, principalmente porque nesses valores não estão embutidos os
custos e obrigações adicionais da Contratação”; c) afirma que na composição de custos, além do valor do produto, haveria também “[...] o transporte diário dos mesmos até o município”; d) alega que não haveria má fé em
www.tce.es.gov.br

sua conduta razão pela qual descabe a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade.
Análise:
Aponta a Instrução Técnica Inicial ITI 914/2016, em seu
item 2.2, que a Administração Municipal de Piúma procedeu à contratação de fornecimento de pó de pedra
e solo brita, através dos Contratos 85/2012, 161/2012,
161/12-Aditivo, 191/2012 e 210/2012, com sobrepreço
e consequente superfaturamento nos pagamentos efetuados à sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento ME.
Conforme apurado através da Instrução Técnica Inicial ITI
914/2016 os preços contratados pela Administração Municipal excederiam os valores de referência constantes
nas Tabelas de Custos Referenciais do Iopes. As tabelas
infra mencionadas, constantes da ITI 914/2016, apresentam os preços pagos pelo Município de Piúma na aquisição dos insumos pó de pedra e solo brita, no período
de maio a novembro de 2012, bem como os preços referenciais de mercado (segundo as tabelas do Iopes) aplicáveis no mesmo período e a diferença de preços encontrada:
Tabela 3: Preços pagos de solo brita em 2012 X Tabela
Iopes (R$)
Data do pagto Código do produto na tabela Iopes
Produto A-Preço pago (m³)
B-Preço de mercado
(m³)
Diferença (A-B)
Maio a Julho/12 600269 Solo brita
44,83 5,21

50,04

Setembro/12
45,98 4,06

600269 Solo brita

50,04

Outubro/12

600269 Solo brita

61,96
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37,72

24,24

Novembro/12
37,72 24,24

600269 Solo brita

61,96

Data do pagto Código do produto na tabela Iopes
Produto A-Preço pago (m³)
B-Preço de mercado
(m³)
Diferença (A-B)
Outubro/12
39,14 19,31

020524 Pó de pedra

58,45

Novembro/12
39,14 19,31

020524 Pó de pedra

58,45

Já a Tabela 5, constante da ITI 914/2016, apresenta a diferença total paga a maior considerando os quantitativos adquiridos e o sobrepreço observado na comparação com os valores de referência constantes nas tabelas
do Iopes, vejamos:
Tabela 5: Total pago a maior de solo brita e pó de pedra
em 2012 (R$)
Ordem de Pagto Data de pagto
de preço do m³
Quantidade

Adquirida (m³)

ram as seguintes teses de defesa:

6/6/12,

- que nos procedimentos licitatórios, dos quais se originaram as contratações, foi realizada regular cotação de
preços que expressaram a realidade do mercado;

20/6/12,

Tabela 4: Preços pagos de pó de pedra em 2012 X Tabela Iopes (R$)

(R$)

28/5/12,

Total (R$)

1163/12,
1373/12,
1453/12,

Produto D i fe re n ç a

9/7/12,
30/7/12,
7/8/12 Solo brita

5,21

2347/12 11/9/12 Solo brita
4.060,00
2960/12 31/10/12
1.000 24.240,00

5.000

26.050,00

4,06

1.000

Solo brita

24,24

3257/12,
3258/12 30/11/12
3.000 72.720,00

Solo brita

TOTAL (DIF. SOLO BRITA)

127.070,00

24,24

2626/12,
2627/12 3/10/12 Pó de pedra
58.161,72
2960/12 31/10/12
2.874 55.496,94

19,31

Pó de pedra

3.012
19,31

3257/12,
3258/12 30/11/12
1.286 24.832,66

Pó de pedra

19,31

TOTAL (DIF. PÓ DE PEDRA) 138.491,32
TOTAL (DIF. SOLO BRITA + PÓ DE PEDRA)

265.561,32

1947/12,

De se notar que a diferença de preço apurada seria passível de ressarcimento pela empresa contratada e pelos
gestores apontados como responsáveis conforme sugerido na ITI 914/2016.

2029/12 9/5/12,

Acerca do presente indício os defendentes apresenta-

1555/12,
1724/12,

Diário Oficial de Contas
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- que a ITI 914/2016 estaria fundamentando a ocorrência de sobrepreço e pagamento com superfaturamento
“[...] em uma tabela referencial e não uma tabela obrigatória, desconsiderando por completo a pesquisa de preço de mercado realizado pela Prefeitura de Piúma [...]”;
- que o preço foi influenciado por questões geográficas
ou pela necessidade de transporte até o local;
- que os Auditores signatários da ITI 914/2016 estariam
equivocados “[...] ao considerar os valores constantes
nas tabelas do Iopes como balizadores às Propostas da
presente licitação, principalmente porque nesses valores
não estão embutidos os custos e obrigações adicionais
da Contratação”.
Adentrando-se na análise das argumentações de defesa
acima sintetizadas observa-se que nenhuma delas merece acolhimento, senão vejamos:
O fato de se realizar pesquisa de preços e constarem cotações nos procedimentos licitatórios não significa, necessariamente, que os preços orçados estão em consonância com aqueles praticados pelo mercado, concluir
em contrário equivaleria a tomar como verdade absoluta (presunção juris et de jure) todos os orçamentos constantes em processos administrativos dos jurisdicionados
desta Corte de Contas, fato que usurparia sua competência constitucional de exercício do controle externo do Estado e dos Municípios sob sua jurisdição.
A necessidade de adequação dos preços pagos pela Administração em contratação decorrente de licitaSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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ção advém da própria Lei de Licitações e Contratos (Lei
8.666/93) que, em seu art. 43, IV, assim estabelece:

por esta Corte de Contas em seu artigo 1º:

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

Art. 1º. Os preços referenciais utilizados por este Tribunal para orçamentação de obras e serviços de engenharia dos seus jurisdicionados serão obtidos por intermédio das seguintes Tabelas de Preços:

IV - verificação da conformidade de cada proposta com
os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços
correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
Ademais, a contratação de fornecimento de bens ou serviços considerando os preços de mercado decorre do
Princípio da Economicidade, consagrado no art. 70 da
Constituição da República, bem como do próprio dever
de lealdade à Administração no que se refere a boa gestão dos recursos públicos.
No caso em tela a inadequação dos preços contratados
pelo Município de Piúma junto à empresa Amanda Santos do Nascimento ME para o fornecimento de solo brita e pó de pedra, insumos relacionados a obras de engenharia, restou demonstrada através da comparação com
os preços referenciais presentes nas Tabelas de Custos
Referenciais do Iopes. Importante destacar que os preços indigitados nas tabelas disponíveis no sítio eletrônico do Iopes são orçados pelo “Labor” – Laboratório de
Orçamento do Centro Tecnológico da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo), ou seja, são valores orçados oficialmente pela Ufes e que devem ser aplicados como parâmetro nas contratações realizadas pelos órgãos
e entes dos jurisdicionados deste Tribunal a teor do que
dispõe a Instrução Normativa IN TC 015/2009 editada
Diário Oficial de Contas

Instrução Normativa TC 015/2009

I – obras rodoviárias: Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes do Estado do Espírito Santo – DERTES, atualizando-a com base em índices adequados da
Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, para o mês da base dos preços da obra analisada.
II – demais obras: das instituições abaixo relacionadas,
nesta ordem:
a) Universidade Federal do Espírito Santo
b) EMOP – Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio
de Janeiro
c) PINI Sistemas
§ 1º O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo admitirá, para obras e serviços de engenharia, valores orçamentários superiores, em até 12% (doze por cento),
aos preços referenciais verificados com base nas tabelas referidas; .
§ 2º Excepcionalmente, em função das particularidades
de cada caso, e desde que devidamente justificados no
relatório técnico, serão admitidos valores superiores ao
percentual constante no parágrafo anterior.
De se notar que a Instrução Normativa IN TC 015/2009
foi editada por este Tribunal em 23 de junho de 2009
e publicada no Diário Oficial do Estado de 24/06/2009,
sendo clara quanto a sua aplicação na auditagem de orçamentos de obras e serviços de engenharia de seus juwww.tce.es.gov.br

risdicionados. Vale dizer que os insumos pó de pedra e
solo brita foram adquiridos pelo Município de Piúma para serem utilizados em “[...] serviços de manutenção das
vias urbanas e realização de calçamentos [...]” conforme noticiado na defesa dos senhores José Ricardo Pereira da Costa e André Layber Miranda, restando incontroverso que seu emprego se deu em obras de engenharia. Portanto não poderiam os orçamentos realizados pela Administração Municipal terem ignorado o preconizado acerca dos parâmetros de preços de mercado adotados na IN TC 015/2009. Da mesma forma, não podem os
orçamentos constantes nos processos administrativos,
que deram origem aos contratos objurgados, serem tidos por regulares.
Longe de tratar-se de mero referencial como alegam,
sem razão, os defendentes, a necessidade de observância aos preços de mercado, balizados por estudos orçamentários colhidos em tabelas oficiais, é reconhecida
por esta Corte de Contas a exemplo do consubstanciado
no Acórdão TC 049/2013 ementado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO TC-049/2013
Trata o presente processo de Auditoria Ordinária, constante do Processo TC 3472/2009 (fls. 05 a 29 e anexos),
que recomenda a irregularidade dos atos de gestão do
(...) – Prefeito Municipal de Itaguaçu, relativas ao exercício de 2008, tendo em vista as seguintes irregularidades mantidas pela Instrução Técnica Conclusiva – ITC
2835/2001 (fls. 742/772): Aquisição de material de construção com valores acima do mercado.
(...) Facilmente denota-se que, quanto maior e mais qualificado for o conhecimento da Administração acerca da
realidade de preços praticados no mercado para o obSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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jeto pretendido, melhor será o julgamento das propostas. (...) a Administração fica na dependência exclusiva
dos particulares para quem solicita a cotação. Isso faz
com que nem sempre os resultados obtidos espelhem
efetivamente os preços de mercado ou, como ocorre em
muitas situações, a Administração sequer obtém resposta para sua solicitação. Atente-se que a dificuldade de
obter resposta para os pedidos de cotação não justifica a instauração de procedimentos licitatórios sem o conhecimento desse parâmetro. Por consequência, mesmo diante da recusa dos particulares em enviar cotação
de preços, continua a Administração obrigada a conhecer a realidade dos preços de mercado. Para balizar meu
entendimento, solicitei que o NEO - Núcleo de Engenharia e Obras Públicas informasse se os preços orçados pela empresa (...), estariam compatíveis com os preços de
mercado, utilizando parâmetros de tabelas oficiais, a
exemplo do ITUFES, o que foi atendido, através da Análise Técnica, de fls. 796/798. Destaca-se que o valor global
do contrato apurado pelos técnicos foi de R$45.979,40
e o valor contratado de R$40.130,00, não estando demonstrado, portanto, o superfaturamento ventilado inicialmente, ainda que alguns itens isolados tenham sido
encontrados acima dos valores tabelados. Destarte, apesar de não constar no Edital o preço máximo a servir de
parâmetro aos licitantes, nos termos do art. 40, inciso
X da Lei 8.666/93, e de haver orçamentos insuficientes,
vez que amparados por valores de apenas dois fornecedores, não se pode confirmar a alegação da área técnica
de superfaturamento, razão pela qual afasto tal irregularidade e, por consequência, o ressarcimento. (Processo:
3472/2009 Data da sessão: 26/02/2013 Relator: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Natureza: AUDIDiário Oficial de Contas

TORIA ORDINÁRIA) (grifos da ITC).

alizar os valores em forma comparativa:

Acerca da alegada influência da questão geográfica nos
preços contratados é necessário dizer que não há nos
processos administrativos, alusivos aos procedimentos
licitatórios que culminaram nos contratos ora em análise, qualquer justificativa acerca da computação discriminada de valor referente ao custo do transporte. Ademais, a própria IN 015/2009, prevendo possível majoração de preços decorrente da posição geográfica do jurisdicionado admite (art. 1º, § 1º) margem de tolerância “[...] em até 12% (doze por cento), aos preços referenciais verificados com base nas tabelas (oficiais) referidas”, razão pela qual não pode ser aceita a justificativa.

Tabela ITC-NEC 01: Preços pagos de solo brita em 2012 X
Tabela Iopes/Labor/CT-Ufes (R$) x Margem de tolerância
de 12% conforme IN TC 015/2009

Também não merece acolhimento a tese suscitada pela
defesa da sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento ME no sentido de que a ITI 914/2016 não poderia ter se baseado nas tabelas do Iopes (tabelas Labor/
CT-Ufes) eis que nos valores nelas constantes não estariam “[...] embutidos os custos e obrigações adicionais
da Contratação”. Ora, a alegação é equivocada eis que
simples visita à página do Iopes na internet é suficiente
para que se possa visualizar que as tabelas de custos referenciais levam em conta não só a taxa de Bonificação
de Despesas Indiretas (BDI) como também a incidência
dos encargos sociais (LS) sendo, estes últimos, sempre
calculados em percentuais acima de 128%.
Pois bem, refutadas as teses de defesa apresentadas,
resta-nos a análise dos preços pagos pela Administração Municipal de Piúma em contraponto com o preço
de mercado constante das Tabelas Iopes/Labor/CT-Ufes, considerando, outrossim, a margem de tolerância de
12% admitida no art. 1º, § 1º da IN TC 015/2009. Dessa
forma seguem-se as tabelas infra nas quais se pode visuwww.tce.es.gov.br

Data do pagto Código do produto na tabela Iopes
Produto A-Preço pago (m³) (R$)
B-Preço de mercado
(Tabela Iopes/Labor/CT-Ufes) (m³) (R$) Diferença (A-B)
(R$)
C-Aplicação da margem de tolerância de 12%
ao preço de mercado (B x 12%) de acordo com a IN TC
015/2009 (R$)
Maio a Julho/12 600269 Solo brita
44,83 5,21
5,38

50,04

Setembro/12
45,98 4,06

600269 Solo brita
5,51

50,04

Outubro/12
37,72 24,24

600269 Solo brita
4,52

61,96

Novembro/12
37,72 24,24

600269 Solo brita
4,52

61,96

Tabela ITC-NEC 02: Preços pagos de pó de pedra em 2012
X Tabela Iopes/Labor/CT-Ufes (R$) x Margem de tolerância de 12% conforme IN TC 015/2009
Data do pagto Código do produto na tabela Iopes
Produto A-Preço pago (m³) (R$)
B-Preço de mercado
(Tabela Iopes/Ufes) (m³) (R$)
Diferença (A-B) (R$)
C-Aplicação da margem de tolerância de 12% ao preço
de mercado (B x 12%) de acordo com a IN TC 015/2009
(R$)
Outubro/12
020524 Pó de pedra
39,14 19,31 4,69

58,45

Novembro/12
020524 Pó de pedra
39,14 19,31 4,69

58,45
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Verifica-se nas tabelas acima que os preços pagos na
aquisição de solo brita nos meses de maio/2012 a setembro/2012 encontram-se dentro da margem de tolerância preconizada no art. 1º, § 1º da IN TC 015/2009,
razão pela qual deve ser afastada a irregularidade quanto ao suposto sobrepreço em sua cotação e superfaturamento na sua aquisição. Entretanto, no tocante aos preços pagos na aquisição de solo brita e pó de pedra nos
meses de outubro/2012 e novembro/2012 constata-se
que houve sobrepreço na cotação e consequente superfaturamento no pagamento.

2627/12 3/10/12 Pó de pedra
44.035,44

Dessa forma, considerando as ordens de pagamento nas
quais se verificaram o superfaturamento e aplicando-se
a margem de tolerância prevista no art. 1º, § 1º da IN
TC 015/2009, tem-se os seguintes valores a serem ressarcidos:

No que tange ao senhor Jonaci Xavier Garcindo, que
exerceu interinamente o cargo de Secretário Municipal
de Piúma, aponta a ITI 914/2016 que sua responsabilidade decorreria da homologação do Pregão Presencial nº
18/2012, no qual o preço do solo brita ficou estabelecido em R$ 50,04 por m3, tendo ocorrido sobrepreço nos
valores de R$ 5,21 (no período de maio a julho de 2012)
e R$ 4.06 (setembro de 2012).

Tabela ITC-NEC 03: Total pago a maior de solo brita e pó
de pedra em 2012 considerando a Margem de tolerância
de 12% conforme IN TC 015/2009
Ordem de Pagto Data de pagto
de preço do m³

Produto D i fe re n ç a

(R$) considerando a margem de tolerância de 12% de
acordo com a IN TC 015/2009 (R$) Quantidade
Adquirida (m³) (R$)

Total (R$)

2960/12 31/10/12
1.000 19.720,00

Solo brita

19,72

3258/12 30/11/12
3.000 59.160,00

Solo brita

19,72

TOTAL (DIF. SOLO BRITA)

78.880,00

3257/12,

2626/12,
Diário Oficial de Contas

2960/12 31/10/12
2.874 42.017,88

14,62

Pó de pedra

3.012
14,62

3257/12,
3258/12 30/11/12
1.286 18.801,32

Pó de pedra

14,62

TOTAL (DIF. PÓ DE PEDRA) 104.854,64
TOTAL (DIF. SOLO BRITA + PÓ DE PEDRA)

183.734,64

Quanto à responsabilização:

12% (doze por cento) preconizada no art. 1º, § 1º da IN
TC 015/2009, entendemos que deve ser afastada a responsabilidade do senhor Jonaci Xavier Garcindo, bem
como a imputação de ressarcimento a ele relativo.
No que se refere ao senhor André Layber Miranda, Secretário Municipal de Serviços de Piúma à época dos fatos, relata a ITI 914/2016 que sua responsabilidade adviria do fato de sua Secretaria ter solicitado “[...] as compras e a assinatura dos Contratos 161/12, 161-12-aditivo, 191/12 e 210/12”. Entretanto, salvo melhor juízo, entendemos não restar configurado nexo de causalidade
existente entre os sobrepreços verificados e o ato de solicitação de compras (que antecede as licitações e a cotação de preços) ou o mero encaminhamento de contratos
para a assinatura do prefeito municipal, razão pela qual
sugerimos o afastamento da responsabilidade do senhor
André Layber Miranda, bem como a imputação de ressarcimento a ele relativo.

Ocorre que tais valores – que constituiriam sobrepreço
– conforme aqui demonstrado, encontram-se abarcados
pela margem de tolerância de 12% (doze por cento) admitida no art. 1º, § 1º da IN TC 015/2009.

Quanto ao senhor José Ricardo Pereira da Costa, sua responsabilidade, de acordo com a ITI 914/2016, decorre do fato de ter, na qualidade de Prefeito Municipal e
ordenador de despesas, autorizado pagamentos para a
aquisição de produtos com preços superiores aos praticados no mercado.

Vale dizer que em relação ao senhor Jonaci Xavier Garcindo, a ITI 914/2016 sugeriu a imposição de ressarcimento no valor de R$ 26.050,00, correspondente a
11.532,16 VRTE, referente ao superfaturamento verificado nas Notas de Pagamento nsº 1163/12, 1373/12,
1453/12, 1555/12, 1724/12, 1947/12 e 2029/12.

Em sede de defesa argumenta o senhor José Ricardo Pereira da Costa que “[...] por se tratar de ato corriqueiro
concernente ao procedimento licitatório, cujas peculiaridades não cabem ao gestor se imiscuir, agiu o mesmo
sob a tutela da confiança, sem, contudo, ter concorrido
com culpa para a consecução da irregularidade”.

Entretanto, tendo em vista que os preços pagos através
das referidas notas de pagamento não se revelaram excessivos ante a aplicação da margem de tolerância de

Sem razão o senhor José Ricardo Pereira da Costa quando afirma que não tem responsabilidade quanto a presente inconsistência eis que o exercício da função de Or-

www.tce.es.gov.br
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denador de Despesa envolve a supervisão dos atos praticados por seus subordinados, subordinados estes escolhidos pelo próprio defendente e sobre os quais deveria
ter atuado vigilantemente.
Acerca da responsabilização do ordenador de despesas
já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS 20.335 assim ementado:
STF - Mandado de Segurança nº 20.335-DF
Relator(a): Min. Moreira Alves
Mandado de segurança contra o Tribunal de Contas da
União. Contas julgadas irregulares. Aplicação da multa
prevista no artigo 53 do Decreto-lei 199/67.
- A multa prevista no artigo 53 do Decreto-lei 199/67 não
tem natureza de sanção disciplinar.
- Improcedência das alegações relativas a cerceamento
de defesa.
- Em direito financeiro, cabe ao ordenador de despesas
provar que não é responsável pelas infrações, que lhe
são imputadas, das leis e regulamentos na aplicação do
dinheiro publico.
- Coincidência, ao contrario do que foi alegado, entre a
acusação e a condenação, no tocante a irregularidade da
licitação.
- Mandado de segurança indeferido (grifos da ITC)
No voto condutor do julgado supra referido o Min. Moreira Alves deixou assentado que:
Também improcede a alegação de que sua condenação,
por haver autorizado pagamentos a funcionários fantasmas, foi ilegal, pois se baseou em presunção de culpa, e
não em culpa demonstrada cabalmente.
A essa alegação respondem, com vantagem, as informaDiário Oficial de Contas

ções:
‘Contrapõe-se, entretanto, às alegações oferecidas o fato de ser o Ordenador de Despesa, via de regra, o dirigente de uma Unidade Administrativa, conforme, aliás,
ocorre no caso; e sendo assim, está ele legalmente obrigado a exercer a fiscalização hierárquica sobre os órgãos
inferiores da mesma administração, forma de controle
essa que visa ordenar, coordenar, orientar e, inclusive,
corrigir as atividades de tais órgãos.
A propósito, ensina o preclaro Prof. Hely Lopes Meirelles
que ‘são características da fiscalização hierárquica a permanência e a automaticidade, visto que se exercita perenemente, sem descontinuidade e independentemente
de ordem ou de solicitação especial’ (Direito Administrativo Brasileiro, 3ª edição, págs. 612/3).
Poder-se-ia, pois, dizer, parafraseando o próprio impetrante, que é para isso, também, que existem as chefias
mediatas.
Por outro lado, ainda que o Sr. Armando Vasone Filho
desconhecesse efetivamente a irregularidade ora em comento, nem por isso estaria ele isento de responsabilidade, dada a sua qualidade de Ordenador de Despesa
e de dirigente de Unidade Administrativa, a quem a lei
atribui o encargo de justificar o bom e regular emprego
dos dinheiros públicos. Uma vez apurada irregularidade
material ou formal de despesa (no caso, irregularidade
material), remanesce a presunção de que a responsabilidade correspondente deve ser atribuída ao referido Ordenador, salvo se ele conseguir justificar, isto é, demonstrar convincentemente, que a irregularidade foi praticada exclusivamente por subordinado que exorbitou das
ordens recebidas.
www.tce.es.gov.br

Vê-se, pois, que, em tema de Direito Financeiro, mais
particularmente, em tema de controle da aplicação dos
dinheiros públicos, a responsabilidade do Ordenador de
Despesa pelas irregularidades apuradas se presume, até
prova em contrário, por ele subministrada.
A afirmação do impetrante de que constitui heresia jurídica presumir-se a culpa do Ordenador de Despesa pelas irregularidades de que se cogita, não procede portanto, parecendo decorrer, quiçá, do desconhecimento
das normas de Direito Financeiro que regem a espécie:
Acrescente-se, ainda, que de acordo com o artigo 93 do
Decreto-lei nº 200, de 25-2-67, ‘quem quer que utilize
dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular
emprego, na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes’.
[...]
Em consequência, o impetrante é o responsável pela
aplicação dos dinheiros públicos quanto à despesa com
o pagamento aos chamados ‘funcionários fantasmas’,
pelas seguintes razões: a) o controle formal da despesa,
por parte dos Ordenadores, não dispensa o controle material ou substancial; b) a participação dos chefes imediatos na realização das despesa não dispensa a supervisão e, por isso mesmo, responde o chefe mediato, a nível
de Ordenador de Despesa, por culpa in vigilando, amenos que, como já foi dito, a irregularidade tenha sido praticada exclusivamente por agente subordinado que exorbitou das ordens recebidas, o que, no caso, não resultou
demonstrado’” (grifos da ITC).
De se notar que o STF, no julgamento do M.S 20.335 firmou o entendimento de que o Ordenador de Despesas
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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é responsável pelas irregularidades apuradas em sua administração posto que deve exercer a supervisão dos
atos praticados por seus subordinados ante a sua obrigação de zelo pela regular aplicação dos recursos públicos, sendo que, na ocorrência de anomalias, sobretudo
aquelas que causam dano ao erário, afigura-se hipótese
de atribuição de culpa in vigilando e in eligendo ao Ordenador. O Ordenador, ainda de acordo com o julgado
do STF, somente se isenta da responsabilidade se provar
que a culpa é exclusiva do subordinado.
Aliás, este Tribunal vem reconhecendo a culpa in vigilando e in eligendo como elemento subjetivo caracterizador
da responsabilidade de Prefeito Municipal que, na qualidade de Ordenador de Despesas, não exerce a esperada
supervisão dos atos praticados pelos subordinados por
ele escolhidos:
ACÓRDÃO TC-372/2015 - PLENÁRIO
Tratam os presentes autos de denúncia, protocolizada
sob o nº 6072/2008, encaminhada a esta Corte de Contas pelo Senhor (...), dando conta de supostas irregularidades ocorridas no Município de São Mateus em relação
à ausência de pagamento a empresa (...).
[...]
O responsável, devidamente citado, compareceu aos autos, fls. 152/165, afirmando que não participou dos atos,
ora imputados a ele, e tampouco teve ciência dos mesmos. Em suma, alega que os procedimentos licitatórios
em questão foram realizados sem sua autorização, nada
declarando em relação ao mérito.
O agente público investido na qualidade de Prefeito Municipal é o ordenador de despesas do Município o qual
governa, sendo seu dever legal zelar pelo regular empreDiário Oficial de Contas

go dos recursos públicos, visando melhor atender ao interesse público. Assim, não é razoável que este gestor
compareça aos autos alegando sua irresponsabilidade,
em face do desconhecimento dos atos praticados por
seus subordinados durante a gestão.
Neste sentido, o Tribunal de Contas da União fundamenta os seus julgados de forma pacífica, conforme segue
demonstrado na ementa do Acórdão abaixo transcrito:
ACÓRDÃO 1247/2006 ATA 16 - PRIMEIRA CÂMARA [texto
original] Relator: GUILHERME PALMEIRA - TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. NEGADO
PROVIMENTO. 1. A delegação de competência não transfere a responsabilidade para fiscalizar e revisar os atos
praticados. 2. O Prefeito é responsável pela escolha de
seus subordinados e pela fiscalização dos atos por estes
praticados. Culpa in eligendo e in vigilando. Diário Oficial
da União: 22/05/2006.”
As justificações do responsável não prosperam quanto à
argumentação de que não teve ciência dos procedimentos realizados pela Municipalidade, pois a ausência de
conhecimento dos atos praticados no âmbito da Administração Pública Municipal não pode servir de escusa
para isentá-lo de sua responsabilidade, tendo em vista
os institutos da culpa in eligendo, da culpa in vigilando e
do poder-dever de fiscalização.
Certamente é humanamente impraticável que o gestor
de um município, investido na qualidade de Prefeito, tenha conhecimento e domínio sobre todos os atos realizados por seus subordinados, assim, o que se espera, é
que ele tenha a devida cautela de escolher bem os seus
auxiliares, cabendo-lhe, à fiscalização de tais atos, caso
contrário, responder-se-á por culpa in eligendo, ou sewww.tce.es.gov.br

ja, pela negligência na indicação/contratação de seus subordinados.
Por fim, vislumbro que não havia outra razão, senão a
manobra da municipalidade em desrespeito à legislação,
para que as aquisições fossem realizadas no mesmo dia
(07/01/2008) em separado, já que ambas visavam à execução do mesmo convênio (nº 009/2007) e os produtos
eram do mesmo gênero.
Assim, em face das constatações elencadas, acompanho
a área técnica e o MPEC, no sentido de manter a presente irregularidade. (Processo: 3417/2008, Data da sessão:
14/04/2015, Relator: JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL, Natureza: DENÚNCIA).
Ora no caso presente, no qual se deu a aquisição de insumos a serem utilizados em obras de engenharia por
preços superiores aos praticados no mercado verifica-se
que o Secretário da pasta na qual ocorreu a despesa, senhor André Layber Miranda, possui, tão somente, o ensino médio.
Com a devida vênia, mas a escolha de titular, para gerir secretaria municipal responsável pelas obras e serviços do município, sem expertise em engenharia não pode ser tida como a mais adequada, sobretudo quando
se prefere optar por pessoa com formação escolar de
ensino médio que, evidentemente, carecerá de conhecimentos técnicos para orientar seus subordinados, em
particular, quanto à existência de tabela oficial de preços médios para serviços de engenharia e insumos aplicados em obras e serviços de engenharia. A escolha do
secretariado se deu, obviamente, pelo Prefeito Municipal ora defendente de sorte que resta configurada a culpa in eligendo, ademais, verifica-se na espécie também
a culpa in vigilando já que o próprio defendente, senhor
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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José Ricardo Pereira da Costa, confessa, em sua defesa,
que agia, em relação a sua equipe de trabalho, na base
da “tutela da confiança”, segundo suas próprias palavras.
Dessa forma, caberá ao senhor José Ricardo Pereira da
Costa, além da penalidade de multa, a responsabilidade
pelo ressarcimento do valor total demonstrado na Tabela ITC-NEC 03 supra, qual seja R$ 183.734,64. Entretanto,
considerando que o valor total das Notas de Pagamento (Ordens de Pagamento) nsº 2626/12 e 2627/12 encontra-se sujeito ao ressarcimento, conforme explanado no tópico 3.1 da presente Instrução Técnica Conclusiva, deverá a parcela referente ao sobrepreço verificado nas referidas Notas (R$ 44.035,44, correspondente a
19.494,19 VRTE) ser excluída do montante apontado na
Tabela ITC-NEC 03 em caso de reconhecimento, pelo Plenário desta Corte, da imputação de débito proposta no
tópico 3.1 desta ITC.
No tocante à responsabilidade da sociedade empresária
Amanda Santos do Nascimento ME, esta é decorrente do
fato de ter percebido do Município de Piúma pagamentos superfaturados, cabendo imputação de ressarcimento sob pena de propiciar-se o enriquecimento sem causa da empresa ora defendente. Por oportuno, cabe ressaltar que o E. Tribunal de Contas da União tem entendimento pacífico acerca da responsabilidade solidária do
terceiro que recebe pagamento por produtos ou serviços
com valores superfaturados, senão vejamos:
TCU, Acórdão nº 2.262/2015 - Em sede de Tomada de
Contas Especial, resultante de levantamento de auditoria, foi apurado possível sobrepreço em contrato firmado com recursos provenientes do Ministério da Integração Nacional destinados a obras de irrigação. Realizado o
contraditório, a empresa contratada, entre outras alegaDiário Oficial de Contas

ções, argumentou que “os preços de sua proposta estavam em consonância com o limite máximo do valor global fixado no orçamento elaborado pela omissis”. O relator, ao analisar a questão, apontou que, “se por um lado
o valor global máximo serve de parâmetro para apreciação das propostas da licitação, por outro, torna-se necessário, para que haja atendimento ao critério legal previsto no art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, ou seja, que os
preços praticados na licitação e no referido orçamento
reflitam os preços praticados no mercado, sob pena de
não isentar de responsabilidade por eventual sobrepreço ou superfaturamento tanto o agente público que pratica o ato irregular como a empresa contratada que dele se beneficia”. Nesse sentido, prosseguiu, “ainda que
o preço orçado pela administração esteja acima dos valores passíveis de serem praticados no mercado, têm as
empresas liberdade para oferecerem propostas que sabem estar de acordo com os preços de mercado”. Assim,
“não devem as empresas tirar proveito de orçamentos
superestimados, elaborados por órgãos públicos contratantes, haja vista que o regime jurídico-administrativo
a que estão sujeitos os particulares contratantes com a
Administração não lhes dá direito adquirido à manutenção de erros de preços unitários, precipuamente quando em razão de tais falhas estiver ocorrendo o pagamento de serviços acima dos valores de mercado”. Em decorrência, anotou o relator, “a responsabilização solidária
do particular pelo dano resta sempre evidenciada quando, recebedor de pagamentos por serviços superfaturados, contribui de qualquer forma para o cometimento do
débito, nos termos do § 2º do art. 16 da Lei 8.443/1992”.
Em tal contexto, acolheu o Plenário a proposta do relator para, entre outras medidas, julgar irregulares as conwww.tce.es.gov.br

tas dos gestores responsáveis, condenando-os, solidariamente com a contratada, ao pagamento dos débitos
apurados, e aplicando-lhes, ainda, a multa prevista no
art. 57 da Lei nº 8.443/92. (Grifamos.) (TCU, Acórdão nº
2.262/2015, Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, j. em
09.09.2015, veiculado na Revista Zênite Informativo de
Licitações e Contratos (ILC), Curitiba: Zênite, n. 262, p.
1202, dez. 2015, seção Tribunais de Contas.)
TCU, Acórdão nº 454/2014 - Em tomada de contas especial, relativa à verificação de sobrepreço em determinada contratação, a empresa contratada, citada solidariamente com os gestores do órgão, alegou, em sua defesa,
que “os preços de sua proposta estavam em consonância
com o limite máximo do valor global fixado no orçamento elaborado por técnicos do omissis”. O Relator, ao analisar o caso, apontou que “não devem as empresas tirar
proveito de orçamentos superestimados, elaborados por
órgãos públicos contratantes, haja vista incidir, no regime de contratação pública, regras próprias de Direito Público, mais rígidas, sujeitas a aferição de legalidade, legitimidade e economicidade por órgãos de controle interno ou externo da Administração Pública”. Concluiu apontando que “responsabilização solidária pelo dano resta
sempre evidenciada quando, recebedora [a empresa] de
pagamentos por serviços superfaturados, contribui de
qualquer forma para o cometimento do dano, nos termos do § 2º do art. 16 da Lei 8.443/1992”. O Tribunal
acolheu o voto do Relator e imputou o débito à empresa, solidariamente com os gestores da entidade contratante, aplicando-lhe, também, multa. (Grifamos.) (TCU,
Acórdão nº 454/2014, Plenário, Rel. Min. Subs. Augusto
Sherman Cavalcanti, j. em 26.02.2014.)
TCU, Acórdão 1304/2017 - O fato de a empresa não parSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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ticipar da elaboração do edital e do orçamento base da
licitação não a isenta de responsabilidade solidária pelo dano (art. 16, § 2º, da Lei 8.443/1992) na hipótese
de recebimento de pagamentos por serviços superfaturados, pois à licitante cabe ofertar preços compatíveis
com os praticados pelo mercado (art. 43, inciso IV, da
Lei 8.666/1993), independentemente de eventual erro
cometido pela Administração quando da elaboração do
edital e do orçamento.
O TCU apreciou embargos de declaração opostos por
empresas que tiveram suas contas julgadas irregulares
e foram condenadas ao pagamento de débitos e multas
por meio de acórdão proferido pelo TCU, em sede de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para apurar irregularidades verificadas na aquisição de medicamentos. Uma das empresas embargantes aduziu que “sua proposta decorreu
de ação de agentes públicos que participaram da elaboração do ato convocatório do Pregão Presencial 10/2006
e que a empresa observou os limites impostos pelo orçamento estimativo do edital, razão pela qual não haveria qualquer razão para eventual presunção da prática de
sobrepreço. ” A empresa entendeu, assim, que “inexistiria qualquer conduta dolosa ou culposa por ela praticada, sendo irrazoável sua condenação a devolver os valores ditos como superfaturados.” O relator do processo
esclareceu que o “fato de a empresa não ter participado
da elaboração do edital e do orçamento base da licitação
ocorre em todos os casos em apuração no Tribunal, afinal tais atividades são atribuição exclusiva da Administração Pública. Nas hipóteses em que essa situação não
é verificada, há ocorrência de ilícito de extrema gravidade, difícil de ser detectado sem meios próprios de invesDiário Oficial de Contas

tigação policial. Entretanto, isso não é relevante para o
deslinde da matéria, uma vez que, como será demonstrado a seguir, cabia à licitante, sponte própria, cumprir
a regra deduzida do art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993,
qual seja, ofertar preços compatíveis com os praticados
pelo mercado, independentemente de eventual erro cometido pela Administração quando da elaboração do
edital e do orçamento”. Na mesma linha, o relator continuou sua argumentação: “Ainda que a Administração,
por meio de seus agentes, tenha incorrido em erro, ao
definir, no Pregão Presencial 10/2006, um orçamento-base superestimado, a conduta da empresa contratada
de propor preços acima dos valores de mercado constituiu ato ilícito, na medida em que infringiu o dever jurídico preceituado no art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993.
Tal comportamento foi concausa relevante do prejuízo
causado ao erário, pois sem ele não teria havido o superfaturamento. Ainda que os preços ofertados pelas distribuidoras de medicamentos estivessem em consonância
com os limites fixados no orçamento-base do certame, é
de se ressaltar que, se por um lado orçamento estimativo da licitação serve de parâmetro para apreciação das
propostas da licitação, por outro, torna-se necessário,
para que haja atendimento ao critério legal previsto no
art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, ou seja, que os preços praticados na licitação e no referido orçamento reflitam os paradigmas de mercado, caso contrário, caberá a
responsabilização solidária da empresa contratada – beneficiária dos valores superestimados - com os agentes
públicos que praticaram os atos irregulares. Embora o
valor orçado pela administração se situe além dos preços
praticados no mercado, o particular poderia ofertar proposta aderente aos valores de mercado. ” O relator reswww.tce.es.gov.br

saltou ainda que “que os comandos da Lei 8.666/1993 se
direcionam tanto ao agente público quanto ao privado,
que renuncia em alguma medida ao ambiente de liberdade econômica que prevalece nos contratos privados. ”
Para fundamentar sua posição, o relator citou, inclusive,
dois precedentes do STF: “recentemente o Supremo Tribunal Federal manteve condenação de ressarcimento ao
erário imposta pelo TCU à empresa contratada pela Administração Pública. Tal decisão foi adotada no âmbito
do Mandado de Segurança 29.599, impetrado por uma
empreiteira com o objetivo de anular ato do Tribunal de
Contas da União, o qual condenou a empresa a devolver
valores ao erário em razão de superfaturamento de preços. Naquele julgado, a situação era análoga ao caso em
apreciação, pois o particular alegava exatamente ter participado de regular processo licitatório, tendo cumprido
todas as especificações do edital, inclusive com relação
ao preço dos serviços a serem executados. Assim, a contratada entendia não haver nenhuma ilegalidade em sua
conduta e que o TCU não possuía competência constitucional para promover alteração retroativa e unilateral
dos preços, modificando cláusulas econômico-financeiras do contrato. Porém, ao contrário do que afirmara a
construtora, entendeu o STF que ela não foi condenada a restituir os valores recebidos em razão da execução
do contrato, mas a restituição aos cofres públicos da diferença dos valores em que se identificou o sobrepreço na forma calculada pelo TCU. É relevante citar também decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no âmbito do MS 30.924, em que o consórcio contratado para executar obra de usina hidroelétrica buscava a anulação do item 9.4 do Acórdão 2.234/2011 do Plenário do
TCU, o qual teria determinado a retenção de parte do
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preço contratado entre o consórcio impetrante e a empresa Furnas Centrais Elétricas S.A. Entre outros pontos,
a inicial do writ argumentava que o TCU não poderia interferir no conteúdo econômico-financeiro do contrato
para impor unilateral e retroativamente os preços teóricos calculados pelos seus técnicos, inclusive com relação
a serviços já executados e pagos. O pedido formulado foi
denegado pelo relator, que entendeu não haver dúvidas
de que o Tribunal de Contas pode exercer controle de
economicidade de atos administrativos, sem que se possa vislumbrar nisso qualquer inconstitucionalidade. Ademais, foi reconhecido que o Tribunal de Contas pode determinar a retenção de valores contratados em sede cautelar, conforme o inciso IX do art. 71 da Lei Maior.” Ao final, o relator propôs o conhecimento dos embargos e o
seu acolhimento parcial, pelo colegiado, para incorporar
o § 2º do art. 16 da Lei 8.443/1992 como fundamento
legal para a condenação solidária das empresas ao ressarcimento do débito, proposta acatada pelo Plenário.
Acórdão 1304/2017, Plenário, Embargos de Declaração,
Relator Ministro Benjamin Zymler. Informativo de Licitações e Contratos n. 325.
Nesse passo, entendemos que à sociedade empresária
Amanda Santos do Nascimento ME cabe, em solidariedade com o senhor José Ricardo Pereira da Costa, a responsabilidade pelo ressarcimento do valor total demonstrado na Tabela ITC-NEC 03 supra, qual seja R$ 183.734,64.
Entretanto, considerando que o valor total das Notas
de Pagamento (Ordens de Pagamento) nsº 2626/12 e
2627/12 encontra-se sujeito ao ressarcimento, conforme explanado no tópico 3.1 da presente Instrução Técnica Conclusiva, deverá a parcela referente ao sobrepreço verificado nas referidas Notas (R$ 44.035,44) ser exDiário Oficial de Contas

cluída do montante apontado na Tabela ITC-NEC 03, em
caso de reconhecimento, pelo Plenário desta Corte, da
imputação de débito proposta no tópico 3.1 desta ITC.
Ademais, quanto à imposição da pena de inidoneidade,
sugerida no item 3, alínea “d” da ITI 914/2016, entendemos que descabe a sua aplicação uma vez que esta espécie de sanção tem como pressuposto lógico a verificação da “[...] ocorrência de fraude comprovada à licitação
[...]”, conforme preconizado no art. 140 da LC 621/2012,
hipótese que não se reconhece no caso em tela.
Assim, ante todo o exposto e tendo em vista o contexto probatório dos autos, opina-se pelo: i) afastamento
da irregularidade em relação aos senhores Jonaci Xavier
Garcindo (Secretário Municipal de Piúma (Interino)) e
André Layber Miranda, (Secretário Municipal de Serviços de Piúma); ii) a manutenção da irregularidade, impondo-se, a penalidade de multa ao senhor José Ricardo Pereira da Costa (ex-Prefeito Municipal) e, em solidariedade com a sociedade empresária Amanda Santos do
Nascimento ME (contratada), na forma dos artigos 57, I
e 87, I, IV e V da LC 621/2012, o ressarcimento do valor
total demonstrado na Tabela ITC-NEC 03 supra, qual seja R$ 183.734,64, correspondente a 81.338,10 VRTE. Entretanto, em homenagem ao princípio da eventualidade
e considerando que o valor total das Notas de Pagamento (Ordens de Pagamento) nsº 2626/12 e 2627/12 encontra-se sujeito ao ressarcimento, conforme explanado no tópico 3.1 da presente Instrução Técnica Conclusiva, deverá a parcela referente ao sobrepreço verificado nas referidas Notas (R$ 44.035,44, correspondente a
19.494,19 VRTE) ser excluída do montante apontado na
Tabela ITC-NEC 03 em caso de reconhecimento, pelo Plenário desta Corte, da imputação de débito proposta no
www.tce.es.gov.br

tópico 3.1 desta ITC, restando ser ressarcido, portanto,
o valor de R$ 139.699,20, correspondente a 61.843,90
VRTE.
3.3 Edital contendo exigências de habilitação não previstas na Lei de Licitações e com cláusula que restringe
a competitividade do certame – Prefeitura Municipal de
Itapemirim – Pregão Presencial nº 05/2012
Auditoria/ Fatos:
Abaixo reproduzimos o indigitado nos itens 2.3 e 2.3.1
da Instrução Técnica Inicial ITI 914/2016 (fls. 18.41918.451, vol. XC):
2.3 – Edital contendo exigências de habilitação não previstas na Lei de Licitações e com cláusula que restringe a
competitividade do certame.
Critérios: arts. 3.º, inciso I, e 9.º da Lei 10.520/02 e arts.
3.º, § 1.º, I, e § 5.º; arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93; Acórdãos TCU 808/2003, 2.299/11 e 932/13-Plenário e Decisão TCU 1.237/2002.
2.3.1 – Prefeitura Municipal de Itapemirim
a) Responsável: Norma Ayub Alves (Prefeita Municipal
de Itapemirim)
Conduta:
homologar licitação cujo edital apresentava exigência de qualificação não prevista em lei (fl.
12.183 do presente processo)
Nexo: a conduta restringe a competitividade e possibilita
violação de norma infraconstitucional
Culpabilidade: era exigível conduta diversa pois cabe
a quem homologa o certame rever todos os atos pretéritos para que não seja contratada empresa fruto de licitação irregular
b) Responsável: Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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(Pregoeira)

Valor lote 3: R$ 314.213,00

to pelo representante do Ministério Público de Contas.

Conduta: elaborar edital com exigência de qualificação
não prevista em lei (fl. 11.700 do presente processo)

Valor lote 4: R$ 23.400,00

[grifos da ITC]

SITUAÇÃO ENCONTRADA:

Nexo: a conduta restringe a competitividade e possibilita violação de norma infraconstitucional

Ao analisar o edital reeditado do Pregão Presencial 5/12,
verificou-se a existência de exigência impertinente, não
prevista nas Leis 8.666/93 e 10.520/02, que reduz a competitividade/isonomia do certame.

Ante o exposto, sugere-se a CITAÇÃO das Sras. Norma
Ayub Alves (Prefeita Municipal), que homologou o certame, e Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni, que elaborou o edital, e do Sr. Zacarias Carrarêtto Filho (Procurador Municipal), que emitiu parecer sem apontar a irregularidade, para que encaminhem documentos e razões
de justificativas que entenderem necessários para sanar
o indício de irregularidade aqui tratado.

Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe a
todo servidor público zelar pela observância das normas
c) Responsáveis: Zacarias Carrarêtto Filho (Procurador
Municipal)
Conduta: elaborar parecer jurídico (fl. 11.685 do presente processo) sem apontar a existência de vício no edital que restringia a competitividade do certame, além de
violar norma infraconstitucional
Nexo: ao elaborar parecer jurídico sem apontar a existência de vício no edital, permitiu que a licitação transcorresse ao arrepio da lei e fosse contratada empresa
após licitação irregular
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, uma vez que
cabe ao parecerista jurídico analisar o edital com máximo zelo para que não ocorra erro grave, capaz de permitir a ocorrência de licitação irregular
Processo PMI: 17.394/11
Objeto: registro de preço para eventual aquisição de materiais elétricos
Pregão Presencial: 5/2012, homologado em 26/6/2012
Vencedores: Amanda Santos do Nascimento (lotes 1), T
O Souza ME (lote 2), Hidroluz Ltda (lote 3) e Opto Comercial Ltda. (lote 4)
Valor lote 1: R$ 294.105,00
Valor lote 2: R$ 557.665,00
Diário Oficial de Contas

O item 9 do edital trata das condições de habilitação
para participação na licitação. Especificamente tratando da regularidade fiscal, verifica-se o item 9.1.2.“j” (fls.
11.762-11.763 do presente processo):

Justificativas apresentadas:

9.1.2 – Regularidade Fiscal

Norma Ayub Alves:

j) Atestado Técnico emitido pela Secretaria de Eletrificação e Serviços Elétricos referente a apresentação de
amostra.

A senhora Norma Ayub Alves, Prefeita Municipal de Itapemirim à época dos fatos, em sua defesa de fls. 18.61318.627 (vol. XCI), acerca da presente anomalia, apresentou os seguintes argumentos ora sintetizados:

Importante destacar que o TCU veda a exigência de
apresentação de amostra como condição de habilitação
(Acórdão TCU 808/2003, dentre outros), somente sendo
possível a exigência caso haja previsão editalícia e apenas para o primeiro colocado da disputa.
O TCEES também apresenta o mesmo entendimento do
TCU:
ACÓRDÃO TC-1514/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
2. Determinar aos atuais gestores que nos próximos editais de licitação quando necessária a apresentação de
amostra, seja esta exigida apenas do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar e desde que previamente disciplinada e detalhada no respectivo instrumento convocatório, nos termos do art. 45 da Lei n.º
8.666/93 c/c art. 4º, II, e 9º da Lei 10.520/2002, que regula a modalidade de licitação Pregão, conforme proposwww.tce.es.gov.br

sustenta que “[...] houve apenas uma impugnação sobre
o item que exigiu a apresentação de amostras, tendo havido manifestação técnica e jurídica pela manutenção da
exigência”; b) noticia que a manutenção da exigência se
deu com embasamento em peça elaborada pela procuradoria do município em resposta à referida impugnação, declarando a regularidade da exigência; c) argumenta que a exigência estaria revestida de regularidade eis
que os bens a serem adquiridos “[...] se tratavam de produtos dos quais a administração tinha urgente necessidade e, assim, para assinatura da ata de julgamento e
imediato contrato, se fazia indispensável que as licitantes demonstrassem que, de fato e de verdade, possuíam
os produtos por ela ofertados em condições de serem
entregues ao município em prazo curtíssimo”; d) afirma
que a exigência contida no item 9.1.2 do Edital do PreSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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gão Presencial 05/2012 teria decorrido de experiências
negativas experimentadas em licitações anteriores nas
quais os vencedores “[...] só após a assinatura dos contratos é que saiam ao mercado para adquirirem os produtos e entregá-los ao município, atrasando todo o planejamento municipal”, de sorte que a cláusula editalícia
serviria para a Administração se “[...] precaver da participação de empresas consideradas ‘aventureiras’, que se
apresentam como fornecedoras mas não possuem condições de comercialização de qualquer produto [...]”; e)
sustenta que não houve prejuízo à competitividade eis
que 07 (sete) empresas teriam participado do certame, sendo que destas, 04 (quatro) sagraram-se vencedoras de 04 (quatro) diferentes lotes licitados; f) afirma
que não houve a participação da empresa C S COSTA ME,
tampouco qualquer direcionamento a esta empresa ou à
empresa AMANDA SANTOS DO NASCIMENTO ME, sendo
que esta última teria vencido apenas um dos 04 (quatro)
lotes licitados, não subsistindo, assim, razões fáticas que
sustentem suposto conluio entre as referidas sociedades empresárias e agentes públicos municipais; g) argumenta que quanto à homologação da licitação não pode
ser responsabilizada eis que não teria havido restrição à
competitividade, bem como a regularidade da exigência
teria sido atestada pela Procuradoria Geral do município
ao emitir parecer jurídico sobre o edital.
Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni:
A senhora Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni, Pregoeira do município e elaboradora do Edital do Pregão Presencial 05/2012, embora regularmente citada, não apresentou defesa, razão pela qual, nos termos do Voto do
Relator (fls. 19.160-19.165, vol. XCIV), foi decretada
sua revelia na Decisão Plenária 1491/2017 (fls. 19.166Diário Oficial de Contas

19.171) publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES
na edição de 11/05/2017.
Zacarias Carraretto Filho:
O senhor Zacarias Carraretto Filho, Procurador Municipal responsável pela elaboração do parecer jurídico de fl.
11.685 (vol. LVI) que aprovou o Edital do Pregão Presencial 05/2012, acerca da presente anomalia, apresentou
na peça contestatória de fls. 18.567-18.594 (vols. XC ao
XCI), os seguintes argumentos ora sintetizados:
sustenta que embora não haja previsão legal “[...] é possível a exigência de apresentação de amostras”, b) citando excertos da doutrina de Marçal Justen Filho afirma
que a avaliação de amostras “[...] pressupõe a fixação
de critérios de aceitabilidade de julgamento, necessariamente objetivos”; c) argumenta que “[...] diversos são
os momentos em que Administrações têm exigido amostras: antes, durante e depois da licitação na execução do
contrato”; d) alega não ter havido restrição à competitividade do certame.
Análise:
Aponta o item 2.3.1, da Instrução Técnica Inicial ITI
914/2016, que o Edital do Pregão Presencial 5/2012 (fls.
11.687-11.700, vol. LVI), lançado pelo Município de Itapemirim, conteria, em seu item 9.1.2, exigência de habilitação fiscal não prevista nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002,
comprometendo, assim, a competitividade do certame
cujo objeto se referia ao registro de preços para aquisição de materiais elétricos descritos no Anexo 1 do edital
(fls. 11.701-11.707, vol. LVI).
A exigência, descrita na alínea “j” do item 9.1.2 do Edital e tida por indevida, consubstancia-se na imposição de
comprovação da regularidade fiscal através da juntada,
www.tce.es.gov.br

dentre os documentos habilitatórios, de “Atestado Técnico emitido pela Secretaria de Eletrificação e Serviços Elétricos referente à apresentação de amostra”.
Adentrando-se na análise, tem-se que o art. 29 da Lei
8.666/1993 (aplicada subsidiariamente a modalidade
“pregão” por força do art. 9º da Lei 10.520/2002) ao tratar da documentação que poderá ser exigida para fins de
comprovação da habilitação fiscal, assim dispõe:
Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal
e trabalhista, conforme o caso, consistirá em: (Redação
dada pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência)
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei;
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. (Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº
12.440, de 2011) (Vigência)
De se notar que a enumeração documental contida no
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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art. 29 da Lei 8.666/93 é taxativa, ou seja, não pode o
edital exigir documentos não previstos na lei de regência dos procedimentos licitatórios. Nesse sentido é a jurisprudência de nossos Tribunais que rechaça a possibilidade de realizaram-se, nos instrumentos convocatórios
de licitações, exigências de habilitação não contempladas nos artigos 27 ao 31 da Lei 8.666/93 eis que o rol de
documentos neles elencados tem caráter taxativo:

27 e 29 da Lei nº 8.666/93 como comprovação de regularidade fiscal, fere os princípios da ampla concorrência e
acessibilidade, além de afrontar o princípio da razoabilidade”. (TJ/MT, MS nº 84365/2009, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 17.11.2009.)

STF - Contratação pública – Licitação de âmbito estadual
– Exigência de certidão de segurança e saúde do trabalho expedida no âmbito federal – Impossibilidade – STF

Representação. Exigência irregular de certidão do PROCON. No mérito, a cláusula 8.1.2 do instrumento convocatório, atinente à regularidade fiscal, (...) que impõe a
apresentação de ‘certidão negativa de reclamações contra a empresa no PROCON por violação dos direitos do
consumidor’, extrapola a relação taxativa estabelecida
no art. 29 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (...). Por
oportuno, o Prof. Marçal Justen Filho preleciona que ‘a
ampliação desmedida das exigências de regularidade como requisito de contratação infringe o princípio da República e propicia a redução da competitividade, além
de caracterizar claro desvio de finalidade. (...) a própria
Constituição determinou que os requisitos atinentes à
habilitação seriam os mínimos necessários à garantia
dos fins buscados pelo Estado (...)’. (IN ‘Comentários à
lei de licitações e contratos administrativos’ – 11 ed. –
São Paulo: Dialética, 2005, p. 320)”. (TCE/MG, Representação nº 732253, Rel. Conselheiro Simão Pedro Toledo, j.
em 29.05.2007.)

Em recurso extraordinário no qual foi questionada a possibilidade de exigir, em licitações de âmbito estadual, declaração relativa à segurança, à saúde, ao conforto, à higiene e à medicina do trabalho a ser expedida pela Delegacia Regional do Trabalho, o Ministro Relator afirmou
que tal requisito fere a exigência disposta no art. 37, inc.
XXI, da Constituição Federal, que somente permite “exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. Desse
modo, o Supremo Tribunal Federal fez constar na ementa do Acórdão que “não tem pertinência com a garantia
do cumprimento do contrato objeto da licitação no âmbito estadual a exigência de declaração expedida por repartição federal relativa à segurança e à saúde do trabalhador”. (STF, RE nº 210.721, Rel. Min. Menezes Direito,
j. em 20.05.2008.) STF – RE nº 210.721-2
TJMT - Contratação pública – Licitação – Habilitação –
Fiscal – Documentos – Rol taxativo
O TJ/MT entendeu ser taxativo o rol de documentos para comprovação da habilitação fiscal dos licitantes, conforme trecho da ementa do acórdão: “O edital ao exigir
a apresentação de documento não elencado nos artigos
Diário Oficial de Contas

TCE/MG - Contratação pública – Licitação – Edital – Habilitação – Regularidade fiscal – Certidão negativa de reclamações no PROCON – Exigência ilegal

TCU - Contratação pública – Licitação – Edital – Habilitação – Regularidade fiscal – Dívidas com o ente que promove a licitação – Exigência de quitação como condição
para participar da licitação ou celebrar o contrato – Descabimento
A Lei nº 8.666/93 condiciona a habilitação de licitante à
www.tce.es.gov.br

prova de sua regularidade fiscal e, dessa forma, exige regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, além de regularidade relativa à Seguridade Social
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Silencia, entretanto, quanto à possibilidade de condicionamento de celebração de contrato à quitação de dívidas de licitante perante a instituição promotora do certame. A doutrina e a jurisprudência desta Corte reprovam o estabelecimento de condições impertinentes ou
sem amparo legal, por implicarem restrição ao caráter
competitivo da licitação. A cobrança de dívidas de licitantes perante a instituição realizadora do procedimento licitatório deve ser buscada pelos meios administrativos
ou judiciais adequados. A quitação dessas dívidas como
condição para contratação com a entidade não pode ser
empreendida por falta de permissivo legal. Admitir sua
realização seria criar procedimento de afronta ao princípio da legalidade que rege a Administração e de estabelecimento de meio abusivo de cobrança. Ao contrário, do que sugerem os responsáveis, a contratação de
empresa que porventura tenha débito com o Banco do
Brasil de forma alguma configura compensação de créditos e débitos. Antes, conforma relação jurídica distinta e independente da anterior, que não pode ser erigida à condição de obstáculo à participação em licitação
promovida pela entidade. (TCU, Acórdão nº 965/2003,
1ª Câmara, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, DOU de
21.05.2003.)
TCU - Contratação pública – Licitação – Edital – Habilitação – Regularidade fiscal – Regularidade sindical – Negativa de infrações trabalhistas – Exigência – Ilegalidade
9.4. determinar à Fundação Universidade de Brasília (FUB) que: 9.4.4. evite incluir requisitos de habilitaSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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ção de regularidade fiscal além da documentação prevista no art. 29 da Lei nº 8.666/93, a exemplo de certidões de regularidade sindical, negativa de débito salarial e negativa de infrações trabalhistas. (TCU, Acórdão
nº 1.979/2006, Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, DOU de 27.10.2006.)
No caso em tela o Edital do Pregão Presencial 005/2012
trouxe como exigência para a comprovação da regularidade fiscal a apresentação de “Atestado Técnico emitido
pela Secretaria de Eletrificação e Serviços Elétricos referente à apresentação de amostra”. Tal exigência encontra-se descrita na alínea “j” do item 9.1.2 do Edital. Vejamos o seu teor:
9.1.2 – Regularidade Fiscal
j) Atestado Técnico emitido pela Secretaria de Eletrificação e Serviços Elétricos referente a apresentação de
amostra.
Considerando o disposto no art. 29 e incisos da Lei
8.666/93, que trata especifica e taxativamente da documentação que se pode exigir do licitante para a comprovação de sua regularidade fiscal, evidencia-se que a imposição contida no item editalício supramencionado não
é contemplada pela Lei. Dessa forma, ressai totalmente
impertinente, como requisito de habilitação, a imposição de apresentação, pelo licitante, de atestado técnico
a respeito de amostras fornecidas a ser emitido por Secretaria do Município promovedor do certame.
Portanto, tem-se que o Edital do Pregão Presencial nº
5/2012, do Município de Itapemirim, apresenta caráter
restritivo ao estabelecer, em sua cláusula 9.1.2-“j’, a exigência de apresentação, como documento habilitatório,
de atestado técnico emitido por Secretaria Municipal
Diário Oficial de Contas

acerca de amostras a serem disponibilizadas pelo concorrente, imposição esta não contemplada no art. 29 da
Lei 8.666/93, resultando clara a infringência ao disposto
no art. 3º, § 1º, I c/c art. 9º da Lei 10.520/02.
Vale acrescentar que a exigência de apresentação de
amostras em procedimento licitatório não é vedada, entretanto não pode ser realizada na fase habilitatória, mas
sim, na fase classificatória das propostas e apenas do licitante classificado em primeiro lugar, conforme aponta remansosa jurisprudência do Tribunal de Contas da
União, vejamos:
TCU – Plenário - A exigência de apresentação de amostras é compatível com as licitações realizadas mediante
pregão, inclusive na forma eletrônica, e deve ser requerida na fase de classificação das propostas e somente do
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar.
Pedido de Reexame contestou deliberação proferida pelo TCU em sede representação, pela qual foram expedidas determinações e assinado prazo para que o Departamento da Merenda da Secretaria Municipal da Educação
de São Paulo (DME/SME/PMSP) anulasse pregão presencial para registro de preços, cujo objeto era a aquisição de sucos de laranja integral pasteurizado congelado
e de néctar de frutas congelado. A licitação fora viabilizada com recursos do Programa Municipal de Alimentação Escolar e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A peça recursal produzida pelo DME/SME/
PMSP insurgira-se contra três das determinações proferidas, alegando – no que respeita à não adoção de pregão eletrônico e à exigência de amostras de todas as licitantes – que: “(i) é lícito que a apresentação de amostras ocorra antes da fase de lances e seja exigida de todos os licitantes com vistas a afastar empresas aventureiwww.tce.es.gov.br

ras e a garantir a seriedade do certame; (ii) a adoção da
modalidade pregão eletrônico é inviável na hipótese vertente, uma vez que dificultaria o recebimento e a análise
das amostras”. Em preliminar, assentou o relator que os
aportes federais de recursos por meio do PNAE consistem em transferências voluntárias, razão pela qual não
se convertem em receita própria do ente beneficiário.
Assim, dada sua natureza federal, a aplicação dos recursos deve seguir as regras gerais estabelecidas pela União
e a jurisprudência do TCU. No mérito, destacou o relator que “encontra-se consolidado nesta Corte o entendimento de que a exigência de apresentação de amostras é admitida apenas na fase de classificação das propostas, somente do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar e desde que previamente disciplinada e detalhada no instrumento convocatório”. Em seu
sentir, a extensão da exigência a todos os licitantes carece de razoabilidade porque “impõe ônus a totalidade
dos participantes que, a depender do objeto, pode ser
excessivo, encarecendo o custo de participação na licitação e desestimulando a presença de potenciais participantes”. Nesse passo, entendeu o relator que a exigência de amostras, quando requerida apenas do licitante
classificado em primeiro lugar, é perfeitamente compatível com as peculiaridades da modalidade pregão, já que
“garante a presteza, a perfeição e a eficiência do procedimento sem comprometer a sua celeridade”. Ademais, no que respeita à alegação de que o pregão eletrônico seria inviável na hipótese sob exame, consignou
que “além de ampliar a competição, o pregão eletrônico não é incompatível com a exigência de amostras, caso o gestor considere-a indispensável, devendo, contudo, caso se trate de aplicação de recursos federais, exiSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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gi-la apenas do licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar.” Nesses termos, o Tribunal, ao acolher a
tese da relatoria, negou provimento ao recurso, mantendo inalteradas as determinações questionadas. Acórdão
2368/2013-Plenário, TC 035.358/2012-2, relator Ministro Benjamin Zymler, 4.9.2013. (Informativo TCU nº 167,
setembro de 2013).
TCU - Plenário - A exigência de apresentação de amostras em pregão presencial é admitida apenas na fase de
classificação das propostas e somente do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
Representação de empresa acusou supostas irregularidades na condução do Pregão Presencial para Registro
de Preços nº 20/SME/DME/2012, realizado pela Secretaria Municipal da Educação de São Paulo, com aporte
de recursos federais e que tinha por objeto a aquisição
de suco de laranja integral pasteurizado congelado e de
néctar de frutas congelado. Além da realização de pregão
presencial em vez de sua forma eletrônica e a ausência
de especificação de quantitativos dos itens a serem adquiridos, detectou-se suposta irregularidade consistente
na “exigência de amostras de todas as licitantes”. Quanto
a esse quesito do edital, a unidade técnica informou que
“A jurisprudência consolidada do TCU é no sentido de
que a exigência de apresentação de amostras é admitida apenas na fase de classificação das propostas, somente do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada
e detalhada no instrumento convocatório”. Mencionou,
em seguida, deliberações que respaldam esse entendimento: Acórdãos 1.291/2011-Plenário, 2.780/2011-2ª
Câmara, 4.278/2009-1ª Câmara, 1.332/2007-Plenário,
3.130/2007-1ª Câmara e 3.395/2007-1ª Câmara. O reDiário Oficial de Contas

lator, em face desse e dos demais indícios de irregularidades apontados na representação determinou a suspensão cautelar do certame e a oitiva daquele órgão, decisão essa que mereceu o endosso do Plenário. Após a
análise das respostas à oitiva realizada, ressaltou a unidade técnica que: “A exigência de amostras a todos os licitantes, na fase de habilitação ou de classificação, além
de ser ilegal, pode impor ônus excessivo aos licitantes,
encarecer o custo de participação na licitação e desestimular a presença de potenciais interessados”. Potenciais interessados de cidades próximas a São Paulo ou
em outros Estados seriam submetidos a ônus maior, dada a necessidade de envio de representante para apresentar amostra, “quando sequer sabem se sua proposta
será classificada em primeiro lugar”. Propôs, ao final, em
razão dessa e das outras irregularidades identificadas no
edital, a anulação do certame. O relator endossou a análise e as conclusões da unidade técnica. O Tribunal, então, em face dessa e de outras ocorrências, decidiu: a) assinar prazo para que a Secretaria Municipal da Educação
do Município de São Paulo adote providências com o intuito de anular o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 20/SME/DME/2012; b) determinar a esse órgão
também que, caso opte por promover nova licitação em
substituição ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 20/SME/DME/2012: “(...) observe que a exigência de apresentação de amostras é admitida apenas na
fase de classificação das propostas, somente do licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar e desde
que de forma previamente disciplinada e detalhada no
instrumento convocatório”. Precedentes mencionados:
Acórdãos nº 1.291/2011-Plenário, nº 2.780/2011-2ª Câmara, nº 4.278/2009-1ª Câmara, nº 1.332/2007-Plenáwww.tce.es.gov.br

rio, nº 3.130/2007-1ª Câmara e nº 3.395/2007-1ª Câmara. Acórdão nº 3269/2012-Plenário, TC-035.358/2012-2,
rel. Min. Raimundo Carreiro, 28.11.2012. (Informativo
TCU nº 134, novembro de 2012).
TCU – Plenário - Na fase de habilitação, é ilegal a exigência de apresentação de laudos de ensaios técnicos para
comprovação de qualidade de insumo ou produto. Desde que previsto no instrumento convocatório, na fase de
propostas a Administração pode exigir, do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, em prazo razoável e suficiente para tal, a apresentação de amostra
do produto ou insumo, acompanhada dos laudos técnicos necessários a comprovar a qualidade do bem a ser
fornecido.
Auditoria realizada nas obras de adequação viária da BR
101/NE, trecho do estado da Paraíba, sob responsabilidade do Dnit (lotes 3 e 4) e do 2° Batalhão de Engenharia de Construção do Exército (lote 5), apontara, dentre
outras possíveis irregularidades, a exigência indevida
de laudos de ensaios geotécnicos para habilitação técnica de licitantes em pregão presencial relativo ao lote
5. O relator, realizadas as audiências dos responsáveis,
pontuou que “nenhuma dessas exigências de laudos de
ensaios de material encontra respaldo no rol de condições de qualificação técnica de licitante prevista no artigo 30 da Lei 8.666/1993, aplicável subsidiariamente à licitação realizada sob a modalidade do pregão”. No exame das especificidades do caso concreto, sustentou que
a apresentação de laudos de ensaios para aquisição de
brita estaria relacionada com as características do objeto a ser adquirido pela Administração e, por isso, estas
deveriam ser analisadas por meio de amostra ou protótipo, desde que previsto no instrumento convocatório,
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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como admite a jurisprudência do TCU. Nessa linha, assinalou que “o instrumento convocatório poderia exigir
do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, na fase de propostas, a apresentação de amostra do
produto, acompanhada dos laudos de ensaio técnico necessários a comprovar a qualidade do bem a ser fornecido à Administração”. Em seu entendimento, a exigência não compromete “a execução da obra se o órgão contratante planejar adequadamente a contratação de molde a estipular, no edital de licitação, prazo razoável e suficiente para a licitante com melhor proposta de preço
apresentar laudos e certificados exigidos para o produto”. Assim, concluiu o relator que a exigência da apresentação de laudos de ensaios na fase de qualificação
técnica dos licitantes não tem supedâneo legal e constitui restrição indevida à participação de outros licitantes.
Nesses termos, o Plenário, dentre outras deliberações,
rejeitou, no ponto, as justificativas apresentadas pelos
responsáveis, aplicando-lhes a multa capitulada no art.
58, inciso II, da Lei 8.443/93, e cientificou o Ministério
da Defesa e o Comando do Exército acerca da exigência
irregular de laudos geotécnicos como critério de habilitação técnica de licitantes. Acórdão 538/2015-Plenário,
TC 011.817/2010-0, relator Ministro-Substituto Augusto
Sherman Cavalcanti, 18.3.2015. (Informativo TCU nº 234,
março de 2015).
Quanto à responsabilização:
Passando-se especificamente à análise dos argumentos
de defesa apresentados pelos gestores tidos por responsáveis, comecemos pelas alegações trazidas pela senhora Norma Ayub Alves, Prefeita Municipal de Itapemirim
à época dos fatos.
Quanto às alegações da senhora Norma Ayub Alves:
Diário Oficial de Contas

Pois bem, inicialmente convém asseverar que o fato de
ter havido “[...] apenas uma impugnação [...]” ao item
9.1.2-j do edital e esta ter sido improvida pela Administração Municipal, não impede a atuação deste Tribunal
no uso de suas atribuições constitucionais de controle
externo, sobretudo em sede de análise de conformidade legal e, evidentemente, não tem o condão de elidir a
ocorrência da irregularidade.
Também não merece prosperar o argumento de que a
exigência de apresentação de atestado técnico emitido
por Secretaria Municipal, como documento habilitatório, reveste-se de regularidade em razão de que os produtos a serem adquiridos são necessários e urgentes de
sorte que não haveria ilegalidade em impor aos licitantes
a demonstração de que “[...] de fato e de verdade, possuíam os produtos por ela ofertados em condições de serem entregues ao município em prazo curtíssimo”.
Ora, a sistemática da Lei 8.666/93 não se coaduna com
a exigência de demonstração de que o licitante detém
em estoque os produtos a serem disponibilizados à Administração promovedora do certame. Com efeito, o §
4º do art. 30 da Lei 8.666/93 preconiza que “Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado”, evidente que tal aptidão a ser testificada por atestados não significa a comprovação de que o licitante detém os bens objeto da licitação em estoque, eis que, em
assim sendo, constituiria exigência excessiva e restritiva,
afrontadora ao princípio da ampla competitividade que
deve revestir todo certame licitatório, sendo totalmente
desarrazoado impor-se ao licitante – que sequer sabe se
logrará êxito na competição – a disponibilidade imediawww.tce.es.gov.br

ta dos produtos ou bens que constituem o objeto da licitação.
Claro que tal exigência – de disponibilidade dos produtos
– caberá ao licitante que, vencendo a disputa, venha a
ser contratado pela Administração, cabendo-lhe a imposição de multa contratual com fundamento no art. 86 da
Lei 8.666/93 e, até mesmo, a rescisão do contrato com
espeque no art. 78 da mesma Lei. Portanto, não merece
acolhida as alegações da defendente no sentido de que
a cláusula 9.1.2-j do edital não conteria restrição indevida ante a justificativa de urgência no fornecimento dos
produtos objeto do certame ou em razão de experiências negativas da Administração em licitações anteriores.
A senhora Norma Ayub Alves prossegue sustentando que a exigência habilitatória contida no multicitado
item 9.1.2-j do Edital do Pregão Presencial 05/2012 se
deu com embasamento em parecer jurídico emitido pela
Procuradoria Geral do município, razão pela qual não pode ser responsabilizada quanto à homologação do procedimento licitatório.
Pois bem, em que pesem os argumentos tecidos pela defendente é preciso ter claro que o ato de homologação
de um procedimento licitatório equivale à sua ratificação, ou seja, o atestamento de que todos os atos até então praticados, incluindo-se a elaboração do instrumento convocatório, estão em conformidade com o ordenamento jurídico. Portanto, tem-se que a homologação de
um procedimento licitatório, ou mesmo de um procedimento de contratação direta, não é um simples ato de
assinar um termo respectivo, mas sim, um ato de grande
responsabilidade, no que deve a autoridade a quem couber a homologação agir com extrema cautela e atenção
examinando todos os atos praticados e seu conteúdo.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Nesse sentido tem-se a lição dos eminentes professores
Jessé Torres Pereira Júnior e Marinês Restelatto Dotti ao
tratarem da atividade homologatória, vejamos:
Se desse exame decorrer que a fase, ato ou documento
infringe a principiologia constitucional e administrativa,
ou a respectiva norma de regência, deve a autoridade
competente recusar a homologação do procedimento licitatório ou a ratificação dos atos praticados no processo
da contratação direta, apresentando os pressupostos de
fato e de direito que lhes dão sustentação, em observância ao princípio da motivação obrigatória.
Os atos de homologação do procedimento e de adjudicação do objeto, bem como o de ratificação da contratação
direta, veiculam a convicção da autoridade competente
acerca do perfeito cumprimento do devido processo legal da licitação ou da contratação direta, cumprimento
esse que constitui direito subjetivo fundamental de todos os que participaram do certame ou que contrataram
com a Administração (Lei nº 8.666/93, art. 4º), impondo-se que tais atos sejam acompanhados de seus respectivos motivos.
Segue-se a importância de a homologação, a adjudicação ou a ratificação serem precedidas de exame acurado
de todos os atos e documentos que compõem o processo licitatório ou da contratação direta, de modo que se
previna eventual ação de responsabilidade da autoridade, inclusive na esfera penal (art. 89 da Lei nº 8.666/93)
(grifos da ITC).
Prosseguem os aludidos autores asseverando que:
A homologação consiste na aprovação, pela autoridade
administrativa competente, dos procedimentos observados na licitação, a fim de que produza os efeitos jurídiDiário Oficial de Contas

cos que lhe são próprios. Não constitui mera formalidade por meio da qual a autoridade competente apõe sua
assinatura nos autos do processo para certificar que tomou ciência do resultado do certame. Com a homologação, a autoridade administrativa atesta que se cumpriu o
devido processo legal da licitação.
Ao homologar a licitação, a autoridade competente também avalia a conveniência da contratação, seguindo-se
que o ato cumpre dupla finalidade: atesta que o procedimento licitatório atendeu os princípios e normas de regência e que a contratação do objeto licitado satisfaz ao
interesse público.
Marçal Justen Filho, examinando a natureza do ato de
homologação assim leciona:
A homologação envolve duas ordens de considerações,
uma no plano da legalidade, outra no da conveniência.
Preliminarmente, examinam-se os atos praticados para verificar sua conformidade com a lei e o edital. Tratando-se de juízo de legalidade, a autoridade não dispõe
de competência discricionária. Se reconhecer a validade
dos atos praticados e a conveniência da licitação, a autoridade superior deverá homologar o resultado. A homologação possui eficácia declaratória enquanto confirma
a validade de todos os atos praticados no curso da licitação. Possui eficácia constitutiva enquanto proclama a
conveniência da licitação e exaure a competência discricionária sobre esse tema (g.n).
O Mestre Hely Lopes Meirelles, a respeito da responsabilidade da autoridade homologadora, traça a seguinte
lição:
A autoridade homologadora terá diante de si três alternativas: confirmar o julgamento, homologando-o; ordewww.tce.es.gov.br

nar a retificação da classificação no todo ou em parte,
se verificar irregularidade corrigível no julgamento; ou
anular o julgamento, ou todo o procedimento licitatório,
se deparar com irregularidade insanável e prejudicial ao
certame em qualquer fase da licitação. Feita a homologação e determinada a adjudicação, a respectiva autoridade passa a responder por todos os efeitos e consequências da licitação. Isto porque, com a homologação,
ocorre a superação da decisão inferior pela superior e,
consequentemente, a elevação da instância administrativa (grifos da ITC).
A questão da responsabilidade da autoridade homologadora, por sua relevância, é constantemente debatida nos
Tribunais Pátrios. Deitando atenção à matéria o E. Tribunal de Contas da União vem, reiteradamente, imputando responsabilidade à autoridade homologadora, por se
tratar – o ato de homologação - de ato no qual há a aprovação de todos os atos praticados anteriormente no procedimento, equivalendo a uma ratificação. Nesse passo,
trazemos abaixo excertos de julgados do E. TCU onde o
tema foi tratado:
TCU - Acórdão 4791/2013-Segunda Câmara - A homologação é um ato de fiscalização e controle praticado pela autoridade competente sobre tudo o quanto foi realizado pela comissão de licitação, e equivale a aprovar os
procedimentos até então adotados.
Em Recurso de Reconsideração interposto contra deliberação proferida em sede de Tomada de Contas Especial, na qual a responsável fora condenada em débito e
sancionada com multa em decorrência de irregularidades verificadas em licitação, a recorrente alegou, dentre
outros aspectos, que lhe competia, na qualidade de prefeita municipal, apenas homologar o certame, com base
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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nos elementos constitutivos do procedimento licitatório.
Analisando as alegações, a relatora anotou que no caso
vertente a gestora fora ouvida, dentre outros aspectos,
pela “falta da realização de pesquisa de preços de mercado dos bens a serem adquiridos”. Relembrou a relatora que “tivesse a gestora atentado para esse procedimento simples e se certificado de sua realização nos autos do processo licitatório, teria facilmente detectado o
sobrepreço, pois a diferença apontada foi significativa”.
Nesse passo, assinalou que “a homologação se caracteriza como um ato de controle praticado pela autoridade competente sobre tudo o quanto foi realizado pela
comissão de licitação. Homologar equivale a aprovar os
procedimentos até então adotados. Esse ato de controle
não pode ser tido como meramente formal ou chancelatório, mas antes como um ato de fiscalização”. Assim, a
gestora, ao homologar o certame diante da inexistência
da pesquisa dos preços de mercado nos autos da licitação, dera ensejo ao superfaturamento apurado. Nesses
termos, o Tribunal, ao acolher a proposição da relatora,
negou provimento ao recurso. Acórdão 4791/2013-Segunda Câmara, TC 026.876/2010-8, relatora Ministra
Ana Arraes, 13.8.2013.
Acórdão 3294/2014-TCU- Plenário. Representação. Responsabilidade. O ato de homologar uma licitação não é
mera formalidade, funcionando como revisão da regularidade de todo procedimento. A homologação de procedimento viciado implica a responsabilização da autoridade homologadora. Multa.
Acórdão 2659/2014-TCU-Plenário. Prestação de contas.
Responsabilidade. A homologação de certame licitatório
é ato administrativo de alta relevância, porquanto se trata do momento em que a autoridade competente tem o
Diário Oficial de Contas

poder-dever de verificar a legalidade dos atos praticados
e avaliar a conveniência da contratação. Não é um ato de
simples anuência com os da comissão de licitação, ainda que lastreados em parecer jurídico. Contas julgadas
irregulares.
Acórdão 1049/2014-TCU-Plenário. Pedido de reexame.
Responsabilidade. A homologação de procedimento licitatório não é ato meramente formal, mas sim a aprovação das decisões tomadas pelos membros da comissão de licitação. A autoridade administrativa, ao apor a
sua assinatura para homologar o certame, ratifica todos
os atos da referida comissão, tornando-se por eles igualmente responsável. Negativa de provimento.
No mesmo sentido dos julgados supra tem-se os Acórdãos ns.º 137/2010-Plenário, 140/2010-Plenário e
1618/2011-Plenário, todos do E. TCU.
Dessa forma, não merecem serem acolhidos os argumentos tecidos pela senhora Norma Ayub Alves, eis que
atuou como autoridade homologadora do Pregão Presencial nº 05/2012 (fl. 12.183) não podendo, assim, refugir à sua própria responsabilidade, derivada da posição por ela assumida no procedimento licitatório, nem
vê-la excluída pela alegação de que a culpa recairia em
seus subordinados.
Quanto às alegações do senhor Zacarias Carraretto Filho:
Ultrapassada a análise das alegações carreadas pela senhora Norma Ayub Alves, passamos ao exame específico das teses de defesa trazidas pelo senhor Zacarias Carraretto Filho, Procurador Municipal e emissor do parecer
jurídico de fl. 11.685 (vol. LVI) que aprovou o Edital do
Pregão Presencial 05/2012.
O senhor Zacarias Carraretto Filho argumenta, em síntewww.tce.es.gov.br

se, que conquanto não haja previsão legal, “[...] é possível a exigência de apresentação de amostras”. Traz escólios doutrinários da lavra de Marçal Justen Filho que,
na ótica do defendente, reforçariam sua argumentação.
Alega, ainda, do mesmo modo que a senhora Norma
Ayub Alves, não ter havido restrição à competitividade
do certame.
Pois bem, passando-se à análise tem-se que a exigência de apresentação de amostras, conforme já aqui debatido, não pode ser realizada na fase de habilitação por
constituir-se em imposição que não se coaduna com as
disposições taxativas encontradas nos artigos 27 a 31 da
Lei 8.666/93. Vale rememorar que, de acordo com iterativa jurisprudência emanada do E. TCU, a exigência de
amostras em procedimento licitatório não pode se dar
na fase de habilitação, mas sim na fase classificatória das
propostas e apenas do licitante classificado em primeiro lugar.
Aliás, por oportuno, aproveitando que o defendente citou o Marçal Justen Filho, cabe-nos trazer a lume o ensinamento ofertado pelo Mestre:
O TCU tem adotado orientação no sentido de que a apresentação da amostra deve estar prevista no ato convocatório, inclusive com a determinação dos requisitos objetivos de sua avaliação. Lembre-se que a amostra somente pode ser exigida do licitante classificado em primeiro lugar, sendo vedada a exigência ampla e indiscriminada de amostras relativamente a todos os licitantes (Grifos da ITC).
Portanto, não tem sustentação a tese ventilada pelo senhor Zacarias Carraretto Filho no sentido de que a condição de habilitação prevista no item 9.1.2-j do Edital do
Pregão Presencial 05/2012.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Quanto à responsabilização do senhor Zacarias Carraretto Filho em razão da emissão do parecer jurídico constante à fl. 11.685 (vol. LVI), tem-se que, conforme exposto no tópico 2.5 desta Instrução Técnica, a aferição da
responsabilidade deve se dar com a análise do caso concreto, verificando-se a natureza do parecer (se facultativo ou não facultativo) e a presença dos requisitos autorizadores da atribuição de responsabilidade, quais sejam:
erro grave, omissão, culpa ou dolo.
Pois bem, analisando-se o parecer lavrado pelo defendente verifica-se que se trata de manifestação técnica-jurídica acerca da aprovação da minuta do Edital do Pregão Presencial nº 005/2012, hipótese na qual o STF reconheceu, no julgamento dos Mandados de Segurança
24.584-DF e 29.137-DF, tratar-se de parecer com caráter
obrigatório por referir-se à situação descrita no parágrafo único, do artigo 38, da Lei 8.666/93.
Voltando-se ao parecer emitido pelo ora defendente nota-se que a peça em questão (fl. 11.685, vol. LVI) é bastante sintética conforme se pode deter-se de seu teor:
PARECER JURÍDICO
À Pregoeira Oficial,
Trata-se de solicitação de análise da legalidade do Edital
Pregão Presencial nº 005/2012.
Referida minuta foi elaborada em conformidade com as
informações técnicas prestadas nos presentes autos pela
Secretaria solicitante e com as normas constantes da Lei
Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/2006.
Nos autos constam as informações acerca da cobertura orçamentária para a realização do procedimento licitatório.
Diário Oficial de Contas

Sugerimos atenção ao art. 4º, inciso V, da Lei nº
10.520/02, quanto ao prazo legal entre a publicação do
avisto até o recebimento das propostas.

pela qual teve decretada sua revelia na Decisão Plenária
1491/2017 (fls. 19.166-19.171) publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES na edição de 11/05/2017.

É o que nos parece, s.m.j.

A responsabilidade da senhora Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni resulta evidente eis que elaboradora do
Edital do Pregão Presencial 05/2012 (fls. 11.687-11.700,
vol. LVI).

Zacarias Carrareto Filho
Procurador Municipal
OAB/ES 11.878
Em que pese o esforço da defesa do senhor Zacarias Carrareto Filho verifica-se que seu parecer se limita a enfatizar que a minuta do Edital do Pregão Presencial 005/2012
seguiu as disposições contidas nas Leis 8.666/1993 e
10.520/2002, olvidando-se da existência de clara restrição indevida contida no item 9.1.2-j do Edital, que exigia
a apresentação de amostras para a expedição de certidão por secretaria municipal como documento de habilitação fiscal, muito embora o rol taxativo previsto no artigo 29 da Lei 8.666/93 não contemple tal exigência.
Dessa forma, entendemos que o senhor Zacarias Carrarêto Filho, quando da elaboração do parecer de fl.
11.685 (vol. LVI), não atuou com a diligência mínima que
se espera no trato da coisa pública, ao contrário, agiu de
forma negligente – portanto culposa – ao não atentar-se que o rol de documentos previsto no art. 29 da Lei
8.666/93 tem caráter taxativo e não contempla a exigência retratada no item 9.1.2-j do Edital do Pregão Presencial, razão pela qual deve ser responsabilizado pela ocorrência da anomalia.
Quanto à responsabilização da senhora Lidiane Ribeiro
dos Santos Marafoni:
A senhora Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni, Pregoeira do município, embora regularmente citada (fls.
18.546-18.547, vol. XC), não apresentou defesa razão
www.tce.es.gov.br

Acerca da atribuição de responsabilização ao agente
elaborador do edital lecionam os eminentes professores Jessé Torres Pereira Júnior e Marinês Restelatto Dotti que:
A irregularidade decorrente de edital defeituoso, mesmo que não tenha causado prejuízo ao erário, sujeitará o
agente ou equipe encarregada de sua elaboração a responder perante o controle externo, sem prejuízo da responsabilidade pela prática de eventual ato de improbidade administrativa, v.g:
[...] A ausência de prejuízo financeiro ao erário ou a posterior correção da irregularidade não constituem motivo
para eximir de sanção o agente público que deu causa ao
ato irregular. A violação de princípios da administração
pública ou de obrigações legais, ainda que sem nenhuma
repercussão negativa nos cofres públicos, é amplamente
admitida como passível de sanção. Prova disso são, por
exemplo, o art. 58 da Lei Orgânica do TCU, caput e incisos (exceto o III), ou, fora do âmbito do processo de contas, o art. 11 c/c 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992, que
cominam penas severas ao autor de ato de improbidade
que atenta contra os princípios da administração pública (Acórdão nº 22206/2008 – Plenário, rel. Min. Marcos
Bemquerer Costa, Processo nº 004.920/2001-9).
A análise e a aprovação das minutas de editais e aneSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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xos pela assessoria jurídica da Administração, como exige o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, não eximem de responsabilidade, nem a reduzem, aqueles que
as elaboraram. A minuta deve estruturar-se de acordo
com a natureza do objeto e as condições necessárias à
sua execução, com a adoção de critérios objetivos na seleção da proposta mais vantajosa para a administração,
cuidando-se para que não haja restrição à competição
nem direcionamento em favor de quem quer que seja,
fatos que podem não ser perceptíveis aos olhos da assessoria jurídica. Esta, ao identificar ilegalidade e/ou irregularidade no edital, tem o dever legal de apontá-la e
de orientar o gestor público para que providencie e sua
reformulação.
Elaboradores de editais e convites respondem no âmbito administrativo quando praticarem atos em desacordo
com a Lei nº 8.666/93 ou quando os praticarem com o
propósito de frustrar os objetivos da licitação (g.n).
Nesse passo, pelo fato de ter sido a elaboradora do Edital
do Pregão Presencial 05/2012, resta patente a responsabilidade da senhora Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni
quanto à previsão de cláusula editalícia restritiva (item
9.1.2-j).
Ponto de defesa comum ventilado pela senhora Norma
Ayub Alves e pelo senhor Zacarias Carrarêto Filho diz respeito ao fato de que a presença da cláusula editalícia objurgada não teria comprometido o caráter competitivo
do certame.
Pois bem a Ata de julgamento do Pregão Presencial nº
05/2012 (fls. 12.146-12.147, vol. LVIII) revela que sete
empresas participaram da sessão de julgamento das propostas e documentos de habilitação sagrando-se vencedores, na fase de lances, as seguintes sociedades empreDiário Oficial de Contas

sárias: i) AMANDA SANTOS NASCIMENTO ME, com o valor de R$ 294.105,00, para os itens 1 a 6, 20, 27, 50 e 51;
ii) T O SOUZA ME, com o valor de R$ 557.665,00, para os
itens 8, 9, 10, 15, 16, 17, 21, 24, 26, 33, 44, 45, 47, 48, 49
e 52; iii) HIDROLUZ MATERIAL ELÉTRICO LTDA, com o valor de R$ 314.213,00, para os itens 7, 11 a 14, 18, 19, 22,
23, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36 a 43, 46 e 53; iv) OPTO
COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA, com o valor de R$
1.265.900,00, para os itens 31 e 54.
De se notar que no tocante aos documentos de habilitação carreados aos autos (fls. 11.804-12.145, vols. LVII ao
LVIII) verifica-se que todos os licitantes apresentaram o
atestado de que trata o item 9.1.2-j do Edital, fato que,
embora não tenha o condão de elidir a ocorrência da irregularidade, ao menos revela que não chegou a causar
grave prejuízo à competitividade, razão pela qual pugnamos pela manutenção da irregularidade, contudo sem a
aplicação de multa, mas sim de expedição de determinação ao atual Prefeito Municipal de Itapemirim, com base no disposto no art. 57, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, para que, nos próximos procedimentos
licitatórios na modalidade pregão, quando necessária a
apresentação de amostras, seja esta exigida apenas do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar e
desde que previamente disciplinada e detalhada no respectivo instrumento convocatório, nos termos do art. 45
da Lei n.º 8.666/93 c/c art. 4º, II, e 9º da Lei 10.520/2002,
que regula a modalidade de licitação Pregão.
3.4 Edital contendo exigências de habilitação não previstas na Lei de Licitações e com cláusula que restringe
a competitividade do certame – Prefeitura Municipal de
Boa Esperança – Pregão Presencial nº 066/2011
Auditoria/ Fatos:
www.tce.es.gov.br

Abaixo reproduzimos o indigitado nos itens 2.3 e 2.3.2
da Instrução Técnica Inicial ITI 914/2016 (fls. 18.41918.451, vol. XC):
2.3.2 – Prefeitura Municipal de Boa Esperança
a) Responsável: Romualdo Antonio Gaigher Milanese
(Prefeito Municipal de Boa Esperança)
Conduta:
homologar licitação cujo edital apresentava exigência de qualificação não prevista em lei (fl.
4.257 do presente processo)
Nexo: a conduta restringe a competitividade e possibilita violação de norma infraconstitucional
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe
a quem homologa o certame rever todos os atos pretéritos para que não seja contratada empresa fruto de licitação irregular
b) Responsável: Rosângela de Souza Bueloni (Pregoeira)
Conduta:
elaborar edital com exigência de qualificação não prevista em lei (fl. 3.369 do presente processo)
Nexo: a conduta restringe a competitividade e possibilita violação de norma infraconstitucional
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe
a todo servidor público zelar pela observância das normas
c) Responsáveis: Camila Souto Mendes Facheti (Procuradora Municipal)
Conduta:
elaborar parecer jurídico sem apontar
a existência de vício no edital que restringia a competitividade do certame, além de violar norma infraconstitucional (fl. 3.387 do presente processo)
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Nexo: ao elaborar parecer jurídico sem apontar a existência de vício no edital, permitiu que a licitação transcorresse ao arrepio da lei e fosse contratada empresa
após licitação irregular

necida pelo fabricante dos móveis ofertados que prestará garantia dos mesmos (fl. 3.369 do presente processo).

não atenderem às exigências essenciais deste Edital e de
seus Anexos [...]”.

Quanto aos índices contábeis, o art. 31, § 5º, da Lei
8.666/1993 assim dispõe:

Culpabilidade: era exigível conduta diversa, uma vez
que cabe ao parecerista jurídico analisar o edital com
máximo zelo para que não ocorra erro grave, capaz de
permitir a ocorrência de licitação irregular

Art. 31 [...]

Assim, não sendo apresentada declaração do fabricante, a interessada seria desclassificada com base no item
6.2.3 do edital.

Processo PMBE: 4.929/2011
Objeto: registro de preços para aquisição de material
permanente e brinquedos pedagógicos, para serem utilizados nas escolas de educação infantil
Pregão Presencial:
1.º/12/2011

66/2011,

homologado

em

Vencedores: Amanda Santos do Nascimento ME, Artflex
Móveis Ltda. ME, Colmaq Ltda., Comercial Sul Cultural
ME, Farias & Silva ME, Fenix EPP, PC Mix EPP, Poli Comercial EPP, Red Livraria e Taglia-Ferre ME
Total licitado: R$ 307.394,27
SITUAÇÃO ENCONTRADA:
Ao se analisar o edital do Pregão Presencial 66/11, verificou-se a existência de itens que apresentam exigências impertinentes, não previstas nas Leis 8.666/93 e
10.520/02, que reduzem a competitividade/isonomia do
certame, a saber:
a) item 8.2.2.“d” (qualificação econômico-financeira) exige que a licitante apresente índice de liquidez corrente
(ILC) e índice de liquidez geral (ILG) acima de 1,5, bem como grau de endividamento (GE) inferior a 0,5 (fls. 3.3603.361 do presente processo); e b) item 6.16 do Anexo I,
que exige, sob pena de desclassificação, declaração forDiário Oficial de Contas

§ 5º. A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de
índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao
cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.
[grifos da ITC]
O TCU entende que os índices contábeis usuais ILC e ILG
devem ser iguais ou menores do que 1,0, enquanto o GE
deve ficar entre 0,8 e 1,0 (Acórdão 2.299/2011-Plenário).

Ocorre que a jurisprudência do TCU é firme no sentido
da proibição, a título de habilitação, de apresentação de
declaração firmada por terceiros estranhos à licitação.
Abaixo, transcrevemos alguns julgados nesse sentido:
Acórdão TCU 2.727/2011 - 2ª Câmara
[...] que se abstenha de incluir [...] exigências que não
são tecnicamente indispensáveis à execução do objeto e
que podem implicar em restrição à competitividade do
certame, tais como: a) exigência no sentido de que as licitantes apresentem declaração emitida pelo fabricante
do bem ou serviço licitado [...]
Acórdão TCU 107/2013 - Plenário

A exigência de índices mais restritivos somente é possível se for devidamente justificada nos autos (o que não
se verificou no Pregão Presencial 66/2011), quando se
deve comprovar que os índices exigidos, embora não
usuais, refletem a situação do mercado das empresas
que prestam serviços/fornecem produtos objeto da licitação, conforme Acórdão TCU 932/2013-Plenário.

9.2. dar ciência ao [...] de que a exigência de comprovação de credenciamento ou autorização do fabricante do
produto ofertado, como condição de habilitação, além
de constituir restrição ao caráter competitivo das licitações, não possui amparo legal (cf. art. 3º, § 1º, inciso I,
da Lei nº 8.666/1993 e art. 37, inciso XXI, parte final, da
Constituição Federal[...];

Com relação à exigência de garantia dos móveis ofertados, o item 6.16 do Anexo I (fls. 3.368-3.369 deste processo) dispõe que o licitante deve apresentar:

[grifos da ITC]

6.16 – Declaração fornecida pela fabricante dos móveis
ofertados que prestará a garantia respectiva contra defeitos de fabricação [...]. [grifo no original]
Destaque-se que o edital (item 6.2.3, fl. 3.396 deste processo) aduz que “serão desclassificadas as propostas que
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, sugere-se a CITAÇÃO da Sr.ª Rosângela
de Souza Bueloni, responsável pela elaboração do edital;
da Sr.ª Camila Souto Mendes Facheti, que emitiu parecer
jurídico pela regularidade do edital e não apontou as irregularidades aqui listadas (fl. 3.387 do presente processo); e do Sr. Prefeito Romualdo Antonio Gaigher Milanese, responsável pela homologação da licitação (fl. 4.257
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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do presente processo), para apresentarem documentos
e razões de justificativa.

presente anomalia, apresentou os seguintes argumentos
ora sintetizados:

Justificativas apresentadas:

com relação à suposta exigência de índices de qualificação econômico-financeira restritivos (item 8.2.2 do Edital) alega que “[...] embora nos pareceres e editais não
tenha sido feita referência de forma expressa às justificativas quanto aos índices de liquidez corrente e geral,
bem como o grau de endividamento pautados pela administração, isso em nada prejudicou o certame, já que,
[...] não houve impugnação de quem quer que seja”; b)
sustenta que os índices “[...] eram proporcionais/razoáveis diante do valor do edital [...]”; c) argumenta que
existem entendimentos doutrinários que sustentam a
adoção dos índices empregados no Edital do Pregão Presencial nº 066/2011, cita, para tanto, escólios doutrinários de Lawrence J. Gitman e Taras Savytzky; d) alega que
a justificativa para a aplicação dos índices fora o resguardo da Administração Pública e traz julgados que embasariam a escolha pelos índices adotados; e) com relação
à exigência de declaração, fornecida pelo fabricante dos
móveis ofertados, de que prestará garantia contra defeitos de fabricação (item 6.16 do Anexo I do Edital), argumenta que a cláusula editalícia não é restritiva eis que,
segundo suas próprias palavras, “[...] 10 (dez) empresas
foram vencedoras; [...] não houve impugnação de quem
quer que seja; [...] o objeto da licitação era a aquisição
de material permanente e brinquedos pedagógicos para serem utilizados nas escolas de educação infantil [...]”,
razão pela qual exigia-se cautela em relação aos produtos já que se destinariam a serem utilizados por crianças;

Romualdo Antonio Gaigher Milanese:
O senhor Romualdo Antonio Gaigher Milanese, Prefeito
Municipal de Boa Esperança à época dos fatos, em sua
defesa de fls. 19.135-19.150 (vol. XCIV), acerca da presente anomalia, apresentou os seguintes argumentos
ora sintetizados:
com relação à suposta exigência de índices de qualificação econômico-financeira restritivos (item 8.2.2 do Edital) sustenta que não houve prejuízo à competitividade
do certame; b) alega que o valor adjudicado à sociedade
empresária Amanda Santos do Nascimento ME, por ser
inferior a 20.000 VRTE, não deveria, sequer, “[...] ter sido objeto de fiscalização”; c) com relação à exigência de
declaração, fornecida pelo fabricante dos móveis ofertados, de que prestará garantia contra defeitos de fabricação (item 6.16 do Anexo I do Edital), argumenta que
a cláusula editalícia “[...] determinava a desclassificação
das propostas – e não a de licitantes – relativamente à
proposta de preços”; d) argumenta que não pode ser
responsabilizado por ter homologado o certame eis que
a higidez do procedimento licitatório teria sido atestada,
sem qualquer ressalva, por outros agentes públicos (assessoria jurídica e comissão de licitação) não sendo cabível sua responsabilização por aspectos sobre os quais
não detém conhecimento.
Rosângela de Souza Bueloni:
A senhora Rosângela de Souza Bueloni, Pregoeira Oficial do Município de Boa Esperança à época dos fatos,
em sua defesa de fls. 18.598-18.609 (vol. XCI), acerca da
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Camila Souto Mendes Facheti:
A senhora Camila Souto Mendes Facheti, Procuradora
Municipal responsável pela elaboração do parecer juríwww.tce.es.gov.br

dico de fl. 3387 (vol. XVI) que aprovou o Edital do Pregão
Presencial 066/2011, acerca da presente anomalia, apresentou na peça contestatória de fls. 18.474-18.488 (vol.
XC), os mesmos argumentos tecidos pela senhora Rosângela de Souza Bueloni.
Análise:
Relata a Instrução Técnica Inicial ITI 914/2016, em seu
item 2.3.2, que o Edital do Pregão Presencial nº 066/2011
(fls. 3388-3409, vol. XVI), lançado pelo Município de Boa
Esperança e cujo objeto se referiu ao Registro de Preços
para a aquisição de material permanente e brinquedos
pedagógicos, conteria exigências não previstas nas Leis
8.666/1993 e 10.520/2002 e, portanto, restritivas.
As exigências indevidas, presentes em itens distintos do
Edital, seriam as seguintes: i) imposição de demonstração, quanto à qualificação econômico-financeira, de índices contábeis não contemplados na Lei de Licitações e
Contratos, a teor do que dispõe seu art. 31, § 5º, que veda a “exigência de índices e valores não usualmente adotados” (item 8.2.2 do Edital); ii) exigência, sob pena de
desclassificação, de declaração, fornecida pelo fabricante dos móveis ofertados, de que prestará garantia contra
defeitos de fabricação (item 6.16 do Anexo I do Edital).
Na sequência passamos a analise, de forma destacada,
dos indícios de irregularidades apontados de maneira
conjunta no item 2.3.2 da ITI 914/2016.
Quanto ao item 8.2.2 do Edital do Pregão Presencial nº
066/2011:
O questionamento presente na ITI 914/2016 se refere
aos Índices de Liquidez Corrente e Geral (ILC e ILG), bem
como ao Grau de Endividamento (GE) exigidos no item
8.2.2 do Edital, bem como à ausência de justificativa no
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procedimento licitatório para a adoção dos referidos índices abaixo transcritos:
8.2.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
e) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: Através do balanço serão calculados os seguintes parâmetros:
e.1) Índice de Liquidez Geral (ILG) deverá ser superior a
1,50 (um e meio)
e.2) o ILC (Índice de Liquidez Corrente) deverá ser superior a 1,50 (um e meio)
e.3) O GE (Grau de Endividamento) deverá ser inferior a
(0,50) (grifos da ITC).
Portanto, para os Índices de Liquidez Geral (ILG) e Liquidez Corrente (ILC) foram exigidos valores superiores a
1,50 (um e meio). Já para o Grau de Endividamento (GE)
foi requerido valor inferior a 0,50.
Baseando-se em entendimento exarado no Acórdão
2.299/2011, emanado do Plenário do TCU, entendeu a
ITI 914/2016 que os índices contábeis alusivos ao ILC e
ILG devem ser iguais ou menores do que 1,0, enquanto o
GE deve se situar entre 0,8 e 1,0.
Entretanto, analisando-se a jurisprudência do TCU é possível apropriar-se que a Corte Federal de Contas manifesta-se sobre a matéria de maneira casuística já que reconhece que a Lei 8.666/93 não estabelece limites para
os índices a serem exigidos, vedando, entretanto, a exigência de índices alusivos à rentabilidade ou lucratividade. É o que se extrai do disposto no art. 31, § 1º, da Lei
8.666/93, vejamos:
Art. 31.
§ 1º. A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos
Diário Oficial de Contas

compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos
de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

administração federal, aí inseridos os recursos financeiros relativos a convênios, acordos e similares celebrados
com o poder público federal, são aqueles constantes da
IN-MARE nº 05/1995, como já visto acima (grifos da ITC).

A respeito dos índices contábeis adotados pelo Edital do
Pregão Presencial nº 066/2011 é possível encontrar, na
jurisprudência do TCU, julgados que os embasariam a
exemplo do Acórdão 8044/2010, cujos excertos ora trazemos ao lume:

Já o Acórdão 2299/2011 do TCU considerou que os índices de Liquidez Geral e Liquidez Corrente devem se situar acima de 1,0, entretanto, diferentemente do exposto no Acórdão 8044/2010, entendeu aquela Corte que
quanto ao grau de endividamento, este deveria se encontrar entre 0,8 e 1,0. Vejamos excerto do julgado:

Acórdão 8044/2010
20.2.4.2. Ocorre que os índices usuais praticados e já
consolidados na jurisprudência desta Corte de Contas
são aqueles definidos pela IN-MARE 05/1995, quais sejam: ILG e ISG a partir de 1,00 acima. Quanto ao endividamento total (IET), afirma a CGU que o índice usual seria 1,00 abaixo. Assim sendo, segundo a IN MARE
05/1995, as empresas que comprovem os dois primeiros
índices em 1,00 ou superiores, não representam risco
para a administração pública. Já o outro índice, de 1,00
abaixo, também não representa risco.

Acórdão 2299/2011
Licitação de obra pública: 2 – De modo geral, para o fim
de qualificação econômico-financeira só podem ser exigidos índices usualmente utilizados pelo mercado, sempre de maneira justificada no processo licitatório.

20.2.4.3. Dessa forma, a partir do momento em que a administração exige, em edital, a comprovação, pelas empresas concorrentes, de um índice de liquidez não usual, está certamente restringindo a participação de potenciais empresas no certame licitatório.

Ainda na denúncia a partir da qual foi encaminhada notícia dando conta de pretensas irregularidades na Tomada de Preços 1/2010, realizada para execução do Convênio 657732/2009, firmado entre a Prefeitura Municipal
de Davinópolis/GO e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – (FNDE), também foi apontada como irregular a exigência de índices de liquidez geral e liquidez corrente, bem como de grau de endividamento,
não usualmente adotados para a correta avaliação da situação financeira.

20.2.4.4. Com base nesses dados, conclui-se que a alegação trazida pelo responsável, de que os índices questionados sempre foram os mesmos praticados pela prefeitura em suas licitações, não se justifica, ao contrário,
apenas indica que tal procedimento já vinha sendo realizado de forma irregular ao longo do tempo. Os índices
previstos para procedimentos licitatórios no âmbito da

Instados a se pronunciar a respeito do fato, os responsáveis consignaram que, em seu entendimento, seria possível e plausível a indicação dos índices exigidos no edital para serviços de engenharia, um pouco superiores às
demais categorias de serviços, estando de acordo com
o disposto no art. 31, § 5º, da Lei 8.666/1993. Além disso, argumentaram que, considerando a complexidade da

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 28 de maio de 2018

81

ATOS DO PLENÁRIO

obra, a intenção foi de garantir o cumprimento das obrigações pela empresa contratada.
Todavia, para o relator, ao contrário do afirmado pelos
responsáveis, o edital não estaria em conformidade com
a legislação, em face das grandes diferenças entre os índices usualmente adotados e os exigidos das empresas
participantes do certame, conforme demonstrado pela
unidade técnica.
Nesse contexto, destacou que, no âmbito da Administração Pública Federal, a Instrução Normativa MARE 5/1995
definiu que a comprovação de boa situação financeira de
empresa oriunda de localidade onde o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - (SICAF) não tenha sido implantado, será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente. As empresas que apresentassem resultado igual ou
menor do que 1,0, em qualquer dos índices referidos,
deveriam, então, apresentar outras comprovações e garantias. No caso examinado, observou-se que as exigências editalícias de índices maiores ou iguais a 5 (cinco)
estavam muito superiores ao parâmetro normativo. Do
mesmo modo, o grau de endividamento previsto no edital, menor ou igual a 0,16, estaria distante do índice usualmente adotado, que varia de 0,8 a 1,0. Além disso, em
qualquer caso, ainda conforme o relator, seria obrigatório justificar, no processo licitatório, os índices contábeis
e valores utilizados, o que não foi realizado. Por conseguinte, por essa e por outras irregularidades, votou pela
aplicação de multa aos responsáveis, no que foi acompanhado pelo Plenário. Acórdão n.º 2299/2011-Plenário,
TC-029.583/2010-1, rel. Min.-Subst. Augusto Sherman
Cavalcanti, 24.08.2011. (grifos da ITC)
Citamos os dois julgados acima, ambos provenientes do
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E. Tribunal de Contas da União, para demonstrar que a
questionamentos acerca de índices contábeis merecem
apreciação segundo o caso concreto.
De todo modo, traço comum na jurisprudência do TCU
diz respeito à necessidade de que os índices adotados
sejam justificados no processo, bem como que não se
refiram à rentabilidade ou lucratividade. A questão encontra-se pacificada no TCU, que editou, em fevereiro de
2016, a Súmula 289, de seguinte teor:
Súmula 289 - TCU: A exigência de índices contábeis de
capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve
estar justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender às características
do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade.
Em verdade a Súmula 289 do TCU apenas reforça o delineado nos §§ 1º (suso mencionado) e 5º do art. 31 da Lei
8.666/93, in verbis:
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
[...] omissis [...]
§ 5º A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de
índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao
cumprimento das obrigações decorrentes da licitação”.
(Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994) (grifos da ITC).
No caso em tela verifica-se a inexistência de justificativas no processo administrativo da licitação a respeito da
www.tce.es.gov.br

adoção dos índices contábeis previstos no item 8.2.2 do
Edital. Contudo, esta Egrégia Corte de Contas tem se posicionado no sentido de que em sendo os índices contábeis, adotados no Edital, aceitáveis e razoáveis dentro da
realidade do mercado, é possível o afastamento da irregularidade, vejamos os seguintes arestos:
[omissis]
Dessa forma, tendo em vista: i) que os índices adotados
no item 8.2.2 do Edital do Pregão Presencial nº 066/2011
(ILG e ILC superiores a 1,50 e GE inferior a 0,50) encontram respaldo em julgado do TCU (Acórdão 8044/2010);
ii) que, na hipótese de adoção de índices contábeis aceitáveis, esta Corte tem entendido que a ausência de justificativas no procedimento licitatório acerca dos índices não afeta a higidez do certame, opinamos pelo afastamento do indício de irregularidade referente ao item
8.2.2 do Edital do Pregão Presencial nº 066/2011.
Quanto ao item 6.16 do Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 066/2011:
Conforme relatado na ITI 914/2016 a exigência contida
no item 6.16 do Anexo I (fls. 3410-3412, vol. XVI) do Edital do Pregão Presencial nº 066/2011, redundaria em indevida restrição ao caráter competitivo do certame, por
exigir declaração de garantia do fabricante quanto aos
móveis ofertados pelos licitantes. Vejamos o teor da estipulação editalícia:
VI – CONDIÇÕES DE ENTREGA
[...] omissis [...]
6.16 – Declaração fornecida pela fabricante dos móveis
ofertados que prestará a garantia respectiva contra defeitos de fabricação e reposição de peças por prazo não
inferior a 2 (dois) anos;
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a) Está dispensada de apresentar a declaração se ela for
a própria indicada ou a sua filial para prestar os serviços
de assistência técnica.
Cumpre atentar que a exigência contida no item supramencionado não foi realizada na fase de habilitação, mas
sim na fase de entrega dos bens e em relação ao licitante que se sagrasse vencedor e viesse a ser signatário da
Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial nº 066/2011.
Muito embora o item 6.2.3 do Edital estabeleça que “serão desclassificadas as propostas que não atenderem às
exigências essenciais deste Edital e de seus Anexos [...]”,
entendemos que a exigência da apresentação da “Declaração” de que trata o item 6.16 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital, na fase de propostas, não se reveste
de ilegalidade. Explique-se:
É que a modalidade licitatória empregada foi o “pregão”,
modalidade esta que adota, necessariamente, para o julgamento e classificação das propostas, o critério do menor preço a teor do que dispõe o inciso X do art. 4º da
Lei 10.520/2002:

do que tal modalidade de garantia não é contemplada
nas Leis 8.666/93 ou 10.520/02, não podendo ser confundida com a “garantia de proposta” (art. 31, III, da Lei
8.666/93) ou a “garantia contratual” (arts. 55, VI e 56 da
Lei 8.666/93).
Vale dizer que a “garantia de proposta”, prevista no art.
31, III, da Lei 8.666/93, é exigida na fase de habilitação
e possui uma dupla finalidade posto que se destina: i)
medir a qualificação econômico-financeira dos licitantes
que desejam contratar com a Administração Pública; ii)
assegurar a consistência da proposta de modo que se o
vencedor do certame se recusar a formalizar o contrato o valor da garantia poderá ser convertida em favor da
Administração para a compensação de eventuais danos
causados pela recusa, desde que tal sanção seja prevista no edital. Ressalte-se que a exigência de “garantia de
proposta” é expressamente vedada nos procedimentos
licitatórios que adotem a modalidade pregão a teor do
disposto no art. 5º, I, da Lei 10.520/02.

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

Já a “garantia contratual”, disposta nos artigos 55, VI e 56
da Lei 8.666/93, se destina a resguardar a Administração
de “[...] eventuais insucessos na contratação, em função
de falta de condições econômicas na execução contratual, por parte do vencedor do certame”.

X - para julgamento e classificação das propostas, será
adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade
definidos no edital;

Voltando ao caso em tela, temos que a “Declaração” exigida no item 6.16 do Anexo I do Edital se refere, como já
exposto, à chamada garantia quanto aos vícios do produto cuja previsão legal encontra-se no Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990.

Nesse passo é importante destacar que a “Declaração”
exigida por força do item 6.16 do Anexo I do Edital refere-se à garantia quanto aos vícios do produto, sen-

Os prazos legais de reclamação, pelo consumidor, sobre
os vícios do produto encontram-se dispostos no art. 26
do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

Diário Oficial de Contas
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Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou
de fácil constatação caduca em:
I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e
de produtos não duráveis;
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço
e de produtos duráveis.
§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir
da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.
De se notar que a “garantia” legal estabelecida quanto
aos vícios do produto será de 30 (trinta) dias, no caso de
serviços ou produtos não duráveis, ou de 90 (dias), em se
tratando de duráveis. Nada obsta, como é notório, que o
fornecedor do produto ou serviço ofereça uma garantia
maior que a legal, nesse caso, estar-se-á diante da chamada “garantia contratual”.
Todas as premissas acima alinhavadas nos permitem
concluir que a “declaração” exigida no multicitado item
6.16 do Anexo I do Edital se refere ao oferecimento de
garantia contratual – no caso de 02 anos – pelo fornecedor.
Ao nosso sentir não existe óbice na exigência de declaração de garantia contratual em conjunto com as propostas de preços, como se deu no certame em tela, eis que é
necessário que a Administração contratante se assegure
das condições de fornecimento dos produtos prevendo
a responsabilização dos fornecedores em caso de vícios
ocultos dos produtos. Ademais, garantia contratual também se traduz em valor financeiro e, portanto, não pode
ser tida como fator estranho à fase de proposta de preço
eis que, evidentemente, a garantia contratual compõe,
ainda que implicitamente, o preço do produto que está
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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sendo ofertado.

Auditoria/ Fatos:

cional (fl. 4.573 do presente processo)

Registre-se, ainda, que a denúncia apresentada a este
Tribunal e que gerou o presente processo colocava sob
suspeição certames e contratações realizadas por várias
prefeituras em razão de, supostamente, terem beneficiado, indevidamente, as empresas C. S. Costa ME (CNPJ:
06.178.268/0001-02) e Amanda Santos do Nascimento ME (CNPJ: 10.346.686/0001-20). No certame ora em
análise, Pregão Presencial nº 066/2011, ao menos diante do contexto probatório dos autos, não se vislumbra
ter havido beneficiamento das referidas empresas conforme se pode deter do resultado da licitação publicado no DIOES de 28/12/2011 (fl. 4263, vol. XX). Vale dizer
que foram contratadas 10 (dez) empresas, dentre elas
a sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento ME ao valor de R$ 13.069,35, não sendo este o valor
mais expressivo dentre as contratações realizadas originadas do certame.

Abaixo reproduzimos o indigitado nos itens 2.3 e 2.3.3
da Instrução Técnica Inicial ITI 914/2016 (fls. 18.41918.451, vol. XC):

Nexo: ao elaborar parecer jurídico sem apontar a existência de vício no edital, permitiu que a licitação transcorresse ao arrepio da lei e fosse contratada empresa
após licitação irregular

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade na previsão
da exigência, na fase de propostas, de declaração do licitante de que assegurará garantia contratual pelo prazo determinado pela Administração no edital, em verdade, tal disposição se coaduna com o princípio do interesse público a ser observado nas contratações da Administração.
Assim sendo, opinamos pelo afastamento do indício de
irregularidade referente ao item 6.16 do Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 066/2011.
3.5 Edital contendo exigências de habilitação não previstas na Lei de Licitações e com cláusula que restringe
a competitividade do certame – Prefeitura Municipal de
Boa Esperança – Pregão Presencial nº 071/2011
Diário Oficial de Contas

2.3.3 – Prefeitura Municipal de Boa Esperança
a) Responsável: Romualdo Antonio Gaigher Milanese
(Prefeito Municipal de Boa Esperança)
Conduta:
homologar licitação cujo edital apresentava exigência de qualificação não prevista em lei (fl.
5.392 do presente processo)

Culpabilidade: era exigível conduta diversa, uma vez
que cabe ao parecerista jurídico analisar o edital com
máximo zelo para que não ocorra erro grave, capaz de
permitir a ocorrência de licitação irregular
Processo PMBE: 5.214/2011

Nexo: a conduta restringe a competitividade e possibilita violação de norma infraconstitucional

Objeto: registro de preços para aquisição de materiais
para iluminação pública e enfeites elétricos de natal

Culpabilidade: era exigível conduta diversa pois cabe
a quem homologa o certame rever todos os atos pretéritos para que não seja contratada empresa fruto de licitação irregular

Pregão Presencial: 71/2011, homologado em 12/12/2011

b) Responsável: Rosângela de Souza Bueloni (Pregoeira)

Ata de Registro de Preços (ARP): 37/2011

Conduta:
elaborar edital com exigência de qualificação não prevista em lei (fl. 4.597 do presente processo)
Nexo: a conduta restringe a competitividade e possibilita violação de norma infraconstitucional
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe
a todo servidor público zelar pela observância das normas

Vencedor: Amanda Santos do Nascimento ME
Valor lote 1: R$ 440.746,00
Valor lote 2: R$ 29.900,00
SITUAÇÃO ENCONTRADA:
Ao se analisar o edital do Pregão Presencial 71/11, verificou-se a existência de itens que apresentam exigências impertinentes, não previstas nas Leis 8.666/93 e
10.520/02, que reduzem a competitividade/isonomia do
certame, a saber:

c) Responsáveis: Camila Souto Mendes Facheti (Procuradora Municipal)

item 8.2.2.“d” (qualificação econômico-financeira) exige
que a licitante apresente índice de liquidez corrente (ILC)
e índice de liquidez geral (ILG) acima de 1,5, bem como
grau de endividamento (GE) inferior a 0,5 (fls. 4.5854.586 do presente processo); e

Conduta:
elaborar parecer jurídico sem apontar
a existência de vício no edital que restringia a competitividade do certame, além de violar norma infraconstitu-

item VII do Anexo I, que exige que as licitantes entreguem previamente uma amostra dos produtos à Secretaria de Obras, sob pena de desclassificação (fls. 4.599-
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4.600 do presente processo).
Nos termos do art. 31, § 5º, da Lei 8.666/1993 e conforme entendimento do TCU (Acórdão 2.299/2011-Plenário), os índices contábeis usuais ILC e ILG devem ser
iguais ou menores do que 1,0, enquanto o GE deve ficar
entre 0,8 e 1,0.
A exigência de índices mais restritivos somente é possível se for devidamente justificada nos autos (o que não
se verificou no Pregão Presencial 71/2011), quando se
deve comprovar que os índices exigidos, embora não
usuais, refletem a situação do mercado das empresas
que prestam serviços/fornecem produtos objeto da licitação, conforme Acórdão TCU 932/2013-Plenário.
Antes de se abordar a questão da exigência de amostra,
importante destacar que o edital (item 6.2.3, fl. 4.582
deste processo) aduz que “serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e de seus Anexos [...]”.
Por sua vez, o item VII do Anexo I (fls. 4.599-4.600 deste
processo) assim dispõe:
7.1 – A empresa deverá entregar (01) uma amostra do(s)
produto(s) abaixo relacionados, à Secretaria Municipal
de Obras, Transportes e Urbanismo nos dias 02, 05 e 06
de dezembro do corrente ano, no horário de 08:30h às
11:30h. As empresas interessadas deverão agendar as
entregas das amostras pelos telefones
7.6 – Amostras apresentadas fora do prazo [...] não serão
aceitas. [grifos da ITC]
O Pregão 37/11 foi realizado em 9/12/2011. Nos termos
do Anexo I (itens 7.1 e 7.6), as empresas interessadas em
participar do certame deveriam telefonar para a Secretaria de Obras e marcar hora, nos dias 2, 5 ou 6/12/2011
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para entregar uma amostra prévia dos produtos que seriam ofertados.
Caso a empresa interessada não conseguisse agendar e
entregar o produto nas datas estipuladas, as amostras
não seriam mais aceitas.
Não sendo previamente entregues as amostras, a interessada seria desclassificada com base no item 6.2.3
do edital: “serão desclassificadas as propostas que não
atenderem às exigências essenciais deste Edital e de
seus Anexos”.
Quanto à possibilidade da exigência de amostras, a jurisprudência do TCU é firme no sentido da sua vedação a título de habilitação, sendo permitida apenas a título de
classificação, e desde que haja previsão no edital. Abaixo, transcrevemos alguns julgados nesse sentido:
Decisão TCU 1.237/2002
8.3 determinar ao [...] que:
8.3.1 se abstenha de exigir a apresentação de amostras
ou protótipos dos bens a serem adquiridos como condição de habilitação dos licitantes, nos termos dos arts. 27
e 30 da Lei 8.666/93;
8.3.2 limite-se a exigir a apresentação de amostras ou
protótipos dos bens a serem adquiridos, na fase de classificação das propostas, apenas ao licitante provisoriamente em primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada, no instrumento convocatório, nos termos dos arts. 45 e 46 da Lei 8.666/93, observados os princípios da publicidade dos atos, da transparência, do contraditório e da ampla defesa;
Acórdão TCU 808/2003
9.2.5. limite-se a inserir exigência da apresentação de
www.tce.es.gov.br

amostras ou protótipos dos bens a serem adquiridos, na
fase de classificação das propostas, apenas ao licitante provisoriamente em primeiro lugar e desde que de
forma previamente disciplinada e detalhada, no instrumento convocatório, nos termos dos arts. 45 e 46 da Lei
8.666/93; [Grifos da ITC]
Em conclusão, para que se possibilite a exigência de
amostra no certame, faz-se necessário o preenchimento
dos seguintes requisitos:
Previsão editalícia.
Não exigível como condição de habilitação.
Exigível somente do primeiro classificado.
Ao exigir a apresentação de amostra de todos os interessados, a Administração municipal descumpriu jurisprudência do TCU e gerou restrição à competitividade no
certame.
Comprovando que a condição acima tinha apenas o condão de reduzir a disputa, verifica-se que a própria ata de
julgamento (fl. 5.363 do presente processo) informa que
foram concedidos três dias úteis para a vencedora apresentar as amostras. Ora, se a cláusula tida como indevida não seria exigida pela Administração, a mera existência dela no edital apenas servia para afastar possíveis
concorrentes, que, caso não conseguissem apresentar
amostras no prazo estipulado no edital, sequer compareceriam ao pregão.
Destaque-se que a licitação em comento contou com
apenas três interessadas, sendo que duas delas, embora participassem constantemente de licitações em todo
território do Espírito Santo, foram desclassificadas, conforme fl. 5.363, por não terem percebido que a licitação
era por lotes e apresentaram cotações por item, deixanSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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do apenas a empresa Amanda Santos Nascimento ME
como única participante, frustrando completamente a
disputa.
Ressalte-se que as outras duas empresas citadas, usuais
participantes de licitações, aceitaram passivamente suas desclassificações e optaram por abrir mão de recursos
(fl. 5.365), mesmo ficando claro que a única classificada
também tinha deixado de atender o edital (não apresentou previamente todas as amostras) e também deveria
ter sido desclassificada.
Ante o exposto, sugere-se a CITAÇÃO da Sr.ª Rosângela
de Souza Bueloni, responsável pela elaboração do edital;
da Sr.ª Camila Souto Mendes Facheti, que emitiu parecer
jurídico pela regularidade do edital e não apontou as irregularidades aqui listadas (fl. 4.573 do presente processo); e do Sr. Prefeito Romualdo Antonio Gaigher Milanese, responsável pela homologação da licitação (fl. 5.392
do presente processo), para apresentar documentos e
justificativas.
Justificativas apresentadas:
Romualdo Antonio Gaigher Milanese:
O senhor Romualdo Antonio Gaigher Milanese, Prefeito
Municipal de Boa Esperança à época dos fatos, em sua
defesa de fls. 19.135-19.150 (vol. XCIV), acerca da presente anomalia, apresentou os seguintes argumentos
ora sintetizados:
a) com relação à suposta exigência de índices de qualificação econômico-financeira restritivos (item 8.2.2 do
Edital) sustenta que não houve prejuízo à competitividade do certame; b) com relação à exigência de amostras
(item VII do Anexo I do Edital), “[...] não se deu como re
quisito de habilitação”, mas sim se refere-se à proposta
Diário Oficial de Contas

de preços; c) sustenta que a Ata de Realização do Pregão
conferiu 72 (setenta e duas) horas para a apresentação
das amostras à(s) empresa(s) vencedor(as) do certame,
de modo que a exigência não se constituiu em “[...] óbice ao comparecimento de 03 (três) licitantes ao certame
[...]”; d) argumenta que não pode ser responsabilizado
por ter homologado o certame eis que a higidez do procedimento licitatório teria sido atestada, sem qualquer
ressalva, por outros agentes públicos (assessoria jurídica
e comissão de licitação) não sendo cabível sua responsabilização por aspectos sobre os quais não detém conhecimento.

guardo da Administração Pública e traz julgados que embasariam a escolha pelos índices adotados; e) com relação à exigência de amostras (item VII do Anexo I do Edital), alega que o seu fundamento estaria compreendido
na interpretação do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, bem
como na “[...] observância ao princípio constitucional da
eficiência [...]”; f) especificamente sobre o fato das empresas desclassificadas (GM Ltda e Hidroluz Ltda) não terem recorrido da decisão de suas desclassificações aduz
que “[...] a administração não pode interpretar como
conluio eventual direito subjetivo das empresas desclassificadas de não recorrerem [...]”.

Rosângela de Souza Bueloni:

Camila Souto Mendes Facheti:

A senhora Rosângela de Souza Bueloni, Pregoeira Oficial do Município de Boa Esperança à época dos fatos,
em sua defesa de fls. 18.598-18.609 (vol. XCI), acerca da
presente anomalia, apresentou os seguintes argumentos
ora sintetizados:

A senhora Camila Souto Mendes Facheti, Procuradora
Municipal responsável pela elaboração do parecer jurídico de fl. 4573 (vol. XXI) que aprovou o Edital do Pregão
Presencial 071/2011, acerca da presente anomalia, apresentou, na peça contestatória de fls. 18.474-18.488 (vol.
XC), os mesmos argumentos tecidos pela senhora Rosângela de Souza Bueloni.

a) com relação à suposta exigência de índices de qualificação econômico-financeira restritivos (item 8.2.2 do
Edital) alega que “[...] embora nos pareceres e editais
não tenha sido feita referência de forma expressa às justificativas quanto aos índices de liquidez corrente e geral, bem como o grau de endividamento pautados pela administração, isso em nada prejudicou o certame, já
que, [...] não houve impugnação de quem quer que seja”; b) sustenta que os índices “[...] eram proporcionais/
razoáveis diante do valor do edital [...]”; c) argumenta
que existem entendimentos doutrinários que sustentam
a adoção dos índices empregados no Edital do Pregão
Presencial nº 066/2011, cita, para tanto, escólios doutrinários de Lawrence J. Gitman e Taras Savytzky; d) alega
que a justificativa para a aplicação dos índices fora o reswww.tce.es.gov.br

Análise:
De acordo com o relatado no item 2.3.3 da Instrução Técnica Inicial ITI 914/2016, haveria cláusulas restritivas no
Pregão Presencial nº 071/2011 (fls. 4574-4601, vol. XXI)
cujo objeto se referiu ao Registro de Preços para a aquisição de materiais para a iluminação pública e enfeites
elétricos de natal.
As cláusulas supostamente restritivas estariam consubstanciadas nos itens 8.2.2 do Edital e VII do seu Anexo I
que serão aqui analisados de maneira separada para melhor clareza.
Quanto ao item 8.2.2 do Edital do Pregão Presencial nº
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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071/2011:
O item 8.2.2 diz respeito às exigências habilitatórias referentes à qualificação econômico-financeira a serem comprovadas pelo licitante. O Edital do Pregão Presencial nº
071/2011 exigiu, como requisito habilitatório, sem justificativa no procedimento licitatório, assim, os seguintes
índices contábeis:
- Índice de Liquidez Corrente (ILC) superior a 1,50 (um e
meio);
- índice de Liquidez Geral (ILG) superior a 1,50 (um e
meio);
- Grau de Endividamento (GE) inferior a 0,50.
De se notar que os índices contábeis adotados no Pregão Presencial nº 071/2011 são idênticos àqueles empregados no Pregão Presencial nº 066/2011 lançado pelo mesmo município e analisado no tópico 3.4 desta Instrução Técnica Conclusiva no qual opinamos pelo afastamento do indicio de irregularidade pelas seguintes razões: i) que os índices contábeis utilizados naquele certame encontram respaldo em julgado do TCU (Acórdão
8044/2010); ii) que, na hipótese de adoção de índices
contábeis aceitáveis, esta Corte tem entendido que a ausência de justificativas no procedimento licitatório acerca dos índices não afeta a higidez do certame.
Dessa forma, quanto ao questionamento acerca dos
índices contábeis adotados no Pregão Presencial nº
071/2011, adotando como fundamentação tudo o que
foi exposto na análise de item editalício idêntico consubstanciada no tópico 3.4 desta Instrução Técnica Conclusiva, opinamos pelo afastamento do indício de irregularidade referente ao item 8.2.2 do Edital do Pregão Presencial nº 071/2011.
Diário Oficial de Contas

Quanto ao item VII do Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 071/2011:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA – ES

Aponta a ITI 914/2016 que o item VII do Anexo I (fls.
4598-4601, vol. XXI) (Termo de Referência) do Edital de
Pregão Presencial nº 071/2011 conteria exigência restritiva consistente na imposição de que os licitantes apresentassem amostras de produtos componentes do objeto da licitação, vejamos o teor da cláusula:

Ata de Realização do Pregão Presencial

7.1 – A empresa deverá entregar (01) uma amostra do(s)
produto(s) abaixo relacionados, à Secretaria Municipal
de Obras, Transportes e Urbanismo nos dias 02, 05 e 06
de dezembro do corrente ano, no horário de 08:30h às
11:30h. As empresas interessadas deverão agendar as
entregas das amostras pelos telefones
7.6 – Amostras apresentadas fora do prazo [...] não serão
aceitas. (grifos da ITC.)
A questão da exigência de amostras foi tratada no tópico
3.3 desta Instrução Técnica Conclusiva, no qual, fundando-se no entendimento pacificado do Tribunal de Contas
da União, consignamos o opinamento no sentido de que
a apresentação de amostras em procedimento licitatório
só deve ser exigida na fase classificatória das propostas e
apenas do licitante classificado em primeiro lugar.
Portanto, andou mal o Edital do Pregão Presencial nº
071/2011 ao exigir de todos os licitantes a apresentação
de amostras de produtos, sob pena de desclassificação.
Nesse passo e tendo em vista que o item 2.3.3 da ITI
914/2016 relata fatos singulares que teriam ocorrido no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº
071/2011, trazemos ao lume trechos da “Ata de Realização do Pregão” (fls. 5363-5366, vol. XXIV) para melhor
compreensão acerca do ocorrido no certame, vejamos:
www.tce.es.gov.br

COMISSÃO DE PREGÃO
Nº 0071/2011
Às quatorze horas do dia nove de dezembro de dois mil
e onze [...] Preliminarmente, devida ao fato de nenhuma
empresa participante ter atendido a solicitação de apresentação de amostra anterior a realização do Pregão, esta Comissão decide estabelecer o prazo de até 72 horas,
ou seja, 03 (três) dias úteis após a realização do certame para que a(s) empresa(s) vencedora(s) apresentem
as amostras solicitadas no Edital. Inicialmente [...] a Pregoeira abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados. AMANDA SANTOS DO NASCIMENTO ME [...], GM ELETRIFICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME [...] e HIDROLUZ MATERIAL ELÉTRICO LTDA
ME [...]. A seguir foram recebidos os envelopes contendo as propostas e as documentações de habilitação. Procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas e verificou-se que a única empresa licitante que apresentou
proposta de acordo com o Edital, ou seja, cotou por LOTE e não por item foi a AMANDA SANTOS DO NASCIMENTO ME. As demais apresentaram proposta por ITEM, não
atendendo ao solicitado no Edital, sendo dessa forma
DESCLASSIFICADAS. Procedeu-se ao registro dos preços
apresentados pela licitante AMANDA SANTOS DO NASCIMENTO ME. [...] Após essa fase, foi iniciada a fase de
negociação, que ao final da sessão, produziu o seguinte
resultado:
RESULTADO DA SESSÃO PÚBLICA
Item nº 001
Descrição: Materiais para manutenção da iluminação
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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pública
Adjudicado para: AMANDA SANTOS DO NASCIMENTO
ME – 10.346.686/0001-20, por R$ 440.746,00 (Quatrocentos e Quarenta Mil e Setecentos e Quarenta e Seis
Reais)
Item nº 002
Descrição: Enfeites elétricos de natal
Adjudicado para: AMANDA SANTOS DO NASCIMENTO
ME – 10.346.686/0001-20, por R$ 29.900,00 (Vinte e Nove Mil e Novecentos Reais)
Depois de verificada a regularidade da documentação
dos licitantes classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos itens, tendo sido, então,
concedida a palavra aos participantes do certame para
manifestação da intenção de recurso, onde os mesmos
manifestaram-se contrários. [...] Nada mais havendo a
declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio.
Pois bem, da leitura da “Ata de Realização do Pregão Presencial nº 071/2011” verifica-se que a exigência de apresentação das amostras acabou não se estendendo a todos os licitantes, mas sim aquele classificado em primeiro lugar para os dois lotes licitados, qual seja, a empresa
AMANDA SANTOS DO NASCIMENTO ME.
Entretanto, conforme habilmente pontuado na ITI
914/2016, também é possível verificar-se que o Pregão
Presencial nº 071/2011 foi permeado de fatos e circunstâncias singulares, senão vejamos:
O critério de julgamento adotado, como se pode ver do
preâmbulo do Edital (fl. 4574, vol. XXI) foi o menor preço por lote. Claro que em se tratando da modalidade licitatória “pregão” o critério de julgamento deve ser, neDiário Oficial de Contas

cessariamente, o de menor preço. Entretanto, o que chama atenção é que, ainda de acordo com o preâmbulo,
a adjudicação se daria por lote, ou, em outras palavras,
por preço global e não por item (preço unitário). Ocorre que é pacífico na jurisprudência do TCU que o critério
de julgamento de “menor preço por lote” “[...] somente deve ser adotado quando for demonstrada inviabilidade de se promover a adjudicação por item e evidenciadas razões que demonstrem ser aquele o critério que
conduzirá a contratações economicamente mais vantajosas” (Acórdão 1680/2015-Plenário TCU, Relator Ministro Marcos Bemquerer Costa, 8.7.2015). De se notar que
a obrigatoriedade da adjudicação por item é questão já
sumulada no E. TCU, precisamente a Súmula nº 247 de
seguinte teor:
SÚMULA Nº 247
É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não
por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo
objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala,
tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou
unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade (grifos da ITC).
Ressalte-se que a Súmula nº 247 do TCU foi editada em
2004, ou seja, quando do lançamento do Edital do Pregão Presencial nº 071/2011 a questão da inadmissibilidade de adjudicação por lote já estava, a muito, pacificada.
Registre-se, outrossim, que o objeto licitado diz respeiwww.tce.es.gov.br

to a materiais elétricos comuns, conforme se pode verificar no Anexo II do Edital (fls. 4602-4608, vol. XXI), ou seja, não havia nenhuma razão técnica ou econômica que
afastasse a realização do pregão prevendo a adjudicação
por item.
O Edital do Pregão Presencial nº 071/2011 (fls. 45744597, vol. XXI) estabelece, em seu preâmbulo, que o critério de julgamento seria o “menor preço por lote”, entretanto não traz, em nenhuma de suas cláusulas, a identificação do(s) lote(s) como seria o usual. Em verdade a
identificação dos lotes só é feita no Anexo V do Edital (fls.
4615-4616, vol. XXI), porém apenas quanto à sua denominação (Lote I: Aquisição de materiais para iluminação
pública; e Lote II: Aquisição de enfeites elétricos de Natal), não havendo qualquer especificação no tocante aos
itens que deveriam compor cada lote, ou seja, da leitura do Edital e de seus anexos não é possível apropriar-se
sobre quais itens se refeririam ao “Lote I” ou ao “Lote II”,
com o agravante de que ambos se referem a materiais
elétricos. Evidente que itens como “Papai Noel Luminoso” e “Árvore Luminosa” se referem a artigos natalinos,
mas o “Lote II” não se restringe apenas a artigos de decoração natalina como se pode verificar na proposta de
preços da empresa AMANDA SANTOS DO NASCIMENTO
ME (fls. 4721-4732, vol. XXII), na qual se identificam itens
genéricos como “mangueira de fios 3mm”.
De se notar, ainda, que o Anexo II do Edital (fls. 46024608, vol. XXI), ao informar o quantitativo e especificação dos materiais objeto da licitação, não traz a divisão
em Lotes como requereria a lógica e a transparência já
que a licitação se deu por lotes, mas sim, elenca numa
mesma tabela, itens que comporiam os “materiais para
manutenção da iluminação pública” e os “enfeites elétriSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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cos de natal”, sendo no mínimo curioso que a empresa
Amanda Santos do Nascimento ME tenha apresentado
sua proposta comercial descrevendo, com precisão, os
itens que compunham cada um dos Lotes licitados.
Credenciaram-se para a participação no pregão as empresas AMANDA SANTOS DO NASCIMENTO ME; GM ELETRIFICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME e HIDROLUZ MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME, sendo que as duas últimas foram desclassificadas por terem apresentado suas propostas de preços (fls. 4683-4689 e 4669-4680, vol.
XXI) em desacordo com o Edital, já que propuseram valores por item e não por lote. Muito embora o Edital não
esclareça quais os itens componentes de cada um dos
02 (dois) Lotes licitados, em evidente descumprimento
ao preconizado no inciso I do art. 40 da Lei 8.666/93, os
representantes das empresas desclassificadas renunciaram expressamente ao direito de recorrerem.

e, no caso, se restringiram à cópia do procedimento licitatório, não se permitindo fazer-se um juízo concludente acerca da materialidade e possível autoria de suposto
ilícito penal, o que demandaria a extensão da instrução
probatória em órgão com competência para a execução
da persecução penal. De qualquer forma fica aqui o registro da situação anômala encontrada no procedimento
licitatório do Pregão Presencial nº 071/2011, cabendo a
esta Corte de Contas ou ao Ministério Público de Contas,
a teor do que dispõem os artigos 1º, XX e 38, IX, do Regimento Interno deste Tribunal (Res. TC 261/2013), oficiarem aos órgãos competentes caso entendam que existem indícios contundentes de que o Pregão Presencial
nº 071/2011, da Prefeitura Municipal de Boa Esperança,
realizou-se de maneira fraudulenta.

Todos estes fatos acima narrados podem ser interpretados como indícios de possível favorecimento e direcionamento à empresa AMANDA SANTOS DO NASCIMENTO ME, no que concerne ao Pregão Presencial nº
071/2011, lançado pela Prefeitura Municipal de Boa Esperança, indícios estes que, caso confirmados, redundariam na configuração do tipo penal previsto no art. 90 da
Lei 8.666/93 que descreve a conduta de frustrar ou fraudar o caráter competitivo da licitação.

Voltando-se ao indicativo de irregularidade apontado na
ITI 914/2016, há que se notar, inicialmente, que o item
VII de seu Anexo I do Edital exigia a entrega de amostras nos dias 02, 05 e 06 de dezembro de 2011, sendo
que a realização do pregão se deu em 09/12/2011, ou
seja, não há dúvidas que a exigência se dirigiu a todos os
participantes da licitação e não ao licitante classificado
em primeiro lugar no certame, sendo que o item 6.2.3
do Edital estabelecia claramente que “serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e de seus Anexos [...]”.

Ocorre que dentre as competências previstas constitucionalmente para os Tribunais de Contas não se encontra
o exercício da jurisdição penal, sendo esta exclusiva do
Poder Judiciário. Ademais, os elementos de prova existentes nestes autos seguem a lógica e a extensão permitidas nos procedimentos desenvolvidos perante esta E.
Corte de Contas, ou seja, são inteiramente documentais

Muito embora a exigência de apresentação de amostras
não tenha gerado a desclassificação das três empresas
credenciadas no certame, eis que nenhum delas logrou
apresentar amostras, sendo estas exigidas apenas do
único licitante classificado, não quer isso dizer que a previsão editalícia da exigência não tenha afastado possíveis
interessados em participarem da licitação.

Diário Oficial de Contas
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Desse modo, não pode ser aceito o argumento do senhor Romualdo Antonio Gaigher Milanese (Prefeito Municipal de Boa Esperança) tecido no sentido de que não
houve prejuízo à competitividade do certame tendo em
vista a concessão do prazo de 72 (setenta e duas) horas
para a apresentação das amostras pelo vencedor da disputa. Ora, é evidente que o prejuízo à competitividade se
deu com a previsão editalícia da exigência, sendo irrelevante que a Comissão do Pregão tenha conferido prazo
para que o licitante vencedor disponibilizasse as amostras, uma vez que tal prazo foi concedido na oportunidade da realização da sessão de realização do pregão, ocorrida em 09/12/2011, atingindo, tão somente os licitantes
então presentes.
Do mesmo modo não merece acolhida a alegação de
que não haveria restrição à competitividade em razão da
apresentação das amostras não ter constado como requisito de habilitação, mas sim na fase de proposta de
preços, eis que, independentemente da fase na qual se
deu a exigência, esta redundaria numa mesma consequência, qual seja, a exclusão, no certame, do licitante que
não cumprisse a condição de entrega de amostras. Ademais, tendo em vista que a apresentação das amostras
deveria se dar antes da realização da sessão de julgamento das propostas e documentos de habilitação o fato de constar topograficamente no edital como elemento da proposta não elide a anomalia eis que a exigência
revelou-se, de qualquer modo, como condição sine qua
non para a participação no procedimento licitatório.
Acerca das alegações carreadas pelas senhoras Rosângela de Souza Bueloni e Camila Souto Mendes Facheti (respectivamente Pregoeira Oficial e Procuradora Municipal
elaboradora do parecer jurídico que aprovou o Edital do
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Pregão Presencial 071/2011) no sentido de que o fundamento para a exigência de amostras estaria compreendido no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, bem como na
“[...] observância ao princípio constitucional da eficiência [...]”, convém enfatizarmos que não é vedada a imposição de apresentação de amostras, entretanto, tal deve se dar, consoante remansosa jurisprudência emanada
do TCU e já aqui colacionada (tópico 3.3 desta ITC), apenas em relação ao licitante classificado em primeiro lugar, não podendo ser aceito o argumento das defendentes de que em qualquer fase da licitação poderia exigir-se amostras de todos os licitantes.
No que tange à responsabilização pela anomalia tem-se
que:
Quanto ao senhor Romualdo Antonio Gaigher Milanese:
Alega o senhor Romualdo Antonio Gaigher Milanese que
não pode ser responsabilizado uma vez que teria apenas homologado o certame que havia sido atestado, anteriormente, por outros agentes públicos (assessoria jurídica e comissão de licitação) não lhe cabendo, em sua
ótica, responsabilidade, por aspectos sobre os quais não
detém conhecimento.
Pois bem, em que pesem os argumentos tecidos pelo defendente é preciso ter claro que o ato de homologação
de um procedimento licitatório equivale à sua ratificação, ou seja, o atestamento de que todos os atos até então praticados, incluindo-se a elaboração do instrumento convocatório, estão em conformidade com o ordenamento jurídico. Portanto, tem-se que a homologação de
um procedimento licitatório, ou mesmo de um procedimento de contratação direta, não é um simples ato de
assinar um termo respectivo, mas sim, um ato de grande
responsabilidade, no que deve a autoridade a quem couDiário Oficial de Contas

ber a homologação agir com extrema cautela e atenção
examinando todos os atos praticados e seu conteúdo.
Nesse sentido tem-se a lição dos eminentes professores
Jessé Torres Pereira Júnior e Marinês Restelatto Dotti ao
tratarem da atividade homologatória, vejamos:
Se desse exame decorrer que a fase, ato ou documento
infringe a principiologia constitucional e administrativa,
ou a respectiva norma de regência, deve a autoridade
competente recusar a homologação do procedimento licitatório ou a ratificação dos atos praticados no processo
da contratação direta, apresentando os pressupostos de
fato e de direito que lhes dão sustentação, em observância ao princípio da motivação obrigatória.
Os atos de homologação do procedimento e de adjudicação do objeto, bem como o de ratificação da contratação
direta, veiculam a convicção da autoridade competente
acerca do perfeito cumprimento do devido processo legal da licitação ou da contratação direta, cumprimento
esse que constitui direito subjetivo fundamental de todos os que participaram do certame ou que contrataram
com a Administração (Lei nº 8.666/93, art. 4º), impondo-se que tais atos sejam acompanhados de seus respectivos motivos.
Segue-se a importância de a homologação, a adjudicação ou a ratificação serem precedidas de exame acurado
de todos os atos e documentos que compõem o processo licitatório ou da contratação direta, de modo que se
previna eventual ação de responsabilidade da autoridade, inclusive na esfera penal (art. 89 da Lei nº 8.666/93)
(grifos da ITC).
Prosseguem os aludidos autores asseverando que:
A homologação consiste na aprovação, pela autoridade
www.tce.es.gov.br

administrativa competente, dos procedimentos observados na licitação, a fim de que produza os efeitos jurídicos que lhe são próprios. Não constitui mera formalidade por meio da qual a autoridade competente apõe sua
assinatura nos autos do processo para certificar que tomou ciência do resultado do certame. Com a homologação, a autoridade administrativa atesta que se cumpriu o
devido processo legal da licitação.
Ao homologar a licitação, a autoridade competente também avalia a conveniência da contratação, seguindo-se
que o ato cumpre dupla finalidade: atesta que o procedimento licitatório atendeu os princípios e normas de regência e que a contratação do objeto licitado satisfaz ao
interesse público.
Marçal Justen Filho, examinando a natureza do ato de
homologação assim leciona:
A homologação envolve duas ordens de considerações,
uma no plano da legalidade, outra no da conveniência.
Preliminarmente, examinam-se os atos praticados para verificar sua conformidade com a lei e o edital. Tratando-se de juízo de legalidade, a autoridade não dispõe
de competência discricionária. Se reconhecer a validade
dos atos praticados e a conveniência da licitação, a autoridade superior deverá homologar o resultado. A homologação possui eficácia declaratória enquanto confirma
a validade de todos os atos praticados no curso da licitação. Possui eficácia constitutiva enquanto proclama a
conveniência da licitação e exaure a competência discricionária sobre esse tema (grifos da ITC).
O Mestre Hely Lopes Meirelles, a respeito da responsabilidade da autoridade homologadora, traça a seguinte
lição:
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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A autoridade homologadora terá diante de si três alternativas: confirmar o julgamento, homologando-o; ordenar a retificação da classificação no todo ou em parte,
se verificar irregularidade corrigível no julgamento; ou
anular o julgamento, ou todo o procedimento licitatório,
se deparar com irregularidade insanável e prejudicial ao
certame em qualquer fase da licitação. Feita a homologação e determinada a adjudicação, a respectiva autoridade passa a responder por todos os efeitos e consequências da licitação. Isto porque, com a homologação,
ocorre a superação da decisão inferior pela superior e,
consequentemente, a elevação da instância administrativa (grifos da ITC).
A questão da responsabilidade da autoridade homologadora, por sua relevância, é constantemente debatida nos
Tribunais Pátrios. Deitando atenção à matéria o E. Tribunal de Contas da União vem, reiteradamente, imputando responsabilidade à autoridade homologadora, por se
tratar – o ato de homologação - de ato no qual há a aprovação de todos os atos praticados anteriormente no procedimento, equivalendo a uma ratificação. Nesse passo,
trazemos abaixo excertos de julgados do E. TCU onde o
tema foi tratado:
TCU - Acórdão 4791/2013-Segunda Câmara - A homologação é um ato de fiscalização e controle praticado pela autoridade competente sobre tudo o quanto foi realizado pela comissão de licitação, e equivale a aprovar os
procedimentos até então adotados.
Em Recurso de Reconsideração interposto contra deliberação proferida em sede de Tomada de Contas Especial, na qual a responsável fora condenada em débito e
sancionada com multa em decorrência de irregularidades verificadas em licitação, a recorrente alegou, dentre
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outros aspectos, que lhe competia, na qualidade de prefeita municipal, apenas homologar o certame, com base
nos elementos constitutivos do procedimento licitatório.
Analisando as alegações, a relatora anotou que no caso
vertente a gestora fora ouvida, dentre outros aspectos,
pela “falta da realização de pesquisa de preços de mercado dos bens a serem adquiridos”. Relembrou a relatora que “tivesse a gestora atentado para esse procedimento simples e se certificado de sua realização nos autos do processo licitatório, teria facilmente detectado o
sobrepreço, pois a diferença apontada foi significativa”.
Nesse passo, assinalou que “a homologação se caracteriza como um ato de controle praticado pela autoridade competente sobre tudo o quanto foi realizado pela
comissão de licitação. Homologar equivale a aprovar os
procedimentos até então adotados. Esse ato de controle
não pode ser tido como meramente formal ou chancelatório, mas antes como um ato de fiscalização”. Assim, a
gestora, ao homologar o certame diante da inexistência
da pesquisa dos preços de mercado nos autos da licitação, dera ensejo ao superfaturamento apurado. Nesses
termos, o Tribunal, ao acolher a proposição da relatora,
negou provimento ao recurso. Acórdão 4791/2013-Segunda Câmara, TC 026.876/2010-8, relatora Ministra
Ana Arraes, 13.8.2013.
[omissis]
Ressalte-se ainda que o Plenário deste Egrégio TCEES, no
Acórdão TC 372/2015, já se manifestou acerca da responsabilidade dos Prefeitos Municipais posicionando-se
pela aplicação da culpa in eligendo e in vigilando e afirmando que o alcaide não pode refugir à sua responsabilidade alegando desconhecimento de atos praticados
pelos seus subordinados. Vejamos excertos do julgado:
www.tce.es.gov.br

Acórdão TC 372/2015 - Plenário
O responsável, devidamente citado, compareceu aos autos, fls. 152/165, afirmando que não participou dos atos,
ora imputados a ele, e tampouco teve ciência dos mesmos. Em suma, alega que os procedimentos licitatórios
em questão foram realizados sem sua autorização, nada
declarando em relação ao mérito.
O agente público investido na qualidade de Prefeito Municipal é o ordenador de despesas do Município o qual
governa, sendo seu dever legal zelar pelo regular emprego dos recursos públicos, visando melhor atender ao interesse público. Assim, não é razoável que este gestor
compareça aos autos alegando sua irresponsabilidade,
em face do desconhecimento dos atos praticados por
seus subordinados durante a gestão.
Neste sentido, o Tribunal de Contas da União fundamenta os seus julgados de forma pacífica, conforme segue
demonstrado na ementa do Acórdão abaixo transcrito:
ACÓRDÃO 1247/2006 ATA 16 - PRIMEIRA CÂMARA [texto
original] Relator: GUILHERME PALMEIRA - TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. NEGADO
PROVIMENTO. 1. A delegação de competência não transfere a responsabilidade para fiscalizar e revisar os atos
praticados. 2. O Prefeito é responsável pela escolha de
seus subordinados e pela fiscalização dos atos por estes
praticados. Culpa in eligendo e in vigilando. Diário Oficial
da União: 22/05/2006.
As justificações do responsável não prosperam quanto à
argumentação de que não teve ciência dos procedimentos realizados pela Municipalidade, pois a ausência de
conhecimento dos atos praticados no âmbito da AdmiSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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nistração Pública Municipal não pode servir de escusa
para isentá-lo de sua responsabilidade, tendo em vista
os institutos da culpa in eligendo, da culpa in vigilando e
do poder-dever de fiscalização.
Certamente é humanamente impraticável que o gestor
de um município, investido na qualidade de Prefeito, tenha conhecimento e domínio sobre todos os atos realizados por seus subordinados, assim, o que se espera, é
que ele tenha a devida cautela de escolher bem os seus
auxiliares, cabendo-lhe, à fiscalização de tais atos, caso
contrário, responder-se-á por culpa in eligendo, ou seja, pela negligência na indicação/contratação de seus subordinados.
[...] (grifos da ITC). (Proc. TC 3417/2008, Acórdão
372/2015, Relator: Cons. José Antônio Almeida Pimentel, 14/04/2015, DOETCEES 25/05/15, p. 11-13.)
Dessa forma, não merecem serem acolhidos os argumentos tecidos pelo senhor Romualdo Antonio Gaigher
Milanese, eis que atuou como autoridade homologadora
do Pregão Presencial 071/2011 (fl. 5392, vol. XXV), não
podendo, assim, refugir à sua própria responsabilidade,
derivada da posição por ele assumida no procedimento licitatório, nem vê-la excluída pela alegação de que a
responsabilidade deve recair sobre seus subordinados,
cabendo asseverar que o gestor foi signatário do Decreto nº 143/2011, de 01/03/2011, que designou servidores para a comissão de pregão (fl. 4538, vol. XXI), restando patente, assim, a sua culpa in eligendo e in vigilando.
Quanto à senhora Rosângela de Souza Bueloni:
A senhora Rosângela de Souza Bueloni atuou como Pregoeira Oficial e foi a elaboradora do Edital do Pregão Presencial nº 071/2011 (fls. 4574-4601, vol. XXI), afiguranDiário Oficial de Contas

do-se clara a sua responsabilidade acerca da previsão de
cláusula restritiva, no instrumento convocatório do certame (item VII do Anexo I, fls. 4598-4601, vol. XXI), consistente na indevida exigência de apresentação de amostras por todos os licitantes.
Sobre a atribuição de responsabilização ao agente elaborador do edital lecionam os eminentes professores Jessé Torres Pereira Júnior e Marinês Restelatto Dotti que:
A irregularidade decorrente de edital defeituoso, mesmo que não tenha causado prejuízo ao erário, sujeitará o
agente ou equipe encarregada de sua elaboração a responder perante o controle externo, sem prejuízo da responsabilidade pela prática de eventual ato de improbidade administrativa, v.g:
“[...] A ausência de prejuízo financeiro ao erário ou a posterior correção da irregularidade não constituem motivo
para eximir de sanção o agente público que deu causa ao
ato irregular. A violação de princípios da administração
pública ou de obrigações legais, ainda que sem nenhuma
repercussão negativa nos cofres públicos, é amplamente
admitida como passível de sanção. Prova disso são, por
exemplo, o art. 58 da Lei Orgânica do TCU, caput e incisos (exceto o III), ou, fora do âmbito do processo de contas, o art. 11 c/c 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992, que
cominam penas severas ao autor de ato de improbidade
que atenta contra os princípios da administração pública” (Acórdão nº 22206/2008 – Plenário, rel. Min. Marcos
Bemquerer Costa, Processo nº 004.920/2001-9).
A análise e a aprovação das minutas de editais e anexos pela assessoria jurídica da Administração, como exige o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, não eximem de responsabilidade, nem a reduzem, aqueles que
as elaboraram. A minuta deve estruturar-se de acordo
www.tce.es.gov.br

com a natureza do objeto e as condições necessárias à
sua execução, com a adoção de critérios objetivos na seleção da proposta mais vantajosa para a administração,
cuidando-se para que não haja restrição à competição
nem direcionamento em favor de quem quer que seja,
fatos que podem não ser perceptíveis aos olhos da assessoria jurídica. Esta, ao identificar ilegalidade e/ou irregularidade no edital, tem o dever legal de apontá-la e
de orientar o gestor público para que providencie e sua
reformulação.
Elaboradores de editais e convites respondem no âmbito administrativo quando praticarem atos em desacordo com a Lei nº 8.666/93 ou quando os praticarem com
o propósito de frustrar os objetivos da licitação (grifos
da ITC).
Dessa forma, ante ao inequívoco fato de ter sido a elaboradora do Edital do Pregão Presencial 71/2011, resta patente a responsabilidade da senhora Rosângela de Souza
Bueloni quanto à previsão de cláusula editalícia restritiva
(item VII do Anexo I, fls. 4598-4601, vol. XXI).
Quanto à senhora Camila Souto Mendes Facheti:
No que tange à responsabilização da senhora Camila
Souto Mendes Facheti pela emissão do parecer jurídico
constante à fl. 4573 (vol. XXI), tem-se que a aferição da
responsabilidade deve se dar com a análise do caso concreto.
Nesse passo, examinando-se o parecer subscrito pela defendente observa-se que se trata de manifestação
técnica-jurídica acerca da aprovação da minuta do Edital
do Pregão Presencial 071/2011, hipótese na qual o STF
reconheceu, no julgamento dos Mandados de Segurança
24.584-DF e 29.137-DF, tratar-se de parecer com caráter
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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obrigatório por referir-se à situação descrita no parágrafo único, do artigo 38, da Lei 8.666/93:
Art. 38.
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem
como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes
devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994).
Conforme já aqui aduzido no item 2.5 desta ITC, esta E.
Corte de Contas tem entendimento pacífico quanto à
possibilidade de responsabilização do parecerista jurídico, em razão da emissão de parecer, desde que presentificados, no caso concreto, o erro grosseiro, a omissão, a
culpa ou dolo, consoante se detém dos já citados Acórdãos TC 121/2016-Plenário; TC 875/2016-Plenário; TC
568/2014-Plenário e TC 1727/2015-Plenário.
Pois bem, analisando-se acuradamente o parecer subscrito pela ora defendente e presente à fl. 4573 (vol. XXI)
nota-se, de seu teor, que se prestou, tão somente, a
dar cumprimento ao parágrafo único do art. 38 da Lei
8.666/93, como que estivesse atendendo a uma mera
formalidade e não cuidando do exame de legalidade das
cláusulas editalícias, não tendo sido sugerida nenhuma
alteração no instrumento convocatório muito embora
padecesse de incongruências evidentes tal como o critério de julgamento adotado para o pregão, que previu,
consoante já aqui comentado, a adjudicação por lote e
não por item conforme entendimento jurisprudencial
pacífico (Súmula nº 247 do TCU). A superficialidade do
parecer de fl. 4573 (vol. XXI) transparece clara conforme
se pode apreender de seu conteúdo:
PARECER INICIAL
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENFEITES DE NATAL. APROVAÇÃO DE MINUTA EDITALÍCIA

colha da proposta mais vantajosa e menor preço, para
aquisição solicitada.

Trata-se de solicitação da Presidente da Comissão Permanente de Licitação deste Município de análise da minuta editalícia conforme exigência do artigo 38 da Lei nº
8.666/93.

Boa Esperança-ES, 25 de novembro de 2011.

Embora a finalidade deste parecer seja analisar a minuta
editalícia, é salutar mencionar alguns aspectos que abaixo mencionaremos.
O requerimento inicial encontra-se devidamente justificado, atendendo os requisitos de validade do ato administrativo quanto a seus elementos. Há também a indicação da finalidade pública a ser tutelada com as aquisições. Houve a indicação dos recursos a serem utilizados para pagamento do objeto contratado, não havendo
maiores considerações a serem tecidas.
Diante desta explanação, resta somente a análise de
qual a modalidade de licitação cabível para a contratação. Certo é que o valor do serviço ultrapassará os limites para a dispensa, sendo que, pela inteligência da Lei
10.520 de 17/07 de 2002, a modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por lote, é a adequada para a contratação.
Assim, em atendimento ao parágrafo único do artigo 38
da Lei 8.666/93, aprovamos a minuta do Edital e contratual referente ao Pregão Presencial nº 071/2011, juntadas ao presente processo, tendo em vista estar em conformidade com as disposições contidas na Lei de Licitações e no novo Código Civil Brasileiro.
Diante do exposto, outro não é o nosso parecer, senão
que se instaure o Procedimento Licitatório para a eswww.tce.es.gov.br

É o nosso parecer.
CAMILA SOUTO MENDES FACHETI
Procuradora Jurídica Municipal (grifos da ITC).
Da leitura do parecer supratranscrito evidencia-se que a
sua subscritora limitou-se, apenas, à análise da adequação do “pregão” como modalidade de licitação cabível à
contratação que a Administração Municipal desejava realizar, deixando claro, outrossim, que o conteúdo do edital sequer foi considerado no exame procedido pela ora
defendente, muito embora tal aprofundamento decorra
de imposição legal (§ único do art. 38 da Lei 8.666/93)
ante a indisponibilidade do interesse público em jogo.
Dessa forma, entendemos que a senhora Camila Souto
Mendes Facheti não atuou com a diligência mínima que
se espera no trato da coisa pública, ao contrário, agiu de
forma negligente – portanto culposa – ao não atentar,
no parecer elaborado para exame da minuta do Edital
do Pregão Presencial 071/2011 (fl. 4573, vol. XXI), que a
impertinência da exigência contida no item VII do Anexo
I do Edital, que impunha a todos os licitantes a necessidade de apresentarem amostras de alguns dos produtos
objeto da licitação, motivo pelo qual cabe sua responsabilização.
Vale acrescer que o caso em tela diferencia-se daquele tratado no tópico 3.3 desta ITC, que também se refere à irregular exigência de amostras no Pregão Presencial nº 05/2012 promovido pelo Município de Itapemirim no qual - ao contrário do ocorrido no procedimento do Pregão Presencial 071/2011, ora em exame - não
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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se verificou, concretamente, a existência de grave prejuízo à competitividade já que 07 (sete) empresas participaram da sessão de julgamento das propostas e documentos, todas elas tendo apresentado amostras, sendo
que 04 (quatro) delas sagraram-se vencedoras e foram
contempladas com os diferentes itens licitados (o Pregão Presencial nº 05/2012 de Itapemirim, corretamente,
se deu por itens).
Assim, por todo o exposto, opina-se:
pelo afastamento do indício de irregularidade referente ao item 8.2.2 do Edital do Pregão Presencial nº
071/2011, que diz respeito à exigências habilitatórias
referentes à qualificação econômico-financeira a serem
comprovadas pelo licitante;
ii) pela manutenção da irregularidade no que diz respeito à indevida exigência de apresentação de amostras por
todos os licitantes, contida no item VII do Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 071/2011 (fls. 4598-4601,
vol. XXI), com apenamento de multa fundada no art.
135, II, da LC 621/2012, ante os aspectos específicos que
diferem os fatos examinados neste tópico daqueles analisados no item 3.3 desta ITC, a ser atribuída aos senhores Romualdo Antônio Gaiguer Milanese (Prefeito Municipal e autoridade homologadora do certame), Rosângela de Souza Bueloni e Camila Souto Mendes Facheti (respectivamente Pregoeira Oficial e Procuradora Municipal
elaboradora do parecer jurídico que aprovou o Edital do
Pregão Presencial 071/2011), sugere-se, ainda, que seja expedida recomendação ao atual Prefeito Municipal
de Boa Esperança, com fundamento no art. 1º, XXXVI, LC
621/2012, para que, nos próximos procedimentos licitatórios na modalidade pregão, quando necessária a apresentação de amostras, seja esta exigida apenas do liciDiário Oficial de Contas

tante provisoriamente classificado em primeiro lugar e
desde que previamente disciplinada e detalhada no respectivo instrumento convocatório, nos termos do art. 45
da Lei n.º 8.666/93 c/c art. 4º, II, e 9º da Lei 10.520/2002,
que regula a modalidade de licitação Pregão.
3.6 Prorrogação indevida de ata de registro de preços
possibilitando burla ao obrigatório procedimento licitatório – Prefeitura Municipal de Boa Esperança – Ata de
Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial nº
071/2011
Auditoria/ Fatos:
Abaixo reproduzimos o indigitado no item 2.4 da Instrução Técnica Inicial ITI 914/2016 (fls. 18.419-18.451, vol.
XC):
2.4 – Prorrogação indevida de ata de registro de preços
possibilitando burla ao obrigatório procedimento licitatório.
Critérios: art. 37, XXI, da CRFB; art. 9.º da Lei 10.520/02;
arts. 2.º; 15, § 3º, III; 57, II e § 4º; e 92 todos da Lei
8.666/93; art. 4.º do Decreto Municipal 4.350, de 25 de
agosto de 2009.
a) Responsável: Romualdo Antonio Gaigher Milanese
(Prefeito Municipal de Boa Esperança)
Conduta:
autorizar a prorrogação irregular da
ata de registro de preços (fl. 5.486 do presente processo)
Nexo: a conduta possibilitou violação de norma infraconstitucional
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe
a todo agente público zelar pela observância das leis
b) Responsável: Amanda Santos do Nascimento ME
(empresa contratada)
www.tce.es.gov.br

Conduta:
assinar duas prorrogações irregulares
da ata de registro de preços ARP 37/11
Nexo: a conduta possibilitou violação de norma infraconstitucional
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe
a todo aquele que contratar com a Administração Pública agir com boa fé e zelar pela observância das leis
Processo PMBE: 5.214/2011
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais
para iluminação pública e enfeites elétricos de natal
Pregão Presencial: 71/2011, homologado em 12/12/2011
Vencedor: Amanda Santos do Nascimento ME
Valor lote 1: R$ 440.746,00
Valor lote 2: R$ 29.900,00
Ata de Registro de Preços (ARP): 37/2011
SITUAÇÃO ENCONTRADA:
O Município de Boa Esperança realizou licitação na modalidade Pregão Presencial 71/2011, na forma de Registro de Preços, tendo como objeto a aquisição de materiais para a iluminação pública e enfeites elétricos de natal, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras,
Transportes e Urbanismo do Município.
Em decorrência desse certame, foi procedida Ata de
Registro de Preços – ARP 37/2011 (fls. 5.393-5.415),
com a empresa Amanda Santos do Nascimento ME,
contemplando dois lotes do certame: Lote I, no valor
de R$ 440.746,00 e Lote II, no valor de R$ 29.900,00.
O resumo da ata foi publicado no Diário Oficial do Estado em 22/12/2011. A ata vigoraria de 20/12/2011 a
19/12/2012.
Não bastasse a existência de restrição à competitividade
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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da licitação, já apontada no item 2.3.3 desta ITI, que resultou na contratação de empresa após licitação ocorrida sem disputa, foi verificada prorrogação indevida na vigência da ARP, conforme demonstrado a seguir.
Na cláusula segunda da ARP 37/11 há a previsão de que
sua validade será de 12 meses. Entretanto, nessa mesma
cláusula nota-se a presença de parágrafo único, cuja redação é a seguinte:
Parágrafo único. Em caráter excepcional, devidamente
justificado em comprovado, mediante autorização da autoridade superior, é admitida a prorrogação da vigência
da Ata, nos termos do Art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666/93,
quando a proposta continuar mostrando-se mais vantajosa.
Às fls. 5.506-5.507 consta e-mail, datado de 12/12/2012,
da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Sr.ª
Rosângela de Souza Bueloni, endereçado ao Sr. Claudenor (responsável pela empresa Amanda Santos do Nascimento ME), no qual afirma que a empresa signatária da
ata teria, conforme contato telefônico, manifestado interesse em “aditar” a referida ata.
A Presidente da CPL então solicita que isso seja feito por
escrito e encaminhado ao Prefeito Municipal, Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, e que constasse a intenção da empresa em manter os preços registrados na ata
em vigor até 19/12/2012, para o período de 20/12/2012
a 19/12/2013.
À fl. 5.508 dos autos verifica-se comunicação encaminhada pela Sr.ª Amanda Santos do Nascimento, proprietária da empresa, concordando com a prorrogação da
ata e manifestando interesse em manter preços e condições.
Diário Oficial de Contas

Mediante publicação no Diário Oficial do Estado de 18 de
janeiro de 2013 (fl. 5.521 do presente processo) é possível ver o extrato do ato administrativo que prorrogou os
efeitos da ARP por mais 12 meses (até 19/12/2013). À fl.
5.486 dos autos consta autorização do Prefeito Municipal, Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, para essa
prorrogação.

mediante autorização da autoridade superior, o prazo
de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser
prorrogado por até doze meses.

Pois bem, a prorrogação efetuada constitui-se em uma
ilegalidade, conforme veremos abaixo.

É preciso ressaltar que mesmo se fosse o caso de aplicar
o artigo 57, § 4º, da Lei 8.666/93, a prorrogação da ARP
ainda assim constituir-se-ia em grave ilegalidade.

O artigo 15, § 3º, III, da Lei 8.666/93, limita o prazo da
validade do registro de preços a um ano. Eis a redação
legal:
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado
por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
III - validade do registro não superior a um ano. [grifos
da ITC]
Ao realizar a prorrogação da ata de registro de preços,
o gestor público desrespeitou frontalmente o dispositivo legal acima transcrito, perfazendo a ARP em questão
a duração de 24 meses, ou seja, o dobro do permitido
na lei.
A menção no edital do certame ao artigo 57, § 4º, da
Lei 8.666/93 é indevida, não servindo tal dispositivo para
respaldar prorrogação de atas de registro de preços. Esse
dispositivo possui a seguinte redação:
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
§ 4º Em caráter excepcional, devidamente justificado e
www.tce.es.gov.br

Nota-se que o caput do artigo 57 refere-se à duração dos
contratos. No que se refere às atas de registro de preços,
sua duração é determinada por norma específica, a saber, o inciso III do § 3º do artigo 15 da Lei 8.666/93.

Primeiramente, o artigo 57, § 4º, da Lei 8.666/93 que, repita-se, serve para os contratos, e não para as atas de registro de preços, já que essas têm norma expressa própria na Lei 8.666/93, é utilizada em caráter excepcional,
desde que haja justificativa e autorização da autoridade superior.
Não há na documentação remetida pelo jurisdicionado
qualquer justificativa que demonstre a excepcionalidade em se proceder a tal prorrogação, que foi realizada
por mera conveniência do gestor público que, ao invés
de proceder à abertura de nova licitação, resolveu pela
prorrogação, em afronta à Lei 8.666/93.
Ademais, verifica-se que o próprio artigo 57, § 4º, da Lei
8.666/93 faz menção expressa ao prazo do inciso II do
caput. Vejamos:
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a administraSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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ção, limitada a sessenta meses; [grifos da ITC]
O registro de preço em questão refere-se à aquisição
de materiais para a iluminação pública e enfeites elétricos de natal, não se caracterizando como serviços, muito menos contínuos. Diante de todo esse quadro, resta
ilegal tanto a previsão de prorrogação da ata de registro
de preços no edital quanto à efetiva prorrogação, realizada na prática.
Mais. Verifica-se da leitura dos autos outras irregularidades.

realizada pela Administração. Ou seja, não se verifica como tais orçamentos surgiram nos autos.
Se não bastasse a primeira prorrogação irregular, nota-se
da publicação no Diário Oficial do Estado de 18 de janeiro de 2013 (fl. 5.524) que o Município de Boa Esperança
mais uma vez, sem qualquer respaldo legal, prorrogou a
ata de registro de preços em questão, por mais 12 meses, contados esses a partir da publicação, que, como dito, foi o dia 18 de janeiro de 2013.

Essa ocorrência configura uma indevida distorção no
processo administrativo, pois a iniciativa da dita prorrogação parte da empresa e não da Administração Pública.

Nota-se que além de ter feito uma primeira prorrogação,
infringindo o artigo 15, § 3º, III, da Lei 8.666/93, e utilizando-se indevidamente do disposto no artigo 57, § 4º,
da mesma lei, o Município resolveu proceder a mais uma
prorrogação, por mais 12 meses, com um agravante: a
ARP já não estava mais vigente, já que com a primeira
prorrogação, o prazo expirou em 19/12/2012, e essa nova prorrogação se deu em 17/1/2013, com efeitos a partir de 18/1/2013, para vigorar por mais 12 meses. Não
consta da documentação encaminhada qualquer comprovação da vantajosidade da prorrogação, não havendo
pesquisa de preços a demonstrá-la.

É digno de nota ainda a data do e-mail em questão, a saber, 12/12/2012, sendo que a validade da ARP encerrar-se-ia em 19/12/2012. Ou seja, somente faltando poucos
dias para o encerramento da ata a Administração Pública
municipal decidiu pela prorrogação, demonstrando total
falta de planejamento.

Importante registrar que o próprio município de Boa Esperança editou Decreto de Registro de Preços (Decreto
4.350, de 25/8/2009), que também veda que o prazo de
validade das atas de registro de preços ultrapasse o período de 1 ano, computadas eventuais prorrogações. Vejamos:

Além dessas ilegalidades, deve ser ressaltada que a Administração não comprova a vantajosidade dos preços,
tendo sido juntado ao processo apenas cópia de dois
orçamentos carimbados por duas empresas (fls. 5.5095.516), não constando, entretanto, qualquer solicitação

Art. 4º O prazo de validade da Ata de Registro de Preço
não poderá ser superior a um ano, computadas neste as
eventuais prorrogações.

Primeiramente, salta aos olhos o fato de que o intuito
de se prorrogar o registro de preços partiu da própria
empresa e não da Administração Pública. Denota-se essa
informação do seguinte trecho do e-mail encaminhado:
“Portanto, conforme contato telefônico, onde vossa empresa manifesta interesse em aditar a referida Ata, solicitamos que o faça por escrito e encaminhe ao Prefeito
Municipal [...]” [grifos da ITC].

Diário Oficial de Contas

Essas prorrogações irregulares, além de possibilitarem
que a empresa continuasse transacionando com a muniwww.tce.es.gov.br

cipalidade sem a obrigatória realização de nova licitação,
ainda contribuíram para o cometimento de outras ilegalidades para outros municípios, conforme será descrito em tópico separado na presente instrução (item 2.5),
pois alguns deles procederam a sua adesão em período
posterior aos 12 meses iniciais.
Verifica-se, do exposto, que a ata, que teve início em
20/12/2011, vigorou até 17/1/2014, ou seja, teve mais
de 36 meses de duração, quando, na verdade, não poderia ultrapassar 12 meses.
Importante registrar a conduta da empresa contratada, que não agiu com a boa fé esperada ao assinar duas prorrogações contratuais em claro descumprimento
das normas legais, beneficiando-se da extensão indevida dos prazos para vender seus produtos a outros municípios (Conceição da Barra, por exemplo) sem participar
do obrigatório processo licitatório.
Ressalte-se que se a empresa não apresentar justificativas suficientes para esclarecer a irregularidade, pode ser
condenada ao disposto no art. 393 do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013 (declaração de inidoneidade para participar em licitação).
Diante do exposto, sugere-se a CITAÇÃO do Sr. Prefeito
Romualdo Antonio Gaigher Milanese, que autorizou as
citadas prorrogações; e da empresa Amanda Santos do
Nascimento ME, que firmou duas prorrogações ao arrepio da lei, para apresentarem documentos e razões de
justificativa.
Justificativas apresentadas:
Romualdo Antonio Gaigher Milanese:
O senhor Romualdo Antonio Gaigher Milanese, Prefeito
Municipal de Boa Esperança à época dos fatos, em sua
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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defesa de fls. 19.135-19.150 (vol. XCIV), acerca da presente anomalia, apresentou os seguintes argumentos
ora sintetizados:
a) alega que a possibilidade de prorrogação da Ata de
Registro de Preços por prazo superior ao período de 01
(um) ano original estaria baseada em pesquisas de preços que atestariam a vantajosidade e encontraria respaldo no § 2º do art. 4º do Decreto Federal 3.931/2001 e do
Decreto Municipal 4.350/2009.
Amanda Santos do Nascimento ME:
A sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento
ME signatária da Ata de Registro de Preços derivada do
Pregão Presencial nº 071/2011 realizado pelo Município
de Boa Esperança, em sua defesa de fls. 18.660-18.672
(vol. XCI), acerca da presente anomalia, apresentou os
seguintes argumentos ora sintetizados:
a) alega que a própria Ata de Registro de Preços firmada com a Administração Municipal previa a possibilidade de prorrogação; b) sustenta que a assinatura da prorrogação da Ata não configura má-fé da empresa ante a
presunção de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública; c) obtempera que a possibilidade de
prorrogação encontraria previsão no § 2º do art. 4º do
Decreto 3931/2011.
Análise:
De acordo com o indigitado no item 2.4 da Instrução Técnica Inicial ITI 914/2016, a Administração Municipal de
Boa Esperança teria prorrogado indevidamente a Ata de
Registro de Preços (fls. 5393-5415, vol. XXV) firmada em
19/02/2011, com validade de 12 (doze) meses, decorrente do Pregão Presencial nº 071/2011, cujo objeto se
referiu ao Registro de Preços para a aquisição de mateDiário Oficial de Contas

riais para a iluminação pública e enfeites elétricos de natal.

servadas as seguintes condições:

Rememore-se que a empresa AMANDA SANTOS DO NASCIMENTO ME foi contemplada na supramencionada Ata
com a totalidade dos lotes licitados no Pregão Presencial nº 071/2011, quais sejam: Lote I (Aquisição de materiais para iluminação pública) no valor de R$ 440.746,00
(quatrocentos e quarenta mil e setecentos e quarenta e
seis reais); e Lote II (Aquisição de enfeites elétricos de
Natal) no valor de R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais).

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;

Passando-se à análise do presente indício de irregularidade convém tecermos algumas considerações acerca
do denominado Sistema de Registros de Preços, bem como, sobre o certame em exame.
O Sistema de Registro de Preços tem seu fundamento legal no art. 15, II, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei 8.666/93, abaixo reproduzido com destaques para os dispositivos mais
significativos:
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
[...]
II - ser processadas através de sistema de registro de preços;
[...]
§ 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.
§ 2o Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa
oficial.
§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado
por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, obwww.tce.es.gov.br

I - seleção feita mediante concorrência;

III - validade do registro não superior a um ano.
§ 4o A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
O Sistema de Registro de Preços não é uma modalidade
licitatória, mas sim, uma ferramenta de que pode lançar
mão a Administração para a formação de um banco de
preços e fornecedores.
Em linhas gerais esse banco de preços e fornecedores se
instrumentaliza através das Atas de Registro de Preços
que são precedidas de procedimento licitatório, na modalidade Concorrência Pública ou Pregão, que visa selecionar propostas com os menores preços para aquisições
futuras de bens ou serviços.
Na seara federal o Sistema de Registro de Preços é atualmente regulamentado pelo Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, publicado na mesma data e cuja vigência
iniciou-se 30 (trinta) dias após sua publicação, ou seja,
em 22 de fevereiro de 2013.
Registre-se que o atual regulamento federal do Sistema de Registro de Preços (Decreto 7.892/2013) é claro
quanto o limite máximo de validade da Ata, dispondo no
seu art. 12 que:
Art. 12. O prazo de validade da ata de registro de preSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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ços não será superior a doze meses, incluídas eventuais
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da
Lei nº 8.666, de 1993.
§ 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo
de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de
Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº
8.666, de 1993.
§ 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de
Preços poderão ser alterados, observado o disposto no
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 4º O contrato decorrente do Sistema de Registro de
Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata
de registro de preços (grifos da ITC).
De se notar que o disposto no caput do art. 12 do Decreto 7.892/2013 estabelece, de maneira peremptória, que
o prazo máximo de validade da Ata de Registro de Preço
não pode suplantar doze meses de duração, já incluídas
eventuais prorrogações. Entretanto, embora a validade
da Ata não possa ser superior a um ano, deve-se ressaltar que a vigência da Ata não se confunde com a vigência
do contrato dela oriundo. Dessa forma, é possível, por
exemplo, que os contratos de serviços contínuos sejam
prorrogados consoante preconizado no art. 57, II, da Lei
8.666/93. Significa dizer que a limitação de vigência da
Ata não vincula a vigência da contratação realizada através dela, valendo asseverar que para os contratos existem regras próprias, como as descritas no art. 57 da LLC.
Para o deslinde da quaestio em discussão deve-se ressaltar que anteriormente à vigência do Decreto Federal
Diário Oficial de Contas

7.892/2013, o Sistema de Registro de Preços, em âmbito
federal, era regido pelo Decreto 3.931, de 19 de setembro de 2001 que, por sua vez, estabelecia o seguinte regramento quanto à validade da Ata de Registro de Preço:
Art. 4º O prazo de validade da Ata de Registro de Preço
não poderá ser superior a um ano, computadas neste as
eventuais prorrogações.
§ 1º Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência
conforme as disposições contidas nos respectivos instrumentos convocatórios e respectivos contratos decorrentes, obedecido o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de
1993.
§ 1º Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência
conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecido o disposto
no art. 57 da Lei no 8.666, de 1993. (Redação dada pelo
Decreto nº 4.342, de 23.8.2002)

petindo o preconizado no inciso III do § 3º do art. 15 da
Lei nº 8.666/93, existia, no § 2º do mesmo art. 4º, dispositivo que excetuava a regra geral estipulando a possibilidade de prorrogação da Ata, nos termos do § 4º do
art. 57 da Lei 8.666/93, ou seja, por mais doze meses. Este era, inclusive, o entendimento exposto na obra Licitações e Contratos: Orientações Básicas, editada pelo Tribunal de Contas da União em 2006:
A validade da Ata de Registro de Preços não será superior a um ano.
Admite-se prorrogação da validade da Ata de Registro de
Preços por mais doze meses, em caráter excepcional, devidamente justificado e autorizado, quando a proposta
vencedora continuar sendo mais vantajosa para a Administração (grifos da ITC).

Observe-se que a redação do § 2º do art. 4º do Decreto Federal 3.931/2001 admitia a possibilidade de prorrogação, “nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666/93”,
que por sua vez estabelece que “Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da
autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do
caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze
meses”.

O disposto no § 2º do art. 4º do Decreto Federal
3.931/2001 causou discussões na doutrina e jurisprudência dos tribunais pátrios tendo sido objeto de processo de Consulta perante o Tribunal de Contas da União
(Processo TC-021.269/2006-6) no qual se concluiu pela
ilegalidade da prorrogação de Ata de Registro de Preços
excedente ao prazo de vigência de um ano (Acórdão nº
991/2009 - TCU – Plenário, data da sessão: 13/05/2009).
Note-se que no Acórdão 991/2009 o TCU determinou a
cientificação da Casa Civil da Presidência da República,
tendo em vista a competência para a edição de novo decreto regulamentador, “[...] para a adoção das medidas
cabíveis, ante a contradição existente entre o previsto no
art. 4º, § 2º, do Decreto nº 3.931/2001 e no art. 15, § 3º,
inciso III, da Lei nº 8.666/93”.

Pois bem, muito embora o disposto no caput do art. 4º
do Decreto Federal 3.931/2001 estabelecesse a regra da
validade de um ano para a Ata de Registro de Preço, re-

Entretanto, como já aqui exposto, o novo decreto federal, esclarecedor acerca da impossibilidade de prorrogação da Ata, bem como da possibilidade de prorrogação

§ 2º É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a
proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma (grifos da ITC).

www.tce.es.gov.br
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dos contratos derivados da Ata, só veio ser editado em
janeiro de 2013 com vigência a partir de 22 de fevereiro
de 2013 (Decreto 7.892/2013).
Registre-se que o Decreto Federal 3.931/2001, vigente
até 21 de fevereiro de 2013, serviu de modelo para a edição de decretos estaduais e municipais sobre o Sistema
de Registro de Preços, a exemplo do Decreto Municipal
4.350, de 25/08/2009, editado pelo Executivo Municipal
de Boa Esperança, cujo art. 4º e § 2º repetia a disposição
contida na norma destacada acima, vejamos:
Art. 4º O prazo de validade da Ata de Registro de Preço
não poderá ser superior a um ano, computadas neste as
eventuais prorrogações.
§ 2º É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a
proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma (grifos da ITC).
Pois bem, as defesas do senhor Romualdo Antonio Gaigher Milanese e da sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento ME argumentam, em uníssono, a inexistência de irregularidade na prorrogação da Ata de Registro de Preços (ARP) derivada do PP nº 071/2011, uma
vez que tanto a norma federal (Decreto 3.931/2001),
quanto a municipal (Decreto 4.350/2009), dariam suporte para o ato praticado pela Administração Municipal.
Por oportuno, convém registrarmos que o ato de prorrogação da ARP em enfoque decorreu de ato administrativo praticado pelo então prefeito municipal não se encontrando, portanto, dentro da esfera de atuação da contratada, razão pela qual discordamos da imputação de responsabilidade à empresa Amanda Santos do Nascimento ME, de sorte que opinamos seja declarada sua ilegitiDiário Oficial de Contas

midade passiva para responder pelo indício de irregularidade ora em análise, com fundamento no art. 485, VI,
do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), aplicado
subsidiariamente por força do art. 70 da LC 621/2012.
De acordo com os documentos juntados às fls. 55065521 (vol. XXV) verifica-se que a Ata de Registro de Preços, oriunda do Pregão Presencial nº 071/2011 e pactuada com a empresa AMANDA SANTOS DO NASCIMENTO ME, foi prorrogada por 12 (doze) meses através de
ato administrativo publicado no DIOES de 18/01/2013
(fl. 5521, vol. XXV).
Tendo em vista a data da publicação do ato de prorrogação (18/01/2013) conclui-se que este se deu quando ainda vigente norma regulamentadora e paradigmática para todas as esferas da Administração, qual seja, o Decreto Federal 3.931/2001, que permitia, ainda que de forma excepcional, a extensão, por mais 12 (doze) meses,
da vigência de Ata de Registro de Preços, razão pela qual
entendemos que o ato de prorrogação praticado pelo
Executivo Municipal de Boa Esperança não contrariou as
normas de regência então em vigor acerca do Sistema de
Registro de Preços, de sorte que, acolhendo-se os argumentos de defesa, pugnamos pelo afastamento do presente indício de irregularidade.
3.7 Adesão irregular à ata de registro de preços prorrogada indevidamente – Prefeitura Municipal de Boa Esperança e Prefeitura Municipal de Conceição da Barra –
Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial nº 071/2011

XC):
2.5 – Adesão irregular à ata de registro de preços prorrogada indevidamente.
Critérios: art. 9.º da Lei 10.520/02 e art. 15, § 3º, da Lei
8.666/93.
a) Responsável: Romualdo Antonio Gaigher Milanese
(Prefeito Municipal de Boa Esperança)
Conduta:
autorizar a adesão à ARP que foi indevidamente prorrogada
Nexo: ao autorizar a adesão à ARP que foi indevidamente prorrogada, proporcionou a violação de lei e a
contratação, por outro município, de empresa que não
passou pelo obrigatório procedimento licitatório
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe
a todo agente público zelar pelo cumprimento das leis
b) Responsável: Jorge Duffles Andrade Donatti (Prefeito Municipal de Conceição da Barra)
Conduta:
aderir à ata de registro de preços prorrogada ilegalmente
Nexo: ao aderir à ARP que foi indevidamente prorrogada, proporcionou a violação de lei e a contratação de
empresa que não passou pelo obrigatório procedimento
licitatório
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe
a todo agente público zelar pelo cumprimento das leis
c) Responsáveis: Amanda Santos do Nascimento ME
(empresa contratada)

Auditoria/ Fatos:

Conduta:
efetuar vendas por meio de ata de registro de preços prorrogada ilegalmente

Abaixo reproduzimos o indigitado no item 2.5 da Instrução Técnica Inicial ITI 914/2016 (fls. 18.419-18.451, vol.

Nexo: ao efetuar vendas por meio de ata de registro
de preços prorrogada ilegalmente, esquivou-se do obri-
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gatório procedimento licitatório
Culpabilidade: era exigível conduta diversa, pois cabe
a todos que contratam com a administração pública observar as normas legais aplicáveis sob pena de incorrer
nas sanções cabíveis
Processo PMBE: 5.214/2011
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais
para iluminação pública e enfeites elétricos de natal
Pregão Presencial: 71/2011, homologado em 12/12/2011
Vencedor: Amanda Santos do Nascimento ME
Ata de Registro de Preços (ARP): 37/2011
Processo PMCB: 1.823/2013
Objeto: adesão à ARP 37/2011 da Prefeitura de Boa Esperança, para aquisição de materiais para iluminação
pública e enfeites elétricos de natal
SITUAÇÃO ENCONTRADA:
Conforme detalhado no item anterior, o Município de
Boa Esperança procedeu a prorrogações indevidas em
ata de registro de preços.
A Ata de Registro de Preços 37/11, decorrente do Pregão Presencial 71/2011, teve como prazo inicial de vigência de 20/12/2011 a 19/12/2012. Esse período perfaz 12 meses, sendo esse o prazo máximo de duração de
uma ata de registro de preços, conforme artigo 15, § 3º,
III, da Lei 8.666/93.
Qualquer adesão à ARP fora desse prazo é irregular, mesmo que a ata tenha sido prorrogada formalmente pelo
ente licitante, sendo dever do órgão aderente desencadear algumas cautelas quanto à análise da legalidade da
ata a ser aderida.
Na presente situação, uma simples leitura do processo
Diário Oficial de Contas

licitatório demonstraria que as prorrogações realizadas
foram ilegais, por desrespeito ao prazo de 12 meses, o
que contamina os processos administrativos de adesão.
Pois bem. O Município de Conceição da Barra, conforme
publicação no Diário Oficial de Estado de 13 de dezembro de 2012 (fl. 5.503), procedeu à adesão da ARP 37/11
da Prefeitura de Boa Esperança.
Entretanto, conforme se verifica dos autos, o mesmo
Município procedeu a uma nova adesão. Em 6 de fevereiro de 2013 (fl. 5.522) o Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Conceição da Barra formulou consulta ao Prefeito Municipal de Boa Esperança acerca da possibilidade de adesão à ata em questão.
Por meio do OFÍCIO GAB. Nº 032/2013 (fl. 5.525) o Prefeito Municipal de Boa Esperança autorizou a adesão.
Verifica-se no Diário Oficial do Estado de 26/3/2013, na
página 4 do Caderno de “Municipalidades e Outros”, a
publicação do aviso de adesão à ata, cuja autoridade responsável foi o Sr. Jorge Duffles Andrade Donatti, Prefeito
Municipal de Conceição da Barra.
A consolidação da adesão, com a publicação do seu aviso
no Diário Oficial, deu-se no momento no qual a ata original do Município de Boa Esperança estava em sua segunda prorrogação, ou seja, segunda prorrogação ilegal.
Diante de todo o exposto, verifica-se que faltou o devido
cuidado por parte da Administração municipal de Conceição da Barra em verificar a legalidade da adesão que
estava procedendo.
Diante do exposto, sugere-se a CITAÇÃO do Sr. Prefeito
de Boa Esperança Romualdo Antonio Gaigher Milanese,
que autorizou a adesão; do Sr. Prefeito de Conceição da
Barra Jorge Duffles Andrade Donatti, que aderiu à ARP, e
www.tce.es.gov.br

da empresa Amanda Santos do Nascimento ME, que se
aproveitou da prorrogação e das adesões irregulares para efetuar vendas sem o necessário procedimento licitatório, para apresentarem documentos e razões de justificativa.
Justificativas apresentadas:
Romualdo Antonio Gaigher Milanese:
O senhor Romualdo Antonio Gaigher Milanese, Prefeito
Municipal de Boa Esperança à época dos fatos, em sua
defesa de fls. 19.135-19.150 (vol. XCIV), acerca da presente anomalia, apresentou os seguintes argumentos
ora sintetizados:
alega que a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Preços por prazo superior ao período de 01
(um) ano original estaria baseada em pesquisas de preços que atestariam a vantajosidade e encontraria respaldo no § 2º do art. 4º do Decreto Federal 3.931/2001 e do
Decreto Municipal 4.350/2009.
Amanda Santos do Nascimento ME:
A sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento
ME signatária da Ata de Registro de Preços derivada do
Pregão Presencial nº 071/2011 realizado pelo Município
de Boa Esperança, em sua defesa de fls. 18.660-18.672
(vol. XCI), acerca da presente anomalia, apresentou os
seguintes argumentos ora sintetizados:
a) alega que a própria Ata de Registro de Preços firmada com a Administração Municipal previa a possibilidade de prorrogação; b) sustenta que a assinatura da prorrogação da Ata não configura má-fé da empresa ante a
presunção de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública; c) obtempera que a possibilidade de
prorrogação encontraria previsão no § 2º do art. 4º do
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Decreto 3931/2011.
Análise:
Aponta a ITI 914/2016, em seu item 2.5 que teria havido “adesão irregular à ata de registro de preços prorrogada indevidamente”. A adesão à Ata de Registro de Preços ARP 37/11 da Prefeitura de Boa Esperança foi realizada pelo Município de Conceição da Barra conforme publicação no Diário Oficial de Estado de 13 de dezembro
de 2012 (fl. 5.503). Ainda de acordo com o item 2.5 da
ITI 914/2016 seriam responsáveis pela suposta anomalia
os senhores Romualdo Antonio Gaigher Milanese (Prefeito Municipal de Boa Esperança) e Jorge Duffles Andrade Donatti (Prefeito Municipal de Conceição da Barra),
bem como a sociedade empresária Amanda Santos do
Nascimento ME.
De plano cabe o registro de que, em razão do falecimento do senhor Jorge Duffles Andrade Donatti, ocorrido em
03/11/2016 (fls. 19.157-19.159, vol. XCIV), este Tribunal prolatou a Decisão Plenária 1491/2017 (fls. 19.16619.171) declarando extinta a punibilidade do senhor Jorge Duffles Andrade Donatti.
Ademais, fazendo-se uma interpretação sistemática da
LC 621/2012 percebe-se que o terceiro (licitante ou contratado pela Administração) somente é responsabilizado
nos casos de imputação de débito e fraude comprovada
à licitação, conforme inteligência dos seus artigos 57, I;
87, I, 134, § único, e 140. No caso em análise, o ato de
adesão à Ata de Registro de Preços ARP 37/11 decorreu
de ato administrativo praticado por gestor público, não
se encontrando, portanto, dentro da esfera de atuação
da contratada, razão pela qual discordamos da imputação de responsabilidade à empresa Amanda Santos do
Nascimento ME, de sorte que opinamos seja declarada
Diário Oficial de Contas

sua ilegitimidade passiva para responder pelo indício de
irregularidade ora em exame, com fundamento no art.
485, VI, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015),
aplicado subsidiariamente por força do art. 70 da LC
621/2012.
Passando-se à análise convém notar que ela se baseia
na tese, exposta no item 2.4 da ITI 914/2016, segundo a
qual o Executivo Municipal de Boa Esperança teria realizado “prorrogação indevida de ata de registro de preços
possibilitando burla ao obrigatório procedimento licitatório”. Dessa forma, conforme relatado no item 2.5 da ITI
914/2016, não poderia o Município de Conceição da Barra ter efetuado adesões à Ata de Registro de Preços ARP
37/11 (da Prefeitura de Boa Esperança) quando esta se
encontrava prorrogada eis que, por este motivo, a aderência seria irregular. Veja-se que não foi apontada qualquer irregularidade quanto aos quantitativos ou preços
praticados contratados através da adesão.
Ocorre que, conforme exposto no tópico 3.6 desta ITC,
as normas federais aplicadas à época, paradigmáticas
das normas municipais, não vedavam de modo absoluto a prorrogação de atas de registro de preços, conforme preconizava o art. 4º, § 2º, do Decreto Federal nº
3.931/2001, vigente até 21 de fevereiro de 2013. Vale
dizer que segundo relatado na ITI 914/2016, foram realizadas duas adesões: i) a primeira publicada no DIOES de 13/12/2012; ii) a segunda publicada no DIOES de
26/03/2013.
Conquanto a segunda prorrogação já tenha ocorrido
após a entrada em vigor do Decreto Federal 7.892/2013
- inspirador, ante o princípio da simetria, de normas estaduais e municipais acerca do Sistema de Registro de
Preços, e que em seu art. 12 estabelece, de maneira pewww.tce.es.gov.br

remptória, que o prazo máximo de validade da Ata de
Registro de Preço não pode suplantar doze meses – é
necessário ponderar-se que a mudança de tratamento
às prorrogações era recente e ainda não acompanhado
pela norma local (Decreto Municipal 4.350/2009), razão
pela qual acolhendo-se os argumentos de defesa, opinamos pelo afastamento do presente indício de irregularidade.
- Manifestação Técnica 1475/2017
2. DA ANÁLISE DA SUSTENTAÇÃO ORAL E MEMORIAL.
2.1 DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO
Tendo em vista a ocorrência do fenômeno da preclusão
(art. 322 e §§ 1ª e 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), aperfeiçoado
quando da apresentação das justificativas em resposta à
citação, bem como o disposto no art. 321, §§ 1º e 2º c/c
art. 314, § 1º, apenas possibilita a reabertura da instrução para realização de diligências, somente serão analisadas, nesta peça, matérias de defesa eventualmente ignoradas pela ITC 3334/2017 e documentos novos, que
se referem a ITI 1981/2015, nos termos do artigo 328, §
1º da Resolução n.º 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo).
Art. 328. Por ocasião da sustentação oral, as partes poderão juntar documento novo. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 006, de 12.4.2016).
§ 1º Considera-se documento novo aquele preexistente, mas ignorado ou inacessível ou, ainda, aquele que,
mesmo produzido após a defesa, contribua para a verdade material. (Redação dada pela Emenda Regimental nº
006, de 12.4.2016).
2.2 DA ANÁLISE DA SUSTENTAÇÃO ORAL APRESENTADA
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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PELA SR.ª CAMILA SOUTO MENDES FACHETTI
2.2.1. Prescrição
Em sede de defesa oral, a Sr.ª Camila Souto Mendes argui a prescrição sustentando que os fatos apontados nos
autos como irregulares ocorreram no exercício de 2011,
tendo transcorrido mais de cinco anos entre o parecer
emitido pela defendente e a juntada nos autos do termo de citação.
Em exame a ITC 3334/2017, verifica-se que matéria já foi
analisada e não acolhida, vejamos: (fls.19200)
Cabe acrescentar que em razão dos indícios de irregularidades verificados nos procedimentos licitatórios dos
Pregões Presenciais nsº 066/2011 e 071/2011, além do
senhor Romualdo Antônio Gaiguer Milanese, também
foram citadas, para apresentarem justificativas, as senhoras Rosângela de Souza Bueloni e Camila Souto Mendes Fachetti, cujos termos de citação foram também juntados em 29/11/2016 (fls. 18.537-18.538, vol. XC), de
sorte que também não se verifica a extinção da pretensão punitiva deste Tribunal quanto a elas.
Assim sendo, pelas razões ora expostas, opina-se pelo
não acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva.
Destaca-se da referida análise: (fls. 19198):
[...] Ademais, em se tratando de procedimento licitatório tem-se que os possíveis vícios nele existentes persistem durante o prazo de contratação protraindo o início
da contagem do prazo prescricional até que aquele se
finde ou se dê o último pagamento.
Pois bem, o Pregão Presencial nº 066/2011 (fls. 33883409, vol. XVI) teve por objetivo o registro de preços para aquisição de material permanente e brinquedos peDiário Oficial de Contas

dagógicos, sendo firmada a respectiva Ata de Registro de
Preços (fls. 4297-4323, vol. XX) em 07/12/2011, com validade de 12 (doze) meses, ou seja, até 07/12/2012.
Já o Pregão Presencial nº 071/2011 (fls. 4574-4601, vol.
XXI) se destinou ao registro de preços para a aquisição
de materiais para iluminação pública e enfeites elétricos
de Natal, sendo a consequente Ata de Registro de Preços
(fls. 5393-5415, vol. XXV) firmada em 19/12/2011, com
validade de 12 (doze) meses, ou seja, até 19/12/2012.
No caso em tela não há necessidade de verificar-se
quando se findaram os efeitos das Atas de Registro de
Preços oriundas dos Pregões Presenciais nsº 066/2011
e 071/2011. Basta que se observe as datas em que foram firmadas as “Atas”, respectivamente 07/12/2011 e
19/12/2011, para concluir-se pela inocorrência de prescrição.
Ora, a juntada do Termo de Citação do senhor Romualdo
Antônio Gaigher Milanese se deu em 29/11/2016, conforme atestado pelo “Termo de Juntada” presente às fls.
18.537-18.538 (vol. XC), interrompendo-se nesta data o
curso do prazo prescricional, conforme inteligência dos
artigos 71, § 4º, I, da LC 621/2012 c/c 362, I, do RITCEES
(Res. TC 261/2013).
Dessa forma, ao contrário do alegado pelo defendente,
verifica-se a não ocorrência do fenômeno prescricional
no tocante aos fatos ocorridos nos procedimentos licitatórios dos Pregões Presenciais nsº 066/2011 e 071/2011,
conforme demonstrado no quadro abaixo:
Pregão Presencial Data de assinatura da Ata de Registro
de Preços Marco Interruptivo (juntada do termo de citação)
Transcurso de tempo igual ou superior a 05 (cinco) anos?
www.tce.es.gov.br

066/2011 07/12/2011 29/11/2016 Não
071/2011 19/12/2011 29/11/2016 Não
Portanto, deve ser mantida a análise procedida na ITC
3334/2017, nos termos lá expostos.
2.2.2. Falta de interesse de agir
Em sede de defesa oral, a defendente solicita o afastamento dos indícios de irregularidades apontados face ao
pregão presencial 66/2011, suscitando a falta de interesse de agir, argumentando que para a análise do certame licitatório fora delimitado o valor de 20.000 VRTEs,
e que embora mencionado certame tenha sido acima,
(pouco mais de R$ 300.000,00), o valor pago a empresa denunciada Amanda Santos, foi inferior ao valor de
20.000 VRTEs.
Em exame a ITC 3334/2017, verifica-se que matéria já
foi analisada e não acolhida, conforme se verifica às fls.
19204/19205.
Desta forma, deve ser mantida a análise procedida na
ITC 3334/2017, nos termos lá expostos.
2.2.3 Edital Contendo exigências de habilitação não previstas na Lei de Licitações e com cláusulas que restringe
a competitividade do certame – Prefeitura Municipal de
Boa Esperança – Pregão Presencial n.º 66/2011
Da ITI 1981/2015
Em síntese a ITI 1981/2015 aponta supostas irregularidades nos itens 8.2.2.”d” e 6.16 do edital do pregão presencial 66/2011, por entender serem estes restritivos a
competitividade, a saber:
item 8.2.2.“d” (qualificação econômico-financeira) exige
que a licitante apresente índice de liquidez corrente (ILC)
e índice de liquidez geral (ILG) acima de 1,5, bem como
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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grau de endividamento (GE) inferior a 0,5 (fls. 3.3603.361 do presente processo)
A ITI, citando o art. 31,§ 5º da Lei 8.666/93, e decisões do
TCU explica que, sem justificativa nos autos, o edital estabeleceu índices contábeis não usuais do mercado, contrariando a norma infraconstitucional.
b) item 6.16 do Anexo I, que exige, sob pena de desclassificação, declaração fornecida pelo fabricante dos móveis ofertados que prestará garantia dos mesmos (fl.
3.369 do presente processo).
A ITI, citando decisões do TCU, esclarece que a jurisprudência do TCU é firme no sentido que ser proibido, a título de habilitação, a apresentação de declaração firmada por terceiros estranhos à licitação.
Da sustentação Oral
Em sede de sustentação oral, a defendente reapresenta
as teses aduzidas na defesa quando a citação.
Em síntese, informa a existência de outros entendimentos que admitem os índices contábeis fixados no edital,
justificando-os no resguardo da Administração Pública
de empresas aventureiras e sem compromisso com a entrega dos materiais de licitação.
E quanto à declaração dos fabricantes, alega que o objeto, aquisição de material permanente e brinquedos pedagógicos para serem utilizados nas escolas de educação
infantil, exigem cautela em relação aos produtos, além
de não ter ocorrido impugnação e que 10 empresas foram vencedoras e que fora garantida a ampla publicidade e isonomia dos interessados no processo de contratação.
Análise
Diário Oficial de Contas

Em análise, observa-se que as teses arguidas são as
mesmas já apresentadas quando da citação, tendo sido apreciadas na ITC 3334/2017 que, inclusive, manifestou-se pelo afastamento da suposta irregularidade. (fls.
19304/19313).

3.361 do presente processo)

Portanto, não tendo sido aduzidos novos fatos, entendemos que não subsistem razões de ordem fática ou jurídica para que se proceda à reanálise de alegações já examinadas conclusivamente, bem como, que a fase de instrução do processo encontra-se ultimada nos termos do
caput do art. 321 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo).

item VII do Anexo I, que exige que as licitantes entreguem previamente uma amostra dos produtos à Secretaria de Obras, sob pena de desclassificação.

Destaque-se que no presente feito oportunizou-se, conforme preconizam a Lei Orgânica (LC 621/2012) e o Regimento Interno (Res. 261/2013) deste Tribunal, ampla
possibilidade defesa ao defendente citado.

Destaca que o certame contou com apenas três interessadas, sendo que duas delas, embora participassem
constantemente de licitações em todo o território do Espírito Santo, foram desclassificadas, por terem apresentado cotação por item e não por lotes, como previsto no
edital. Acrescenta que as mesmas aceitaram passivelmente a desclassificação, deixando de recorrer.

Desta forma, deve ser mantida a análise procedida na
ITC 3334/2017, nos termos lá expostos.
2.2.4 Edital Contendo exigências de habilitação não previstas na Lei de Licitações e com cláusulas que restringe
a competitividade do certame – Prefeitura Municipal de
Boa Esperança – Pregão Presencial n.º 71/2011
Da ITI 1981/2015

A ITI, citando o art. 31,§ 5º da Lei 8.666/93, e decisões do
TCU explica que, sem justificativa nos autos, o edital estabeleceu índices contábeis não usuais do mercado, contrariando a norma infraconstitucional.

A ITI, citando decisões do TCU, esclarece que a jurisprudência do TCU é firme no sentido que ser proibido a exigência de amostras a título de habilitação, sendo permitido apenas a título de classificação, e desde que haja
previsão no edital.

Da sustentação Oral
Em sede de sustentação oral, a defendente reapresenta
as teses aduzidas na defesa quando a citação.

Em síntese a ITI 1981/2015 aponta supostas irregularidades nos itens 8.2.2.”d” e 6.16 do edital do pregão presencial 66/2011, por entender serem estes restritivos a
competitividade, a saber:

Em síntese, informa a existência de outros entendimentos que admitem os índices contábeis fixados no edital,
justificando-os no resguardo da Administração Pública
de empresas aventureiras e sem compromisso com a entrega dos materiais de licitação.

item 8.2.2.“d” (qualificação econômico-financeira) exige
que a licitante apresente índice de liquidez corrente (ILC)
e índice de liquidez geral (ILG) acima de 1,5, bem como
grau de endividamento (GE) inferior a 0,5 (fls. 3.360-

Quanto às amostras, alega a necessidade da administração de avaliar fisicamente o objeto a ser contratado. Argumenta que tal exigência encontra respaldado no art.
43, § 3º da Lei 8.666/93 e no princípio da eficiência.
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Acrescenta que quanto ao fato das empresas desclassificadas terem aceito pacificamente, a Administração não
pode interpretar como conluio eventual o direito objetivo das empresas de não recorrerem, ainda, ressalta que
as mesmas não foram citadas e nem são alvo de investigação nesse procedimento.
Análise
Em análise, observa-se que as teses arguidas são
as mesmas já apresentadas quando da citação (fls.
18477/18484), tendo sido apreciadas na ITC 3334/2017.
(fls. 19318/19334), opinando pela manutenção da irregularidade no que diz respeito à indevida exigência de
apresentação de amostras pro todos os licitantes, contida no item VII do Anexo I do Edital de Pregão Presencial
n.º 71/2011.
Portanto, não tendo sido aduzidos novos fatos, entendemos que não subsistem razões de ordem fática ou jurídica para que se proceda à reanálise de alegações já examinadas conclusivamente, bem como, que a fase de instrução do processo encontra-se ultimada nos termos do
caput do art. 321 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo).
Destaque-se que no presente feito oportunizou-se, conforme preconizam a Lei Orgânica (LC 621/2012) e o Regimento Interno (Res. 261/2013) deste Tribunal, ampla
possibilidade defesa ao defendente citado.
Desta forma, deve ser mantida a análise procedida na
ITC 3334/2017, nos termos lá expostos.
2.3 DA ANÁLISE DA SUSTENTAÇÃO ORAL APRESENTADA
PELO SR.º JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA.
2.3.1 Contratação com sobrepreço e pagamento com suDiário Oficial de Contas

perfaturamento - Prefeitura Municipal de Piúma – (Contratos 85/2012, 161/2012, 161/12-Aditivo, 191/2012 e
210/2012).

Considerando as tabelas acima, entendeu-se passível de
ressarcimento o valor total de 265.561,32 VRTEs, conforme tabela abaixo:

Da ITI 1981/2015

Tabela 5: Total pago a maior de solo brita e pó de pedra
em 2012 (R$)

Em síntese, a ITI informa que o Poder Executivo do Município de Piúma, entre junho de 2011 e novembro de
2012, adquiriu 40.000 m³ de solo brita e pó de pedra,
cujos valores contratados e efetivamente pagos se encontravam acima dos preços de mercado, conforme na
Tabela de Custos Referenciais do Iopes. Tais diferenças
foram demonstradas nas tabelas abaixo:
Tabela 3: Preços pagos de solo brita em 2012 X Tabela
Iopes (R$)
Data do pagto Código do produto na tabela Iopes
Produto A-Preço pago (m³)
B-Preço de mercado
(m³)
Diferença (A-B) Maio a Julho/12 6 0 0 2 6 9
Solo brita
50,04 44,83 5,21
Setembro/12
45,98 4,06

600269 Solo brita

50,04

Outubro/12
37,72 24,24

600269 Solo brita

61,96

Novembro/12
37,72 24,24

600269 Solo brita

61,96

Tabela 4: Preços pagos de pó de pedra em 2012 X Tabela Iopes (R$)
Data do pagto Código do produto na tabela Iopes
Produto A-Preço pago (m³)
B-Preço de mercado
(m³)
Diferença (A-B) Outubro/12 020524
Pó
de pedra
58,45 39,14 19,31
Novembro/12
39,14 19,31

020524 Pó de pedra

www.tce.es.gov.br

58,45

Ordem de Pagto Data de pagto
de preço do m³
(R$)

Produto D i fe re n ç a

Quantidade

Adquirida (m³)

Total (R$)

1163/12, 1373/12, 1453/12, 1555/12, 1724/12, 1947/12,
2029/129/5/12,28/5/12,
6/6/12, 20/6/12, 9/7/12, 30/7/12, 7/8/12 Solo brita
5,21
5.000 26.050,00 2347/12
11/9/12
Solo brita
4,06
1.000 4.060,00 2960/12
31/10/12 Solo brita
24,24 1.000 24.240,00
3257/12, 3258/12
30/11/12
Solo brita
24,24 3.000
72.720,00
TOTAL (DIF. SOLO BRITA) 127.070,00 2626/12,
2627/123/10/12 Pó de pedra19,31 3.012 58.11,72
2960/12 31/10/12 Pó de pedra 19,31 2.874 55.496,94
3257/12, 3258/12 30/11/12 Pó de pedra 19,31 1.286
24.8 2,66 TOTAL (DIF. PÓ DE PEDRA) 138.491,32 TOTAL
(DIF. SOLO BRITA + PÓ DE PEDRA) 265.561,32
Da sustentação oral
Em sede de defesa oral, o Sr. José Ricardo Pereira da
Costa, através de seu procurador (fls. 19408), reafirma a tese apresentada na defesa quanto a citação
(fls.18847/18852) referindo-se que o preço médio divulgado pelo IOPES para as mencionadas mercadorias teria como base um preço médio na capital, deixando-se
de considerar as despesas com transporte, que oneraSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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ria o produto.

ITC 3334/2017, nos termos lá expostos.

50,04

Solicita, ao final, a conversão do julgamento em diligência para que se possa constatar a regularidade do preço
praticado.

2.3.2 Pagamento sem liquidação, gerando dano ao erário - Prefeitura Municipal de Piúma – Pregões Presenciais: PP 08/2011 (Contrato nº 66/2011); PP 70/2011
(Contrato 163/2011); PP 18/2012 (Contratos 85/2012,
161/2012, 191/2012 e 210/2012)

6172/2011
42,75 2.828

161/2012
120.897,00

Pó d e p e d ra

6172/2011
58,45 3.012

161/12-aditivo
176.051,40

Pó d e p e d ra

Da ITI 1981/2015

6172/2011
61,96 1.000

191/2012
61.960,00

Solo brita

Em síntese, ITI informa que o Poder Executivo do Município de Piúma, entre junho de 2011 e novembro de 2012,
adquiriu 40.000 m³ de solo brita e pó de pedra.

6172/2011
58,45 2.874

191/2012
167.985,30

Pó d e p e d ra

6172/2011
61,96 3.000

210/2012
185.880,00

Solo brita

6172/2011
58,45 1.286

210/2012
75.166,70

Pó d e p e d ra

Da análise
Em análise, observa-se que as teses arguidas são as mesmas já apresentadas quando da citação, tendo sido apreciadas na ITC 3334/2017. (fls. 19318/19280), opinando pela manutenção da irregularidade, entendendo-se ser passível de devolução o valor correspondente a
81.338,10 VRTEs.
Quanto à conversão do julgamento em diligência, opina-se por não ser acolhido, tendo em vista que a diligência quanto ao preço praticado já foi realizada, conforme
consignado no Relatório de Fiscalização RF-LEV 1/2015
e, posteriormente, foi minuciosamente analisado por este Núcleo (ITC 3334/2017, fls. 19264/19280), que inclusive o revisou, reduzindo o valor inicialmente apontado
como passível de ressarcimento.
Portanto, não tendo sido aduzidos novos fatos, entendemos que não subsistem razões de ordem fática ou jurídica para que se proceda à reanálise de alegações já examinadas conclusivamente, bem como, que a fase de instrução do processo encontra-se ultimada nos termos do
caput do art. 321 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo).

Contudo, nos processos listados na Tabela 1, não foram
encontrados elementos capazes de atestar que tenham
ocorrido a entrega dos itens adquiridos, demonstrando
que não havia a correta liquidação.
Tabela 1: Total adquirido de solo brita e pó de pedra em
2011 e 2012 (R$)
Processo
Quantidade

Contrato Produto P r e ç o d o m ³
Total

6132/2010
29,00 3.000

163/2011
87.000,00

Solo brita

6132/2010
35,00 2.000

163/2011
70.000,00

Pó d e p e d ra

4002/2011
66/2011 Solo brita
2.500 81.000,00

32,40

4002/2011
66/2011 Pó de pedra
2.500 99.500,00

39,80

Destaque-se que no presente feito oportunizou-se, conforme preconizam a Lei Orgânica (LC 621/2012) e o Regimento Interno (Res. 261/2013) deste Tribunal, ampla
possibilidade defesa ao defendente citado.

6172/2011
85/2012 Solo brita
5.000 250.200,00

50,04

6172/2011
85/2012 Pó de pedra
10.000 427.500,00

42,75

Desta forma, deve ser mantida a análise procedida na

6172/2011

Diário Oficial de Contas

161/2012
www.tce.es.gov.br

Solo brita

TOTAL

1.000

50.040,00

40.000 1.853.180,40

Explica que os processos acima não estavam devidamente instruídos, estando ausentes os seguintes elementos
necessários a regular liquidação:
Notas fiscais emitidas pelo fornecedor com o ateste do
servidor público que teria conferido a compatibilidade
entre o que consta nas notas e o que teria sido entregue;
Relatório do almoxarifado, datado, carimbado e assinado pelo servidor responsável, contendo registro de entrada e de saída dos bens; e
Relatório do fiscal do contrato, contendo fotos, demonstrando a efetiva entrega e informando a destinação do
material adquirido.
Diante do pagamento, sem os elementos da liquidação acima descritos, entenderam pela existência de dano ao erário, sendo passível de liquidação o valor de
830.805,46 VRTEs.
Da sustentação Oral
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Em síntese o defendente alega a “desorganização da administração promovida por servidores desinteressados”,
pelo não ateste de uma nota fiscal.
Argumenta que o material foi efetivamente entregue e
utilizado para o calçamento de ruas e estradas no interior.
Solicita, ainda, a conversão do julgamento em diligência
para que se possa constatar a efetiva entrega da mercadoria e de sua utilização.
Análise
Em exame aos autos, observa-se que a argumentação de
que o material foi efetivamente entregue é o mesmo já
apresentado quando da citação, tendo sido analisado na
ITC 3334/2017 (fls. 19241)
Quanto à argumentação da “desorganização da administração provida por servidores desinteressados”, pelo não ateste de uma nota fiscal, muito embora possa
parecer se tratar de uma argumentação nova, verifica-se que a questão já foi enfrentada na análise procedida
na ITC 3334/2017, em sua introdução, ao se reportar sobre legislação e doutrina a respeito do processo de pagamento, demonstrando que a comprovação da liquidação é documental.
Ainda, constata-se que a análise procedida na ITC
3334/2017 foi minuciosa, tendo sido analisado individualmente cada processo de aquisição do material, sendo
registrado às fls. 19241/19242 e 19254:
[...] No tocante à Nota de Pagamento nº 2626/2012, no
valor de R$ 128.763,00, não se encontra nos autos qualquer documentação a respeito da liquidação da referida
despesa, ou seja, inexiste dentre os documentos encaminhados por força da Decisão Monocrática Preliminar DEDiário Oficial de Contas

CM 1798/2015 ou aqueles carreados pela defesa qualquer documentação que retrate a regular liquidação da
despesa, não havendo, sequer, nota fiscal que comprove
o crédito ou nota de liquidação da administração municipal. É intuitivo, confrontando-se os volumes totais contratados (1.000 m3 de solo brita e 5.840 m3 de pó de
pedra) com aqueles que foram objeto da Nota Fiscal nº
000.000.533 (1.000 m3 de solo brita e 2.828 m3 de pó
de pedra), que a Nota de Pagamento nº 2626/2012 se
referiu ao volume restante de 3.012 m3 de pó de pedra
(3.012 x R$ 42,75 = R$ 128.763,00), entretanto, muito
embora o preço tenha sido pago não há qualquer comprovação quanto à entrega do material, aliás, sequer
existem elementos probatórios que atestem a existência
de um regular procedimento de liquidação de despesa.
Quanto à Nota de Pagamento nº 2627/2012, no valor
de R$ 47.288,40, tem-se que o montante foi pago em
decorrência do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº
161/2012, assinado em 24/09/2012 e que, a pretexto de
reequilibrar o contrato, elevou o preço do m3 (metro cúbico) do pó de pedra para R$ 58,45, acrescendo ao originariamente contratado a soma de R$ 47.288,40. Da leitura do aditivo contratual verifica-se que o ajuste limita-se a estabelecer que o valor do Contrato nº 161/2012
seria acrescido em R$ 47.288,40, não prevendo, contudo, a maneira como seria pago o acréscimo. O fato é que
o valor expressado na Nota de Pagamento nº 2627/2012
foi pago sem regular procedimento de liquidação de despesas.
[...] as Notas de Pagamento nsº 2626/2012 e 2627/2012,
cujo procedimento de liquidação não se observou decorreram do Contrato nº 161/2012, assinado em
17/08/2012, data posterior, portanto, aos “recibos” trawww.tce.es.gov.br

zidos pelo ora defendente.
Quanto à conversão do julgamento em diligência, opinamos pela rejeição, pois, como já exposto anteriormente,
a comprovação da efetiva entrega da mercadoria é feita
através das regular liquidação, através de documentos,
que por sua vez, foi minuciosamente analisada pelo autor da ITC 3334/2017.
Portanto, não tendo sido aduzidos novos fatos, entendemos que não subsistem razões de ordem fática ou jurídica para que se proceda à reanálise de alegações já examinadas conclusivamente, bem como, que a fase de instrução do processo encontra-se ultimada nos termos do
caput do art. 321 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo).
Destaque-se que no presente feito oportunizou-se, conforme preconizam a Lei Orgânica (LC 621/2012) e o Regimento Interno (Res. 261/2013) deste Tribunal, ampla
possibilidade defesa ao defendente citado.
Desta forma, deve ser mantida a análise procedida na
ITC 3334/2017, nos termos lá expostos.
2.3 DA ANÁLISE DO MEMORIAL APRESENTADO PELO
SR.º ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE
O Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, por meio de
seu advogado (fls. 18563), apresentou em sede de defesa oral o memorial às fls. 19386/19392, em que refuta a
análise procedida na ITC 3334/2017, sob os seguintes argumentos:
A prescrição suscitada referente as supostas irregularidades apontadas nos itens 2.3.2 e 2.3.3 da ITI 1981/2015,
por se tratarem de vícios nas cláusulas dos editais, que
estariam restringindo a competitividade, deve ser contaSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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da a partir da elaboração do edital, e não da homologação, conduta imputada ao defendente;
A exigência de amostras contida no edital 71/2011 (item
2.3.3 da ITI 1981/2015) não representou óbice ao comparecimento de 03 (três) licitantes e que houve negociação e redução de preços abaixo da proposta.
Contestando a responsabilização do defendente por homologar as licitações cujo edital continha exigências restritiva, em especial o da apresentação de amostra (item
2.3.3 da ITI 1981/2015), entende que a matriz de responsabilização não o alcança, visto que a homologação encontrava respaldo em posicionamentos técnicos (assessoria jurídica e comissão de licitação), que em nenhum
momento consignaram qualquer irregularidade ou impropriedade que impedisse a homologação dos certames;
Alega que em observância ao princípio da segregação de
funções seria desproporcional exigir do prefeito que revesse todos os atos (da licitação).
Análise
Verifica-se que em sede de defesa oral, o defendente,
através de memorial (fls. 19386/19392) combate a análise procedida na ITC 3334/2017, não trazendo aos autos
quaisquer fatos ou documentos novos.
Em se tratando de sustentação oral, o Regimento Interno
deste Tribunal permite a juntada de documentos na forma de seu art. 328, §1º, ou seja, quando presentes fatos
ou documentos novos que impactem nas conclusões firmadas pela área técnica, não sendo permitido pelo nosso regimento a reanálise de argumentos jurídicos que
não digam respeitos a tais documentos ou fatos novos,
caso contrário estaríamos infringindo o Regimento.
Diário Oficial de Contas

Art. 328. Por ocasião da sustentação oral, as partes poderão juntar documento novo. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 006, de 12.4.2016).
§ 1º Considera-se documento novo aquele preexistente, mas ignorado ou inacessível ou, ainda, aquele que,
mesmo produzido após a defesa, contribua para a verdade material. (Redação dada pela Emenda Regimental nº
006, de 12.4.2016).
§ 2º Requerida a apresentação de documento novo por
ocasião da sustentação oral, caberá ao Relator a verificação do atendimento ao parágrafo anterior como condição de juntada aos autos, podendo adiar o julgamento do processo ou determinar o cumprimento de diligências que entender pertinentes. (Redação dada pela
Emenda Regimental nº 006, de 12.4.2016).
Com efeito, a fase de sustentação oral não pode ser entendida como réplica à fase de Instrução Técnica Conclusiva, a uma por faltar previsão legal no nosso regimento, que é expresso nos casos que possibilitam a reabertura da instrução e a juntada de documentos na fase de
sustentação oral, não sendo contemplada a possibilidade de apresentação de argumentos jurídicos novos desconectados aos documentos novos juntados; a duas por
já estar precluso ao defendente a possibilidade de aventar novos argumentos jurídicos, cujo momento para alegação restou encerrado quando da apresentação de sua
defesa, isto é, consumou-se a preclusão consumativa,
conforme art. 322 e §§ do nosso Regimento Interno:
Art. 322. As alegações de defesa e as razões de justificativa serão admitidas dentro do prazo determinado na citação.
§ 1º A juntada de documentos novos e a entrada de mewww.tce.es.gov.br

moriais serão admitidos na forma do art. 328 deste Regimento.
§ 2º O Relator não conhecerá de alegações de defesa ou
razões de justificativas que contrariem o disposto neste artigo.
Desta forma, nosso entendimento, consubstanciado no
Regimento Interno, é pela possibilidade de análise dos
memoriais e de documentos novos, na forma como conceituado no art. 328, isto é, análise de documentos e fatos preexistentes – mas ignorados ou inacessíveis –, e/
ou supervenientes, que possam afetar as conclusões havidas.
Ressaltamos que também podem ser objeto de análise
vícios processuais qualificados como nulidades absolutas, pois não precluem e podem ser alegados a qualquer
tempo. Até mesmo vícios que ensejam nulidade relativa,
ocorridos em fases anteriores, já estariam preclusos, haja vista que devem ser alegados no primeiro momento
em que a parte falar nos autos, conforme entendimento
da nossa jurisprudência pátria:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DUAS ETAPAS.
POSSIBILIDADE. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULITTE SANS GRIEF. 1. A nulidade relativa
deve ser alegada na primeira oportunidade de falar nos
autos, sob pena de preclusão. 2. Não se declara eventual
nulidade se dela não adveio prejuízo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1134648 RJ
2009/0076156-7 (STJ) Data de publicação: 07/05/2013.
Ressalte-se que a busca da “verdade real” ou “material”
não justifica a ausência de rito ou a ausência de precluSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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são dos atos da parte, mormente quando ela teve oportunidade e efetivamente utilizou-se de seu direito para
se manifestar nos autos.
Os argumentos e teses devem ser aventadas no momento oportuno, sob pena de preclusão, não sendo aceitável
que a discussão sobre o tema do processo se prolongue
demasiadamente com a apresentação de “defesas” extemporâneas e que venham a inovar em teses jurídicas
após a correta instrução processual.
De certo, após a instrução processual apenas admite-se a inovação quanto a fatos ou documentos novos, e
quanto a nulidades absolutas, pois não precluem, todo
o resto deve ser deixado para o momento processual de
eventual recurso, se entender necessário a parte, tendo
em vista sua devolutividade ampla quanto a fatos e teses jurídicas, tudo na forma do rito predisposto pelo Regimento Interno deste Tribunal.
Destaque-se que no presente feito oportunizou-se, conforme preconizam a Lei Orgânica (LC 621/2012) e o Regimento Interno (Res. 261/2013) deste Tribunal, ampla
possibilidade defesa ao defendente citado.
E que após percuciente análise procedida por este Núcleo foi encerrada a instrução do processo, com elaboração da Instrução Conclusiva competente.
Art. 321. Considera-se terminada a etapa de instrução
do processo no momento em que a unidade técnica emitir a instrução técnica conclusiva.
Dessa forma, tendo em vista que as teses de defesa
apresentadas em sede de defesa oral e nos memoriais
não aduzem fatos novos, entendemos que não subsistem razões de ordem fática ou jurídica para que se proceda à reanálise de alegações já examinadas conclusivaDiário Oficial de Contas

mente, bem como, que a fase de instrução do processo
encontra-se ultimada nos termos do caput do art. 321 da
Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo).
Desta forma, deve ser mantida a análise procedida na
ITC 3334/2017, nos termos lá expostos.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando integralmente, no mérito,
o entendimento da área técnica e do Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira e
divergindo apenas no tocante à questão procedimental
relativa à desconversão explicitada na Fundamentação,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

Responsáveis:
- José Ricardo Pereira da Costa - Prefeito Municipal de Piúma de 2009 a 2012
- Amanda Santos do Nascimento ME – empresa contratada
OBS: Ressarcimento (de forma solidária) do valor correspondente a 77.936,78 VRTE.
2.2 Contratação com sobrepreço e pagamento com superfaturamento - Prefeitura Municipal de Piúma (Ref.:
item 2.2 da ITI 914/2016, analisado no item 3.2 desta
ITC)
Base legal: art. 70, caput, da CF/88 - Princípio da Economicidade.
Responsáveis:

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:

- José Ricardo Pereira da Costa - Prefeito Mun. de Piúma
de 2009 a 2012

1 Preliminarmente, rejeitar as preliminares suscitadas
pelos senhores Romualdo Antônio Gaigher Milanese, José Ricardo Pereira da Costa, André Layber de Miranda,
Norma Ayub Alves, Camila Souto Mendes Facheti, Rosângela de Souza Bueloni e Zacarias Carraretto Filho, pelos motivos explicitados na Fundamentação deste Voto;

OBS: Ressarcimento (de forma solidária) da seguinte maneira:

2 Manter as seguintes irregularidades, apontadas na Instrução Técnica Inicial 914/2016, nas Prefeituras Municipais de Piúma, Itapemirim e Boa Esperança:
2.1 Pagamento sem liquidação, gerando dano ao erário Prefeitura Municipal de Piúma (item 2.1 da ITI 914/2016)
Base legal: art. 37, § 5.º, da CF/88 e arts. 62 e 63 da Lei
4.320/1964.
www.tce.es.gov.br

- Amanda Santos do Nascimento ME – empresa contratada

- no valor correspondente a 81.338,10 VRTE, caso a irregularidade descrita no item 3.2.1 supra não seja reconhecida pelo Plenário deste TCEES; ou
- no valor correspondente a 61.843,90 VRTE, caso a irregularidade descrita no item 3.2.1 supra seja reconhecida
pelo Plenário deste TCEES, tendo em vista que contempla o valor total das Notas de Pagamento nsº 2626/12 e
2627/12.
2.3 Edital contendo exigências de habilitação não previstas na Lei de Licitações e com cláusula que restringe
a competitividade do certame – Prefeitura Municipal de
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Itapemirim – Pregão Presencial nº 05/2012 (Ref.: itens
2.3 e 2.3.1 da ITI 914/2016, analisado no item 3.3 desta ITC)
Base legal: arts. 3.º, inciso I, e 9.º da Lei 10.520/02 e arts.
3.º, § 1.º, I, e § 5.º; arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
- Norma Ayub Alves - Prefeita Mun. de Itapemirim no
exercício 2012
- Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni - Pregoeira do município e elaboradora do Edital do Pregão Presencial
05/2012
- Zacarias Carraretto Filho - Procurador Municipal elaborador do parecer jurídico que aprovou o Edital do Pregão
Presencial nº 05/2012
2.4 Edital contendo exigências de habilitação não previstas na Lei de Licitações e com cláusula que restringe
a competitividade do certame – Prefeitura Municipal de
Boa Esperança – Pregão Presencial nº 071/2011 (Ref.:
itens 2.3 e 2.3.3 da ITI 914/2016, analisado no item 3.5
desta ITC)
Base legal: arts. 3.º, inciso I, e 9.º da Lei 10.520/02 e arts.
3.º, § 1.º, I, e § 5.º; arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
- Romualdo Antonio Gaigher Milanese, Prefeito Municipal de Boa Esperança
- Rosângela de Souza Bueloni, Pregoeira Oficial e elaboradora do Edital do Pregão Presencial nº 071/2011
- Camila Souto Mendes Facheti, Procuradora Municipal
elaboradora do parecer que aprovou o Edital do Pregão
Presencial 071/2011
OBS: Manutenção da irregularidade quanto à exigência
Diário Oficial de Contas

de apresentação de amostras contida no ao item VII do
Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 071/2011 cláusulas 7.1 e 7.6. Afastamento quanto ao item 8.2.2 do Edital do Pregão Presencial nº 071/2011, que diz respeito à
exigências habilitatórias referentes à qualificação econômico-financeira a serem comprovadas pelo licitante
3 Julgar REGULARES as contas dos senhores Jonaci Xavier Garcindo, Secretário Municipal de Piúma (Interino) e
André Layber Miranda, Secretário Municipal de Serviços
de Piúma, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação aos mesmos,
nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal, tendo em vista o afastamento de suas responsabilidades no
tocante à irregularidade relativa à contratação com sobrepreço e pagamento com superfaturamento (item 2.2
deste Voto);
4 Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas da senhora Norma Ayub Alves - Prefeita Municipal de Itapemirim, do senhor Zacarias Carraretto Filho - Procurador
Municipal de Itapemirim e da senhora Lidiane Ribeiro
dos Santos Marafoni – Pregoeira Municipal de Itapemirim, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012, em razão do cometimento da irregularidade presentificada no subitem 2.3 deste Voto, e em razão da baixa lesividade das condutas, bem como de que
não se verificou, no caso concreto, prejuízo à competitividade do certame, já que 07 (sete) empresas participaram da licitação e 04 (quatro) delas sagraram-se vencedoras para o fornecimento dos itens objeto do procedimento licitatório, dando quitação aos mesmos, com amparo no artigo 86 da Lei Complementar 621/2012, com
expedição de determinação ao atual Prefeito Municipal
de Itapemirim, com base no disposto no art. 57, inciso
www.tce.es.gov.br

III, da Lei Complementar nº 621/2012, para que, nos próximos procedimentos licitatórios na modalidade pregão,
quando necessária a apresentação de amostras, seja esta exigida apenas do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar e desde que previamente disciplinada e detalhada no respectivo instrumento convocatório, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.666/93 c/c art. 4º,
II, e 9º da Lei 10.520/2002, que regula a modalidade de
licitação Pregão;
5 Julgar IRREGULARES as contas dos senhores Romualdo Antonio Gaigher Milanese - Prefeito Municipal de
Boa Esperança, Rosângela de Souza Bueloni - Pregoeira
do Município de Boa Esperança e Camila Souto Mendes
Facheti - Procurador Municipal de Boa Esperança, em razão do cometimento da irregularidade presentificada no
subitem 2.4 deste Voto, aplicando-lhes multa individual
de R$ 3.000,00, com fulcro no art. 135, II, da Lei Complementar 621/2012, com expedição de determinação ao
atual Prefeito Municipal de Boa Esperança, com base no
disposto no art. 57, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012, para que, nos próximos procedimentos licitatórios na modalidade pregão, quando necessária a apresentação de amostras, seja esta exigida apenas do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar e
desde que previamente disciplinada e detalhada no respectivo instrumento convocatório, nos termos do art. 45
da Lei n.º 8.666/93 c/c art. 4º, II, e 9º da Lei 10.520/2002,
que regula a modalidade de licitação Pregão;
6 Julgar IRREGULARES as contas do senhor José Ricardo
Pereira da Costa – Prefeito Municipal de Piúma nos exercícios 2011 e 2012, em razão do cometimento de irregularidades que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 2.1 e 2.2 deste Voto, com amparo no
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe a sanção de multa individual de R$ 5.000,00, com fulcro no art. 135, II e III, da
Lei Complementar 621/2012, além da consequente condenação ao RESSARCIMENTO ao erário municipal de Piúma do valor correspondente a 139.780,68 VRTE, este
solidariamente à sociedade empresária Amanda Santos
do Nascimento ME – contratada, com base no art. 87, II
e V da LC 621/2012, conforme especifico no item 3.8 a
seguir;
7 Julgar IRREGULARES as contas da sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento ME – empresa
contratada, em razão do cometimento de irregularidades que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 2.1 e 2.2 deste Voto, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe a sanção de MULTA individual de R$ 5.000,00, com fulcro no art. 135, II e III, da Lei
Complementar 621/2012, além da consequente condenação ao RESSARCIMENTO ao erário municipal de Piúma do valor correspondente a 139.780,68 VRTE, este solidariamente ao senhor José Ricardo Pereira da Costa –
Prefeito Municipal de Piúma nos exercícios 2011 e 2012,
com base no art. 87, II e V da LC 621/2012, conforme especifico no item 3.8 a seguir;
8 Em razão do cometimento de infração que causou injustificável prejuízo ao erário – itens 2.1 e 2.2 deste Voto
- deverá ser imputado ao senhor José Ricardo Pereira da
Costa e à sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento ME, de forma solidária, o ressarcimento dos valores mencionados na tabela a seguir:
Responsável Valor Passível de Devolução (em VRTE)
Motivo Responsáveis Solidários
Diário Oficial de Contas

José Ricardo Pereira da Costa
77.936,78 VRTE
Em razão de ordenar pagamentos (Notas de Pagamento
2626/2012 e 2627/2012) à sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento ME sem regular procedimento de liquidação de despesas, conforme conduta e nexo
causal descritos na ITI 914/2016 - Amanda Santos do
Nascimento ME
Amanda Santos do Nascimento ME 77.936,78 VRTE
Em razão de ter recebido pagamentos consubstanciados
nas Notas de Pagamento 2626/2012 e 2627/2012, não
havendo, quanto a elas a regular liquidação de despesas,
cabendo a imposição de ressarcimento para evitar enriquecimento sem causa, conforme conduta e nexo causal
descritos na ITI 914/2016
- José Ricardo Pereira da Costa
José Ricardo Pereira da Costa

61.843,90 VRTE

OBS: No valor a ser ressarcido foi excluída a parcela referente ao sobrepreço aplicado às Notas de Pagamento
2626/2012 e 2627/2012 já que se está sugerindo a devolução integral de seus valores no tópico 5.1.1 da ITC.
Em razão de ordenar pagamentos com sobrepreço, conforme conduta e nexo causal descritos na ITI 914/2016.
- Amanda Santos do Nascimento ME
Amanda Santos do Nascimento ME 61.843,90 VRTE

José Ricardo Pereira da Costa
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Na Sessão Plenária do dia 28 de novembro de 2017, solicitei vista do presente processo, para melhor conhecer
o voto do eminente Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo.
O relator, ao trazer o feito a julgamento, votou corroborando integralmente, no mérito, o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas e divergindo
apenas no tocante à questão procedimental relativa à
desconversão nos seguintes termos:
1 Preliminarmente, rejeitar as preliminares suscitadas
pelos senhores Romualdo Antônio Gaigher Milanese, José Ricardo Pereira da Costa, André Layber de Miranda,
Norma Ayub Alves, Camila Souto Mendes Facheti, Rosângela de Souza Bueloni e Zacarias Carraretto Filho, pelos motivos explicitados na Fundamentação deste Voto;
2 Manter as seguintes irregularidades, apontadas na Instrução Técnica Inicial 914/2016, nas Prefeituras Municipais de Piúma, Itapemirim e Boa Esperança:

OBS: No valor a ser ressarcido foi excluída a parcela referente ao sobrepreço aplicado às Notas de Pagamento
2626/2012 e 2627/2012 já que se está sugerindo a devolução integral de seus valores no tópico 5.1.1 da ITC.

2.1 Pagamento sem liquidação, gerando dano ao erário Prefeitura Municipal de Piúma (item 2.1 da ITI 914/2016)

Em razão de ter recebido pagamentos com valores acima
do preço de mercado, conforme conduta e nexo causal
descritos na ITI 914/2016

Responsáveis:

www.tce.es.gov.br

Base legal: art. 37, § 5.º, da CF/88 e arts. 62 e 63 da Lei
4.320/1964.
- José Ricardo Pereira da Costa - Prefeito Municipal de Piúma de 2009 a 2012
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- Amanda Santos do Nascimento ME – empresa contratada

Base legal: arts. 3.º, inciso I, e 9.º da Lei 10.520/02 e arts.
3.º, § 1.º, I, e § 5.º; arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93.

OBS: Ressarcimento (de forma solidária) do valor correspondente a 77.936,78 VRTE.

Responsáveis:

2.2 Contratação com sobrepreço e pagamento com superfaturamento - Prefeitura Municipal de Piúma (Ref.:
item 2.2 da ITI 914/2016, analisado no item 3.2 desta
ITC)
Base legal: art. 70, caput, da CF/88 - Princípio da Economicidade.
Responsáveis:
- José Ricardo Pereira da Costa - Prefeito Mun. de Piúma
de 2009 a 2012
- Amanda Santos do Nascimento ME – empresa contratada
OBS: Ressarcimento (de forma solidária) da seguinte maneira:
- no valor correspondente a 81.338,10 VRTE, caso a irregularidade descrita no item 3.2.1 supra não seja reconhecida pelo Plenário deste TCEES; ou
- no valor correspondente a 61.843,90 VRTE, caso a irregularidade descrita no item 3.2.1 supra seja reconhecida
pelo Plenário deste TCEES, tendo em vista que contempla o valor total das Notas de Pagamento nsº 2626/12 e
2627/12.
2.3 Edital contendo exigências de habilitação não previstas na Lei de Licitações e com cláusula que restringe
a competitividade do certame – Prefeitura Municipal de
Itapemirim – Pregão Presencial nº 05/2012 (Ref.: itens
2.3 e 2.3.1 da ITI 914/2016, analisado no item 3.3 desta ITC)
Diário Oficial de Contas

- Norma Ayub Alves - Prefeita Mun. de Itapemirim no
exercício 2012
- Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni - Pregoeira do município e elaboradora do Edital do Pregão Presencial
05/2012
- Zacarias Carraretto Filho - Procurador Municipal elaborador do parecer jurídico que aprovou o Edital do Pregão
Presencial nº 05/2012
2.4 Edital contendo exigências de habilitação não previstas na Lei de Licitações e com cláusula que restringe
a competitividade do certame – Prefeitura Municipal de
Boa Esperança – Pregão Presencial nº 071/2011 (Ref.:
itens 2.3 e 2.3.3 da ITI 914/2016, analisado no item 3.5
desta ITC)
Base legal: arts. 3.º, inciso I, e 9.º da Lei 10.520/02 e arts.
3.º, § 1.º, I, e § 5.º; arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
- Romualdo Antonio Gaigher Milanese, Prefeito Municipal de Boa Esperança
- Rosângela de Souza Bueloni, Pregoeira Oficial e elaboradora do Edital do Pregão Presencial nº 071/2011
- Camila Souto Mendes Facheti, Procuradora Municipal
elaboradora do parecer que aprovou o Edital do Pregão
Presencial 071/2011
OBS: Manutenção da irregularidade quanto à exigência
de apresentação de amostras contida no ao item VII do
Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 071/2011 cláusulas 7.1 e 7.6. Afastamento quanto ao item 8.2.2 do Ediwww.tce.es.gov.br

tal do Pregão Presencial nº 071/2011, que diz respeito à
exigências habilitatórias referentes à qualificação econômico-financeira a serem comprovadas pelo licitante
3 Julgar REGULARES as contas dos senhores Jonaci Xavier Garcindo, Secretário Municipal de Piúma (Interino) e
André Layber Miranda, Secretário Municipal de Serviços
de Piúma, nos termos do art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação aos mesmos,
nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal, tendo em vista o afastamento de suas responsabilidades no
tocante à irregularidade relativa à contratação com sobrepreço e pagamento com superfaturamento (item 2.2
deste Voto);
4 Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas da senhora Norma Ayub Alves - Prefeita Municipal de Itapemirim, do senhor Zacarias Carraretto Filho - Procurador
Municipal de Itapemirim e da senhora Lidiane Ribeiro
dos Santos Marafoni – Pregoeira Municipal de Itapemirim, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012, em razão do cometimento da irregularidade presentificada no subitem 2.3 deste Voto, e em razão da baixa lesividade das condutas, bem como de que
não se verificou, no caso concreto, prejuízo à competitividade do certame, já que 07 (sete) empresas participaram da licitação e 04 (quatro) delas sagraram-se vencedoras para o fornecimento dos itens objeto do procedimento licitatório, dando quitação aos mesmos, com amparo no artigo 86 da Lei Complementar 621/2012, com
expedição de determinação ao atual Prefeito Municipal
de Itapemirim, com base no disposto no art. 57, inciso
III, da Lei Complementar nº 621/2012, para que, nos próximos procedimentos licitatórios na modalidade pregão,
quando necessária a apresentação de amostras, seja esSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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ta exigida apenas do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar e desde que previamente disciplinada e detalhada no respectivo instrumento convocatório, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.666/93 c/c art. 4º,
II, e 9º da Lei 10.520/2002, que regula a modalidade de
licitação Pregão;
5 Julgar IRREGULARES as contas dos senhores Romualdo Antonio Gaigher Milanese - Prefeito Municipal de
Boa Esperança, Rosângela de Souza Bueloni - Pregoeira
do Município de Boa Esperança e Camila Souto Mendes
Facheti - Procurador Municipal de Boa Esperança, em razão do cometimento da irregularidade presentificada no
subitem 2.4 deste Voto, aplicando-lhes multa individual
de R$ 3.000,00, com fulcro no art. 135, II, da Lei Complementar 621/2012, com expedição de determinação ao
atual Prefeito Municipal de Boa Esperança, com base no
disposto no art. 57, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012, para que, nos próximos procedimentos licitatórios na modalidade pregão, quando necessária a apresentação de amostras, seja esta exigida apenas do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar e
desde que previamente disciplinada e detalhada no respectivo instrumento convocatório, nos termos do art. 45
da Lei n.º 8.666/93 c/c art. 4º, II, e 9º da Lei 10.520/2002,
que regula a modalidade de licitação Pregão;
6 Julgar IRREGULARES as contas do senhor José Ricardo
Pereira da Costa – Prefeito Municipal de Piúma
nos exercícios 2011 e 2012, em razão do cometimento de
irregularidades que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 2.1 e 2.2 deste Voto, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe a sanção de multa
individual de R$ 5.000,00, com fulcro no art. 135, II e III,
Diário Oficial de Contas

da Lei Complementar 621/2012, além da consequente
condenação ao RESSARCIMENTO ao erário municipal de
Piúma do valor correspondente a 139.780,68 VRTE, este solidariamente à sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento ME – contratada, com base no art.
87, II e V da LC 621/2012, conforme especifico no item
3.8 a seguir;
7 Julgar IRREGULARES as contas da sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento ME – empresa
contratada, em razão do cometimento de irregularidades que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 2.1 e 2.2 deste Voto, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe a sanção de MULTA individual de R$ 5.000,00, com fulcro no art. 135, II e III, da Lei
Complementar 621/2012, além da consequente condenação ao RESSARCIMENTO ao erário municipal de Piúma do valor correspondente a 139.780,68VRTE, este solidariamente ao senhor José Ricardo Pereira da Costa –
Prefeito Municipal de Piúma nos exercícios 2011 e 2012,
com base no art. 87, II e V da LC 621/2012, conforme especifico no item 3.8 a seguir;
8 Em razão do cometimento de infração que causou injustificável prejuízo ao erário – itens 2.1 e 2.2 deste Voto
- deverá ser imputado ao senhor José Ricardo Pereira da
Costa e à sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento ME, de forma solidária, o ressarcimento dos valores mencionados na tabela a seguir:
Responsável Valor Passível de Devolução (em VRTE) Motivo
Responsáveis Solidários
José Ricardo Pereira da Costa
77.936,78 VRTE
Em razão de ordenar pagamentos (Notas de Pagamento
2626/2012 e 2627/2012) à sociedade empresária Amanwww.tce.es.gov.br

da Santos do Nascimento ME sem regular procedimento de liquidação de despesas, conforme conduta e nexo
causal descritos na ITI 914/2016 - Amanda Santos do
Nascimento ME
Amanda Santos do Nascimento ME
77.936,78
VRTE
Em razão de ter recebido pagamentos consubstanciados nas Notas de Pagamento 2626/2012 e
2627/2012, não havendo, quanto a elas a regular liquidação de despesas, cabendo a imposição de ressarcimento para evitar enriquecimento sem causa, conforme
conduta e nexo causal descritos na ITI 914/2016
- José Ricardo Pereira da Costa
José Ricardo Pereira da Costa

61.843,90 VRTE

OBS: No valor a ser ressarcido foi excluída a parcela referente ao sobrepreço aplicado às Notas de Pagamento
2626/2012 e 2627/2012 já que se está sugerindo a devolução integral de seus valores no tópico 5.1.1 da ITC.
Em razão de ordenar pagamentos com sobrepreço, conforme conduta e nexo causal descritos na ITI 914/2016.
- Amanda Santos do Nascimento ME
Amanda Santos do Nascimento ME 61.843,90 VRTE
OBS: No valor a ser ressarcido foi excluída a parcela referente ao sobrepreço aplicado às Notas de Pagamento
2626/2012 e 2627/2012 já que se está sugerindo a devolução integral de seus valores no tópico 5.1.1 da ITC.
Em razão de ter recebido pagamentos com valores acima
do preço de mercado, conforme conduta e nexo causal
descritos na ITI 914/2016
- José Ricardo Pereira da Costa
Em seguida pedi vistas dos autos.
Este é o conciso relatório.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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FUNDAMENTAÇÃO
Como dito alhures, o Eminente relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, acolheu o entendimento exarado pela equipe técnica e pelo Ministério Público de Contas, divergindo da equipe técnica apenas
no tocante a desconversão do processo, assim votou no
sentido de rejeitar as preliminares suscitadas pelo Srs.
Romualdo Antônio Gaigher Milanese, José Ricardo Pereira da Costa, André Layber de Miranda, Norma Ayub
Alves, Camila Souto Mendes Facheti, Rosângela de Souza Bueloni e Zacarias Carraretto Filho, manter as irregularidades descritas nos itens 3.1.; 3.2, 3.3 e 3.5 da ITC
3334/2017.
Votou ainda para que fossem julgadas regulares as contas de Jonaci Xavier Garcindo e André Layber Miranda
e regulares com ressalva as contas de Norma Ayub Alves, Zacarias Carraretto Filho e Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni.
Por outro lado votou pela irregularidade das contas de
Romualdo Antonio Gaigher Milanese, Rosângela de Souza Bueloni e Camila Souto Mendes Facheti e pela aplicação de multa individual no valor de R$3.000,00.
E ao final votou pela irregularidade das contas de José Ricardo Pereira da Costa, e Amanda Santos do Nascimento ME com aplicação de multa individual de R$ 5.000,00,
condenando-os ao ressarcimento solidário ao erário municipal de Piúma no valor correspondente a 139.780,68
VRTE.
Desta forma, o acompanho integralmente, pelos seus
próprios fundamentos, exceto, quanto ao julgamento
das contas do gestores que não causaram dano ao erário, quais sejam Jonaci Xavier Garcindo, André Layber
Diário Oficial de Contas

Miranda, Norma Ayub Alves, Zacarias Carraretto Filho,
Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni, Romualdo Antonio
Gaigher Milanese, Rosângela de Souza Bueloni, Camila
Souto Mendes Facheti, pelos motivos que passo a discorrer.
A Lei Complementar Estadual nº. 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal) preconiza que o Colegiado converterá o processo de fiscalização em tomada de contas especial, quando for configurada ocorrência de desfalque,
desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte
dano ao erário.
Dessa forma, não restam dúvidas que o fator condicionante para conversão de um processo de fiscalização em
tomada de contas é a existência de dano ao erário.
Nesse sentido, o Regimento Interno deste Tribunal de
Contas (RITCEES) dispõe no artigo 329, §8º que os processos de fiscalização convertidos em tomada de contas
especial em que, por ocasião do julgamento, for afastada a imputação de ressarcimento de valores, subsistindo, no entanto, a irregularidade, deverão ser desconvertidos para serem apreciados como processo de fiscalização, apenas quanto aos responsáveis que se enquadrem
nessa hipótese.
Nota-se que no caso em tela foi afastado o ressarcimento de apenas alguns gestores, quais sejam Jonaci Xavier
Garcindo, André Layber Miranda, Norma Ayub Alves, Zacarias Carraretto Filho, Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni, Romualdo Antonio Gaigher Milanese, Rosângela de
Souza Bueloni, Camila Souto Mendes Fachet, não sendo possível a desconversão do processo, todavia na forma do §8º do artigo 329 do RITCEES, o julgamento destes deverá ser feito na forma de processo de fiscalização.
www.tce.es.gov.br

Ademais, ainda que não houvesse essa previsão legal,
entendo que julgar gestores que não geraram dano ao
erário em processo de contas, seria uma medida desproporcional e desarrazoada tendo em vista que nos processos de fiscalização em que não há incidência de dano ao
erário não há julgamento, avalia-se tão somente se a irregularidade deve ser mantida ou afastada e se a referida irregularidade é passível de aplicação de multa.
Dessa forma, entendo que os gestores que não geraram
dano ao erário, quais sejam Jonaci Xavier Garcindo, André Layber Miranda, Norma Ayub Alves, Zacarias Carraretto Filho, Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni, Romualdo Antonio Gaigher Milanese, Rosângela de Souza Bueloni, Camila Souto Mendes Fachet, não devem ter suas
contas julgados e sim tão somente analisados seus atos
de gestão.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
técnico, ministerial e parcialmente o voto do Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo, VOTO por
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO TC-216/2018
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
Rejeitar as preliminares suscitadas pelos senhores Romualdo Antônio Gaigher Milanese, José Ricardo Pereira
da Costa, André Layber de Miranda, Norma Ayub Alves,
Camila Souto Mendes Facheti, Rosângela de Souza Bueloni e Zacarias Carraretto Filho;
Manter as seguintes irregularidades, apontadas na InsSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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trução Técnica Inicial 914/2016, nas Prefeituras Municipais de Piúma, Itapemirim e Boa Esperança:
Pagamento sem liquidação, gerando dano ao erário Prefeitura Municipal de Piúma (item 2.1 da ITI 914/2016)
Base legal: art. 37, § 5.º, da CF/88 e arts. 62 e 63 da Lei
4.320/1964.
Responsáveis: - José Ricardo Pereira da Costa - Prefeito
Municipal de Piúma de 2009 a 2012
- Amanda Santos do Nascimento ME – empresa contratada
Contratação com sobrepreço e pagamento com superfaturamento - Prefeitura Municipal de Piúma (Ref.: item
2.2 da ITI 914/2016, analisado no item 3.2 da ITC)
Base legal: art. 70, caput, da CF/88 - Princípio da Economicidade.
Responsáveis: - José Ricardo Pereira da Costa - Prefeito
Mun. de Piúma de 2009 a 2012
- Amanda Santos do Nascimento ME – empresa contratada
Edital contendo exigências de habilitação não previstas
na Lei de Licitações e com cláusula que restringe a competitividade do certame – Prefeitura Municipal de Itapemirim – Pregão Presencial nº 05/2012 (Ref.: itens 2.3 e
2.3.1 da ITI 914/2016, analisado no item 3.3 da ITC)
Base legal: arts. 3.º, inciso I, e 9.º da Lei 10.520/02 e arts.
3.º, § 1.º, I, e § 5.º; arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93.
Responsáveis: - Norma Ayub Alves - Prefeita Mun. de Itapemirim no exercício 2012
Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni - Pregoeira do município e elaboradora do Edital do Pregão Presencial
05/2012
Diário Oficial de Contas

Zacarias Carraretto Filho - Procurador Municipal elaborador do parecer jurídico que aprovou o Edital do Pregão
Presencial nº 05/2012
Edital contendo exigências de habilitação não previstas
na Lei de Licitações e com cláusula que restringe a competitividade do certame – Prefeitura Municipal de Boa
Esperança – Pregão Presencial nº 071/2011 (Ref.: itens
2.3 e 2.3.3 da ITI 914/2016, analisado no item 3.5 da ITC)
Base legal: arts. 3.º, inciso I, e 9.º da Lei 10.520/02 e arts.
3.º, § 1.º, I, e § 5.º; arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93.
Responsáveis: - Romualdo Antonio Gaigher Milanese,
Prefeito Municipal de Boa Esperança
Rosângela de Souza Bueloni, Pregoeira Oficial e elaboradora do Edital do Pregão Presencial nº 071/2011
Camila Souto Mendes Facheti, Procuradora Municipal
elaboradora do parecer que aprovou o Edital do Pregão
Presencial 071/2011;
OBS: Manutenção da irregularidade quanto à exigência
de apresentação de amostras contida no ao item VII do
Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 071/2011 cláusulas 7.1 e 7.6. Afastamento quanto ao item 8.2.2 do Edital do Pregão Presencial nº 071/2011, que diz respeito à
exigências habilitatórias referentes à qualificação econômico-financeira a serem comprovadas pelo licitante
Acolher as razões de justificativas dos senhores Jonaci Xavier Garcindo, Secretário Municipal de Piúma (Interino) e André Layber Miranda, Secretário Municipal de
Serviços de Piúma, nos termos do art. 84, inciso I da Lei
Complementar 621/2012, afastando suas responsabilidades no tocante à irregularidade relativa à contratação com sobrepreço e pagamento com superfaturamento (item 3.2 da ITC);
www.tce.es.gov.br

Acolher parcialmente as razões de justificativas da Sra.
Norma Ayub Alves - Prefeita Municipal de Itapemirim, do
senhor Zacarias Carraretto Filho - Procurador Municipal
de Itapemirim e da senhora Lidiane Ribeiro dos Santos
Marafoni – Pregoeira Municipal de Itapemirim e manter
a irregularidade descrita no item 3.3 da ITC, ressaltando
que a irregularidade é de baixa lesividade das condutas,
e não se verificou, no caso concreto, prejuízo à competitividade do certame, já que 07 (sete) empresas participaram da licitação e 04 (quatro) delas sagraram-se vencedoras;
Rejeitar as razões de justificativas dos Srs. Romualdo Antonio Gaigher Milanese - Prefeito Municipal de Boa Esperança, Rosângela de Souza Bueloni - Pregoeira do Município de Boa Esperança e Camila Souto Mendes Facheti
- Procurador Municipal de Boa Esperança, e manter a irregularidade descrita subitem 2.4 deste Voto, aplicando-lhes multa individual de R$ 3.000,00, com fulcro no art.
135, II, da Lei Complementar 621/2012,
Julgar IRREGULARES as contas do senhor José Ricardo
Pereira da Costa – Prefeito Municipal de Piúma nos exercícios 2011 e 2012, em razão do cometimento de irregularidades que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 2.1 e 2.2 deste Voto, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe a sanção de multa individual de R$ 5.000,00, com fulcro no art. 135, II e III, da
Lei Complementar 621/2012, além da consequente condenação ao RESSARCIMENTO ao erário municipal de Piúma do valor correspondente a 139.780,68 VRTE, este solidariamente à sociedade empresária Amanda Santos do
Nascimento ME – contratada;
Julgar IRREGULARES as contas da sociedade empresáSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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ria Amanda Santos do Nascimento ME – empresa contratada, em razão do cometimento de irregularidades que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 2.1 e 2.2 deste Voto, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe a sanção de MULTA individual de R$ 5.000,00, com fulcro no art. 135, II e III, da Lei
Complementar 621/2012, além da consequente condenação ao RESSARCIMENTO ao erário municipal de Piúma do valor correspondente a 139.780,68 VRTE, este solidariamente ao senhor José Ricardo Pereira da Costa –
Prefeito Municipal de Piúma nos exercícios 2011 e 2012,
com base no art. 87, II e V da LC 621/2012, conforme especifico no item 3.8 a seguir;
Em razão do cometimento de infração que causou injustificável prejuízo ao erário – itens 2.1 e 2.2 deste Voto deverá ser imputado ao senhor José Ricardo Pereira da
Costa e à sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento ME, de forma solidária, o ressarcimento dos valores mencionados na tabela a seguir:
Responsável Valor Passível de Devolução (em VRTE) Motivo
Responsáveis Solidários			
José Ricardo Pereira da Costa
77.936,78 VRTE
Em razão de ordenar pagamentos (Notas de Pagamento
2626/2012 e 2627/2012) à sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento ME sem regular procedimento de liquidação de despesas, conforme conduta e nexo causal descritos na ITI 914/2016 - Amanda Santos do
Nascimento ME
Amanda Santos do Nascimento ME 77.936,78 VRTE
Em razão de ter recebido pagamentos consubstanciados
nas Notas de Pagamento 2626/2012 e 2627/2012, não
havendo, quanto a elas a regular liquidação de despesas,
Diário Oficial de Contas

cabendo a imposição de ressarcimento para evitar enriquecimento sem causa, conforme conduta e nexo causal
descritos na ITI 914/2016
- José Ricardo Pereira da Costa
José Ricardo Pereira da Costa

61.843,90 VRTE

OBS: No valor a ser ressarcido foi excluída a parcela referente ao sobrepreço aplicado às Notas de Pagamento
2626/2012 e 2627/2012 já que se está sugerindo a devolução integral de seus valores no tópico 5.1.1 da ITC.
Em razão de ordenar pagamentos com sobrepreço, conforme conduta e nexo causal descritos na ITI 914/2016.
- Amanda Santos do Nascimento ME
Amanda Santos do Nascimento ME 61.843,90 VRTE
OBS: No valor a ser ressarcido foi excluída a parcela referente ao sobrepreço aplicado às Notas de Pagamento
2626/2012 e 2627/2012 já que se está sugerindo a devolução integral de seus valores no tópico 5.1.1 da ITC.
Em razão de ter recebido pagamentos com valores acima
do preço de mercado, conforme conduta e nexo causal
descritos na ITI 914/2016
- José Ricardo Pereira da Costa
DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal de Itapemirim,
com base no disposto no art. 57, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, para que, nos próximos procedimentos licitatórios na modalidade pregão, quando necessária a apresentação de amostras, seja esta exigida
apenas do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar e desde que previamente disciplinada e detalhada no respectivo instrumento convocatório, nos
termos do art. 45 da Lei n.º 8.666/93 c/c art. 4º, II, e 9º
da Lei 10.520/2002, que regula a modalidade de licitawww.tce.es.gov.br

ção Pregão;
DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal de Boa Esperança, com base no disposto no art. 57, inciso III, da Lei
Complementar nº 621/2012, para que, nos próximos
procedimentos licitatórios na modalidade pregão, quando necessária a apresentação de amostras, seja esta exigida apenas do licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar e desde que previamente disciplinada e
detalhada no respectivo instrumento convocatório, nos
termos do art. 45 da Lei n.º 8.666/93 c/c art. 4º, II, e 9º
da Lei 10.520/2002, que regula a modalidade de licitação Pregão;
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO TC- 216/2018 – 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:
À UNANIMIDADE, nos termos do voto do relator
1.1. Rejeitar as preliminares suscitadas pelos senhores
Romualdo Antônio Gaigher Milanese, José Ricardo Pereira da Costa, André Layber de Miranda, Norma Ayub Alves, Camila Souto Mendes Facheti, Rosângela de Souza
Bueloni e Zacarias Carraretto Filho;
1.2. Manter as seguintes irregularidades, apontadas na
Instrução Técnica Inicial 914/2016, nas Prefeituras Municipais de Piúma, Itapemirim e Boa Esperança:
1.2.1 Pagamento sem liquidação, gerando dano ao erário - Prefeitura Municipal de Piúma (item 2.1 da ITI
914/2016); Base legal: art. 37, § 5.º, da CF/88 e arts. 62 e
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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63 da Lei 4.320/1964. Responsáveis: - José Ricardo Pereira da Costa - Prefeito Municipal de Piúma de 2009 a 2012
- Amanda Santos do Nascimento ME – empresa contratada

za Bueloni, Pregoeira Oficial e elaboradora do Edital do
Pregão Presencial nº 071/2011 - Camila Souto Mendes
Facheti, Procuradora Municipal elaboradora do parecer
que aprovou o Edital do Pregão Presencial 071/2011;

1.2.2 Contratação com sobrepreço e pagamento com superfaturamento - Prefeitura Municipal de Piúma (Ref.:
item 2.2 da ITI 914/2016, analisado no item 3.2 da ITC)
Base legal: art. 70, caput, da CF/88 - Princípio da Economicidade. Responsáveis: - José Ricardo Pereira da Costa Prefeito Mun. de Piúma de 2009 a 2012 - Amanda Santos
do Nascimento ME – empresa contratada

OBS: Manutenção da irregularidade quanto à exigência
de apresentação de amostras contida no ao item VII do
Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 071/2011 cláusulas 7.1 e 7.6. Afastamento quanto ao item 8.2.2 do Edital do Pregão Presencial nº 071/2011, que diz respeito à
exigências habilitatórias referentes à qualificação econômico-financeira a serem comprovadas pelo licitante

1.2.3 Edital contendo exigências de habilitação não previstas na Lei de Licitações e com cláusula que restringe
a competitividade do certame – Prefeitura Municipal de
Itapemirim – Pregão Presencial nº 05/2012 (Ref.: itens
2.3 e 2.3.1 da ITI 914/2016, analisado no item 3.3 da ITC)
Base legal: arts. 3.º, inciso I, e 9.º da Lei 10.520/02 e arts.
3.º, § 1.º, I, e § 5.º; arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93. Responsáveis: - Norma Ayub Alves - Prefeita Mun. de Itapemirim no exercício 2012 - Lidiane Ribeiro dos Santos
Marafoni - Pregoeira do município e elaboradora do Edital do Pregão Presencial 05/2012 - Zacarias Carraretto Filho - Procurador Municipal elaborador do parecer jurídico que aprovou o Edital do Pregão Presencial nº 05/2012

POR MAIORIA, nos termos do voto-vista do conselheiro
Domingos Augusto Taufner:

1.2.4. Edital contendo exigências de habilitação não previstas na Lei de Licitações e com cláusula que restringe
a competitividade do certame – Prefeitura Municipal de
Boa Esperança – Pregão Presencial nº 071/2011 (Ref.:
itens 2.3 e 2.3.3 da ITI 914/2016, analisado no item 3.5
da ITC) Base legal: arts. 3.º, inciso I, e 9.º da Lei 10.520/02
e arts. 3.º, § 1.º, I, e § 5.º; arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93.
Responsáveis: - Romualdo Antonio Gaigher Milanese,
Prefeito Municipal de Boa Esperança - Rosângela de SouDiário Oficial de Contas

1.5. Rejeitar as razões de justificativas dos Srs. Romualdo Antonio Gaigher Milanese - Prefeito Municipal de Boa
Esperança, Rosângela de Souza Bueloni - Pregoeira do
Município de Boa Esperança e Camila Souto Mendes Facheti - Procurador Municipal de Boa Esperança, e manter a irregularidade descrita subitem 2.4 deste Voto, aplicando-lhes multa individual de R$ 3.000,00, com fulcro
no art. 135, II, da Lei Complementar 621/2012,
À UNANIMIDADE, nos termos do voto do relator

1.3. Acolher as razões de justificativas dos senhores Jonaci Xavier Garcindo, Secretário Municipal de Piúma (Interino) e André Layber Miranda, Secretário Municipal de
Serviços de Piúma, nos termos do art. 84, inciso I da Lei
Complementar 621/2012, afastando suas responsabilidades no tocante à irregularidade relativa à contratação com sobrepreço e pagamento com superfaturamento (item 3.2 da ITC);

1.6. Julgar IRREGULARES as contas do senhor José Ricardo Pereira da Costa – Prefeito Municipal de Piúma nos
exercícios 2011 e 2012, em razão do cometimento de irregularidades que causaram dano injustificado ao erário
dispostas nos itens 2.1 e 2.2 deste Voto, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe a sanção de multa individual de R$ 5.000,00, com fulcro no art. 135, II e III, da
Lei Complementar 621/2012, além da consequente condenação ao RESSARCIMENTO ao erário municipal de Piúma do valor correspondente a 139.780,68 VRTE, este solidariamente à sociedade empresária Amanda Santos do
Nascimento ME – contratada;

1.4. Acolher parcialmente as razões de justificativas da
Sra. Norma Ayub Alves - Prefeita Municipal de Itapemirim, do senhor Zacarias Carraretto Filho - Procurador Municipal de Itapemirim e da senhora Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni – Pregoeira Municipal de Itapemirim e manter a irregularidade descrita no item 3.3 da
ITC, ressaltando que a irregularidade é de baixa lesividade das condutas, e não se verificou, no caso concreto,
prejuízo à competitividade do certame, já que 07 (sete)
empresas participaram da licitação e 04 (quatro) delas
sagraram-se vencedoras;

1.7. Julgar IRREGULARES as contas da sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento ME – empresa
contratada, em razão do cometimento de irregularidades que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 2.1 e 2.2 deste Voto, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, aplicando-lhe a sanção de MULTA individual de R$ 5.000,00, com fulcro no art. 135, II e III, da Lei
Complementar 621/2012, além da consequente condenação ao RESSARCIMENTO ao erário municipal de Piúma do valor correspondente a 139.780,68 VRTE, este so-
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lidariamente ao senhor José Ricardo Pereira da Costa –
Prefeito Municipal de Piúma nos exercícios 2011 e 2012,
com base no art. 87, II e V da LC 621/2012, conforme especifico no item 3.8 a seguir;
1.8. Em razão do cometimento de infração que causou
injustificável prejuízo ao erário – itens 2.1 e 2.2 deste Voto - deverá ser imputado ao senhor José Ricardo Pereira da Costa e à sociedade empresária Amanda Santos do
Nascimento ME, de forma solidária, o ressarcimento dos
valores mencionados na tabela a seguir:
Responsável Valor Passível de Devolução (em VRTE) MotivoResponsáveis Solidários
José Ricardo Pereira da Costa
77.936,78 VRTE
Em razão de ordenar pagamentos (Notas de Pagamento
2626/2012 e 2627/2012) à sociedade empresária Amanda Santos do Nascimento ME sem regular procedimento de liquidação de despesas, conforme conduta e nexo
causal descritos na ITI 914/2016 - Amanda Santos do
Nascimento ME
Amanda Santos do Nascimento ME 77.936,78 VRTE
Em razão de ter recebido pagamentos consubstanciados
nas Notas de Pagamento 2626/2012 e 2627/2012, não
havendo, quanto a elas a regular liquidação de despesas,
cabendo a imposição de ressarcimento para evitar enriquecimento sem causa, conforme conduta e nexo causal
descritos na ITI 914/2016 - José Ricardo Pereira da Costa
José Ricardo Pereira da Costa

61.843,90 VRTE

OBS: No valor a ser ressarcido foi excluída a parcela referente ao sobrepreço aplicado às Notas de Pagamento
2626/2012 e 2627/2012 já que se está sugerindo a devolução integral de seus valores no tópico 5.1.1 da ITC.
Diário Oficial de Contas

Em razão de ordenar pagamentos com sobrepreço, conforme conduta e nexo causal descritos na ITI 914/2016.
- Amanda Santos do Nascimento ME
Amanda Santos do Nascimento ME 61.843,90 VRTE
OBS: No valor a ser ressarcido foi excluída a parcela referente ao sobrepreço aplicado às Notas de Pagamento
2626/2012 e 2627/2012 já que se está sugerindo a devolução integral de seus valores no tópico 5.1.1 da ITC.
Em razão de ter recebido pagamentos com valores acima
do preço de mercado, conforme conduta e nexo causal
descritos na ITI 914/2016
- José Ricardo Pereira da Costa
1.9. DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal de Itapemirim, com base no disposto no art. 57, inciso III, da Lei
Complementar nº 621/2012, para que, nos próximos
procedimentos licitatórios na modalidade pregão, quando necessária a apresentação de amostras, seja esta exigida apenas do licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar e desde que previamente disciplinada e
detalhada no respectivo instrumento convocatório, nos
termos do art. 45 da Lei n.º 8.666/93 c/c art. 4º, II, e 9º
da Lei 10.520/2002, que regula a modalidade de licitação Pregão;
1.10. DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal de Boa
Esperança, com base no disposto no art. 57, inciso III,
da Lei Complementar nº 621/2012, para que, nos próximos procedimentos licitatórios na modalidade pregão,
quando necessária a apresentação de amostras, seja esta exigida apenas do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar e desde que previamente disciplinada e detalhada no respectivo instrumento convocatório, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.666/93 c/c art. 4º,
www.tce.es.gov.br

II, e 9º da Lei 10.520/2002, que regula a modalidade de
licitação Pregão;
2. Parcialmente vencido o relator conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, apenas quanto à conclusão processual, por entender não haver possibilidade de
desconversão parcial do processo, pelo que votou pelo julgamento das contas de todos os gestores, inclusive dos que não causaram dano ao erário (regular e quitação para André Layber Miranda e Jonaci Xavier Garcindo; regular com ressalva e quitação para Norma Ayub Alves, Zacarias Carraretto Filho e Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni; e irregular com multa de R$ 3.000,00 para
Romualdo Antonio Gaigher Bueloni, Rosângela de Souza
Bueloni e Camila Souto Mendes).
3. Data da Sessão: 13/03/2018 - 6ª 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. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em
substituição).
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 22/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 217/2018 – PLENÁRIO
Processo TC: 01068/2017-1 (Apensos: 01827/2017-4 e
07914/2010-3)
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Presidente Kennedy
Assunto: Pedido de Reexame
Exercício: 2009
Recorrente: Dorlei Fontão da Cruz
Procuradores: Gregório Ribeiro da Silva – OAB/ES 16046
e Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro – OAB/ES 15786
Ementa:PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 947/2016 PLENÁRIO – CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY – EXERCÍCIO DE 2009 – DAR PROVIMENTO – DECLARAR PRESCRIÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
Diário Oficial de Contas

DE MACEDO:
1 RELATÓRIOTrata-se de Pedido de Reexame interposto
pelo senhor Dorlei Fontão da Cruz, Presidente da Câmara de Presidente Kennedy no exercicio de 2009, em face
do Acórdão TC-947/2016 Plenário (fls. 826/843, Processo TC nº 7917/2010, vol. III), que assim concluiu:
AC Ó R D ÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC7914/2010, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatrode outubrode dois mil e dezesseis, à unanimidade,nos termos do Voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
Acolher as razões de justificativas apresentadas pelos sr.
Dorlei Fontão da Cruz, quanto aositensll.3, II.5, II.6, II.8 e
item II.9, pelo sr. José Adimar Piassiquanto ao item II.5,
pela sra. Edineide Santos Figueira Pacheco quanto ao
item II.6;e pela empresa KAP –Assessoria e Projetos em
relação ao item II.8;
2. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas apresentadas pelo sr.Dorlei Fontão da Cruz em relação aos
itens ll.1, ll.2, II.4e II.7 e pela senhora Edineide Santos Figueira Pachecoem relação aos itens ll.3, e aplicar multa,
de 4.500 VRTEe 800 VRTE, respectivamente, comos seus
devidos acréscimos legais;
3. Determinar ao atual presidente da Câmara Municipal
de Presidente Kennedy, a implantação de unidade central de controle interno do Poder Legislativo Municipal,
de acordo com a Resolução TC 227/2011 e dispensar a
SEGEX do monitoramento;
4. Arquivar os autos pós o trânsito em julgado
Devidamente notificado, o recorrente interpos o presenwww.tce.es.gov.br

te Pedido de Reexame objetivando tornar sem efeito a
decisão proferida por este Tribunal.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados à Secex Recursos que, por meio da Instrução Técnica de Recurso
161/2017 (fls. 25/36), opinou pelo conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, negou-lhe provimento, mantendo as irregularidades do Acórdão TC – 947/2016 Plenário.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer
4123/2017 - fl. 40).
Tendo os autos integrado a pauta da 38ª Sessão Ordinária do Plenário, em 31 de outubro de 2017, a defesa
apresentou, em sede de sustentação oral, argumentos
no intuito de suprimir as irregularidades apontadas, conforme Notas Taquigráficas (fls. 49/55) e Documentos de
Defesa Oral (fls. 60/74).
Foram, então, os autos encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas para análise dos
esclarecimentos prestados na sustentação oral. A Manifestação Técnica 27/2018 (fls. 77/80) opinou pelo provimento do recurso porquanto deva ser reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva do Estado e, consequentemente, decretada a extinção de sua punibilidade,
com o afastamento de sua obrigação de pagamento de
sanções pecuniárias que lhe foram imputadas no juízo
de piso, no montante de 4500 VRTE.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 261/2018 - fl. 84).
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na
Manifestação Técnica 27/2018 (fls. 77/80), abaixo transcrita.
Em primeira linha argumentativa, o recorrente invoca a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCEES no presente processo, uma vez que a citação do manifestante foi juntada aos autos em 24/11/2011, data em
que ao seu julgar ocorreu a interrupção da prescrição,
consoante Inciso I, § 4° do art. 71 da Lei Complementar
621/2012.
Lado outro, o acórdão recorrido foi publicado em
29/11/2016, portanto, disponibilizado em 28/11/2016,
no Diário Oficial Eletrônico do TCEES.
Ou seja, haveria o transcurso de mais de cinco anos entre ambos eventos.
De fato, à luz das diaposições legais aplicáveis à espécie,
tanto a citação válida, quanto a interposição do recurso,
configuram causas interruptivas da prescrição.
Em contraposição, a inocorrência desses eventos em lapso temporal superior a cinco anos estabiliza as relações
jurídicas e impede que essa Corte se valha de seu poder
sancionatório em face dos jurisdicionados.
Acresça-se tão somente que o termo a quo para deflaDiário Oficial de Contas

gração da prescrição da pretensão punitiva não pode ficar ao alvedrio de uma mera operação cartorária ( de
juntada do mandado cumprido), de sorte que por ter
conteúdo de Direito Material, não comporta mitigações
regimentais ou quaisquer outras de natureza infralegal,
acerca de sua incidência.
No caso em apreço, essa exegese tornaria ainda mais
precoce o advento do fenômeno prescricional, uma vez
que por óbvio, o ato de citação propriamente dito, se dá
necessariamente anteriormente ao procedimento meramente formal de juntada aos autos do mandato devidamente cumprido.
De outra banda, quer nos parecer que o legislador laborou em equívoco , ao menos para fins de incidência da
prescrição intercorrente, como no presente caso, quando assinala como evento interruptivo a interposição do
recurso.
Explica-se: a prescrição não pode ter como causa interruptiva acontecimento que se sujeito a condição potestativa da parte.
O aforismo jurídico de que a ninguém é dado beneficiar-se de sua torpeza é atemporal e tem vez no presente
caso.
Ademais, não há que se falar em continuar a contagem
da prescrição da pretensão punitiva depois de prestada
a tutela jurisdicional, pelo menos em sede de julgamento originário.
Parece mais sensato e assim o tema foi abordado pelo
recorrente, que a prescrição sob a espécie intercorrente
se verifique entre a data da citação válida e a da publicação do acórdão e não entre aquela e a interposição do
recurso. Este marco, seria o termo inicial da contagem
www.tce.es.gov.br

do prazo prescricional quando exercido pelo jurisdicionado ou Ministério Público, o duplo grau de jurisdição.
Assim sendo, feitas essas considerações com o fito de
lançar luzes sobre o tema, cogente reconhecer, assim como o fez do Ministério Público Especial de Contas à fls
100 do processo Tc 1827/2017, que está extinta a punibilidade do TCEES em relação ao recorrente, uma vez que
transcorridos mais de cinco anos entre a data de sua citação e a publicação do acórdão que lhe impõs sanções
de natureza pecuniária.
Portanto, impende destacar que fica prejudicada a análise de mérito das razões recursais aduzidas relativamente
a Terceirização de serviços permanentes e esenciais, cuja
função está prevista nas atribuições dos cargos do legislativo municipal; Substituição de mão de obra não contabilizada como despesa de pessoal; Contratação de empresa de auditoria interna sem fundamentação de interesse público e Ausência de designação de fiscal no contrato.
Ressalto que o item 2 do Acórdão TC 947/2016 aplicou
multa de 4.500 VRTE ao senhor Dorlei Fontão da Cruz,
bem como multa de 800 VRTE à senhora Edineide Santos
Figueira Pacheco.
Tendo em vista que a prescrição da pretensão punitiva
é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida
ex officio pelo julgador, afasto, também, a obrigação do
pagamento da sanção pecuniária pela senhora Edineide
Santos Figueira Pacheco.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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te 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 Ssessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer o presente Recurso;
1.2. Declarar a prescrição da pretensão punitiva deste
Tribunal de Contas no tocante às inconsistências apontadas nos autos do Processo TC 7917/2010, com fulcro no
art. 71 da Lei Complementar nº 621/2012;
1.3. Dar provimento ao presente Recurso no sentido de
afastar a obrigação de pagamento de sanção pecuniária imposta aos senhores Dorlei Fontão da Cruz e Edineide Santos Figueira Pacheco pelo item 2 do Acórdão TC
947/2016;

e Marco Antonio da Silva.

Sales Baptista, Marcelo Semprini Ferreira

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
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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1.4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.

Processos:
07914/2010-3

01827/2017-4,

1.5. Dê-se ciência ao recorrente da presente decisão.

Classificação:

Pedido de Reexame

2. Unânime.

UG: Câmara Municipal de Presidente Kennedy

3. Data da Sessão: 13/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

4. Especificação do quórum:

I interessados: Dorlei Fontao da Cruz, Edineide Santos
Figueira Pacheco, Jose Adimar Piassi, KAP - Assessoria
&Projetos LTDA - ME

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
Diário Oficial de Contas

01068/2017-1,

Recorrente: Ministério Público de Contas

Procuradores: Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro
(OAB: 15786-ES), Pedro Josino Cordeiro (OAB: 17169ES), Gregorio Ribeiro Da Silva (OAB: 16046-ES), Rubi Jose
www.tce.es.gov.br

Ementa:PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – NEGAR
PROVIMENTO - DECLARAR PRESCRIÇÃO – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, em face do Acórdão TC-947/2016 (fls. 826/843, Processo TC
nº 7917/2010, vol. III), que, dentre outros pontos, reconheceu a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do Presidente da Câmara de homologar o Convite
1/2009 e a irregularidade decorrente da classificação indevida de licitante que não cumpriu os requisitos do edital para habilitação, mantendo, ao final, somente a responsabilidade da Presidente da Comissão de Licitação.
Inicialmente, tendo em vista a presença dos requisitos
de admissibilidade e a necessidade de oportunizar ao recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório,
decidi pelo conhecimento do Pedido de Reexame, bem
como pela notificação do senhor Dorley Fontão da Cruz
para que, no prazo de 30 (trinta dias), apresentasse suas
contrarrazões recursais (Decisão Monocrática 510/2017
- fls. 15/17).
Ato contínuo, os autos foram encaminhados à Secex Recursos que, por meio da Instrução Técnica de Recurso
160/2017 (fls. 37/45), opinou pelo conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, pelo provimento, para reformar o Acórdão TC – 947/2016 – Plenário, mantendo-se a
irregularidade constatada no item II. 3 também em desfavor do Presidente da Câmara Municipal, senhor Dorlei Fontão da Cruz, haja vista que a homologação do proSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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cedimento licitatório constitui ato capaz de irradiar responsabilidade.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer
4122/2017 - fls. 48/49).

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 332/2017 (fls. 87/96), abaixo
transcrita.
III DO MÉRITO

Tendo os autos integrado a pauta da 38ª Sessão Ordinária do Plenário, em 31 de outubro de 2017, a defesa
apresentou, em sede de sustentação oral, argumentos
no intuito de suprimir as irregularidades apontadas, conforme Notas Taquigráficas (fls. 58/64) e Documentos de
Defesa Oral (fls. 69/83).

Dispôs o Acórdão recorrido:

Foram, então, os autos encaminhados à Secex Recursos
para análise dos esclarecimentos prestados na sustentação oral. A Instrução Técnica de Recurso 332/2017 (fls.
87/96) reconhece a ocorrência do fenômeno prescricional, e conclui que, em razão do fenômeno prescricional,
que atingiu a possibilidade de aplicação de penalidade,
bem como, pela inexistência de hipótese de imputação
de débito, devem ser excluídos da análise. Nesse sentido, opina pela negativa de provimento ao recurso.

ASSUNTO - AUDITORIAORDINÁRIA

Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira
(Parecer do Ministério Público de Contas 6467/2017 - fl.
100).
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.
Diário Oficial de Contas

ACÓRDÃO TC-947/2016-PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7914/2010
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
RESPONSÁVEIS - DORLEI FONTÃO DA CRUZ, EDINEIDE
SANTOS FIGUEIRA PACHECO, JOSÉ ADIMARPIASSIE KAP
ASSESSORIA E PROJETOS LTDA.
ADVOGADOS - PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB/ES
Nº 4508), ALTAMIRO THADEU FRONTINO (OAB/ES Nº
15786), GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA (OAB/ES Nº 16046),
MARCELO SEMPRINI FERREIRA (OAB/ES Nº 12.915) E RUBI SALES BAPTISTA (OAB/ES Nº 6.540)
EMENTA
RELATÓRIO DE AUDITORIA – 1) ACOLHER AS RAZÕES DE
JUSTIFICATIVA – 2) REJEITAR PARCIALMENTE AS RAZÕES
DE JUSTIFICATIVA - MULTA – 3) DETERMINAÇÃO –4) ARQUIVAR.
[...]
l.3 Classificação irregular de empresa que não cumpriu
os requisitos do edital para habilitação
Responsáveis:
Dorlei Fontão da Cruz (Presidente da Câmara Municipal)
www.tce.es.gov.br

Edineide Santos Figueira Pacheco (Presidente da CPL)
Em análise ao Convite 1/2009, do qual decorreu a contratação de serviços contábeis (Contrato 7/2009), observou-se que a licitante vencedora foi indevidamente classificada já que, no momento da habilitação, não apresentou comprovante de regularidade perante o fundo de
garantia por tempo de serviço (FGTS).
Conforme demonstra o acervo probatório, a abertura dos envelopes, primeiro com os documentos de habilitação e depois contendo as propostas, ocorreu em
26/01/2009 (fls. 92-94), mas o certificado de regularidade com o FGTS apresentado pela empresa é datado de
11/02/2009 (fl. 101), atestando que a emissão deste documento ocorreu 16 dias após o encerramento da licitação da qual se sagrou vencedora.
Diante desses fatos, a área técnica concluiu que a comissão permanente de licitação da Câmara de Presidente
Kennedy deixou de desclassificar a empresa Assessoria
Farias Ltda., contrariando as previsões editalícias e o art.
27, inciso IV e art. 29, inciso IV da Lei 8.666/93.
Os defendentes reconheceram os fatos e acrescentaram
que, na ocasião, a empresa havia apresentado certificado de regularidade com FGTS com validade vencida. No
entanto, como a licitante já vinha mantendo contratos
de mesma natureza com o Órgão durante o ano anterior (contrato 7/2008) e, inclusive, naquela data (contrato emergencial 2/2009), a presidente da CPL julgou tratar-se de licitante com histórico de regularidade fiscal,
razão pela qual deu continuidade ao certame.
Alegaram, ainda, que a decisão teria sido submetida e
acatada pelos demais licitantes, passando-se à fase de
conhecimento das propostas, após a qual a Assessoria
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Farias Ltda. se sagrou vencedora com o menor preço.
As justificativas, entretanto, foram rejeitadas pela área
técnica, uma vez que a verificação da irregularidade se
deu na fase de habilitação das licitantes e que, naquele cenário, por expressas disposições legais e editalícias,
a empresa em questão deveria ter sido desclassificada,
até porque a apresentação do indigitado documento, naquela etapa específica do procedimento licitatório, é exigência legal explicitada pelo inciso IV do art. 29 do Estatuto de Licitações.
Assim como a área técnica, entendo que foi indevida
a classificação da empresa que deixou de comprovar o
atendimento aos requisitos de habilitação no momento
oportuno, ainda que tenha se sagrado vencedora devido
à oferta do menor preço.
Ocorre que, neste caso, restou claro que a Assessoria Farias Ltda. foi privilegiada, em detrimento das demais licitantes, por já ter firmado sucessivos contratos com o Órgão e isto afronta princípios norteadores das licitações,
como o da isonomia, da legalidade, da impessoalidade
e da vinculação ao instrumento convocatório, vejamos:
Lei 8.666/93
Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Além disso, a alegação de que as demais licitantes teDiário Oficial de Contas

riam concordado com a permanência da Assessoria Farias Ltda. no certame não merece ser acolhida; primeiro, porque tal alegação veio desprovida de prova; segundo, porque eventual acordo de vontades, se existente,
seria irrelevante para afastar a aplicação de regras legais
e editalícias.
Por fim, cumpre reconhecer a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do Presidente da Câmara de
homologar o certame e a irregularidade decorrente da
classificação indevida da licitante, o que se deu ainda na
fase de abertura de envelopes em meio ao convite.
Considerando-se, ainda, que tal fato deixou de ser expressamente consignado pela Presidente da CPL nos autos do procedimento, entendo que o senhor Dorlei Fontão da Cruz homologou procedimento contrário à lei, induzido por fato de terceiro, o que exclui a ilicitude de sua
conduta e afasta sua responsabilidade quanto à prática
desta irregularidade e, apenas quanto a esta questão específica, discordo do entendimento técnico.
o mais, confirmo a irregularidade e a atribuo à responsabilidade da Presidente da CPL, senhora Edineide Santos Figueira Pacheco, aplicando-lhe multa de 800 VRTE,
ponderando que, apesar de terem sido agredidas disposições legais e editalícias, o potencial lesivo da irregularidade foi baixo ante a constatação, ainda que extemporânea, de que a contratada de fato estava em situação regular com o FGTS, além de ter apresentado a proposta
com o menor valor. (grifo nosso)
O recorrente entende que a decisão de afastar a responsabilidade do Presidente da Câmara padeceu em error in
judicando, pois ao homologar procedimento concorrencial consubstanciado no Convite 01/2009, o gestor atraiu
para si a responsabilidade pela regularidade do certame.
www.tce.es.gov.br

Aduz que, ante a posição hierárquica na estrutura administrativa e suas competências, o Presidente da Câmara poderia ter delegado a outros servidores a função de
homologar e adjudicar a licitação, mas prescindiu de fazê-lo.
Assim, não sendo a homologação da licitação apenas
uma formalidade, mas um atestado de validade do certame, afirma que a autoridade que a homologa assume
a responsabilidade por sua regularidade.
Destaca que a homologação do certame permeado de irregularidade, de per si, comprova o nexo de causalidade
entre a conduta do Presidente da Câmara e as anomalias apontadas.
Por fim, colaciona aos autos trechos dos Acórdãos nº
9917/2011 e 918/2005 do TCU apontando o entendimento do Tribunal de Contas da União acerca da matéria.
Preliminarmente o recorrido alega a prescrição da pretensão punitiva
Inicialmente cumpre discorrer quanto à ocorrência de
prescrição – ART. 71 DA LC 621/2012
As inconsistências detectadas nos trabalhos de auditoria e consubstanciadas na Instrução Técnica Inicial ITI
856/2011 (fls. 471 a 488, vol. II do Processo TC 79142010)
referem-se a fatos ocorridos no exercício de 2009. Dessa forma, faz-se necessário perquirir-se se a pretensão
punitiva deste Tribunal ainda persiste ou foi suplantada
pelo fenômeno prescricional face ao decurso do tempo.
A Lei Complementar nº 621/2012, em seu art. 71, dispõe
sobre o prazo em que se verificará a ocorrência de prescrição, bem como, suas causas interruptivas e suspensivas. Eis a letra da Lei:
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos
de processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato normativo, incluindo os
atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência
no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a
atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a
adoção de medidas corretivas (grifou-se).
Note-se que o fenômeno prescricional implica na extinção da pretensão punitiva deste TCEES impossibilitando
a aplicação de sanções ao gestor que tenha incorrido em
irregularidades formais.
Acrescente-se que de acordo com a Lei Orgânica deste
Tribunal (Lei Complementar Estadual 621/2012), precisamente seu Título VI, as sanções aplicáveis por este Tribunal são as seguintes: multa (arts. 134 e 135); inabilitaDiário Oficial de Contas

ção para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, por prazo não superior a cinco anos (art. 139);
declaração de inidoneidade de licitante fraudador para
participar de licitação ou contratar, por até cinco anos,
com a administração pública estadual e municipal (art.
140); além das penalidades descritas nos incisos I e II do
art. 141, ora reproduzidos:
Art. 141. O Tribunal de Contas poderá ainda determinar,
cumulativamente ou não com outras sanções previstas
nesta Lei Complementar e no Regimento Interno, as seguintes sanções:
I - inabilitação para o recebimento de transferências voluntárias, de órgãos ou entidades sujeitas à jurisdição
do Tribunal de Contas, nos casos de omissão no dever
de prestar contas, de desfalque ou o desvio de dinheiro,
bens ou valores públicos ou da prática de ato de gestão
ilegal, ilegítimo ou antieconômico, excetuadas as hipóteses previstas no § 3º do artigo 25 da Lei Complementar
Federal nº 101/00;
II - proibição de contratação, pelo Poder Público estadual ou municipal, por até cinco anos, do agente público
responsabilizado pela prática de grave infração, nos termos do artigo 139, e do terceiro que, como contratante
ou parte interessada na prática do mesmo ato, haja concorrido para a ocorrência do dano ao erário apurado, no
caso do disposto nas alíneas “e” e “f” do inciso III do artigo 84, observado o disposto nos incisos I e II do artigo 87.
Nessa senda, cabe asseverar que a prescrição quinquenal, prevista no art. 71 da LC 621/2012, só atinge a pretensão sancionatória, em nada afetando a obrigação de
reparação 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
www.tce.es.gov.br

República, de seguinte dicção:
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.
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, §
5°).
A mesma interpretação é dada por Uadi Lammêgo Bulos :
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.
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:
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
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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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.
Note-se, ainda, que esta E. Corte de Contas firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional previsto no art. 71 da LC 621/2012 se aplica aos processos
anteriores à vigência da referida Lei Complementar, como se vê do Acórdão TC 407/2012, passado nos autos
do Processo TC 4348/2003, de Relatoria do Conselheiro
(em substituição) João Luiz Cotta Lovatti, senão vejamos:
(...) VOTO no seguinte sentido: (...)
II) Em verificando que o Termo de Citação nº 0141/2012,
foi juntado em 06/02/2012 (fls. 804), 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 (Processo TC 4348/2003, Acórdão Plenário TC 407/2012, Rel.
Conselheiro (em substituição) João Luiz Cotta Lovatti).
Pois bem, feitas estas considerações acerca do instituto
da prescrição e sua previsão na LC 621/2012, urge averiguarmos a sua ocorrência no que tange aos indícios
apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 856/2011.
Convém asseverar que o prazo prescricional possui causas suspensivas e interruptivas conforme destacado
Diário Oficial de Contas

nos susomencionados §§ 3º e 4º, I e II, do art. 71 da LC
621/2012. Ocorre que compulsando os autos também se
verifica a inocorrência de causas suspensivas à contagem
do prazo prescricional.
Nesse passo, tem-se que da data da citações, cujo Termo
foi juntado em 25/11/2011 até a data da interposição
do recurso, 21/03/2017, trancorreram-se mais de cinco
anos. Assim, resulta evidenciado que encontra-se prescrita a pretensão punitiva desta Corte de Contas, a teor do que dispõe o incisos I e II do § 4º do art. 71 da LC
621/2012
Ressalte-se, entretanto, que embora o advento do fenômeno prescricional tenha o condão de extinguir a possibilidade de aplicação de sanção, em nada afeta a possibilidade das contas do gestor serem julgadas irregulares
caso subsista anomalia que implique em imposição de
ressarcimento, hipótese na qual o processo de fiscalização deverá ser convertido em tomada de contas especial
(art. 57, IV, da LC 621/2012 e 207, VI, do RITCEES) e ser
julgada na forma do art. 84 e seguintes da LC 621/2012..
Assim sendo e com respaldo no art. 375, caput , do RITCEES (aprovado pela Res. TC 261/2013) entendemos que
os indícios de irregularidades supramencionados, em razão do fenômeno prescricional que atingiu a possibilidade de aplicação de penalidade, bem como, pela inexistência de hipótese de imputação de débito, devem ser
excluídos da análise.
Cumpre frisar outrossim que a notificação do Acórdão
TC 947/2016, prolatado no Processo TC 7914/2010 foi
disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES em
28/11/2016, considerando-se publicada dia 29/11/2016,
portanto já se verificava o fenômeno da prescrição à
época.
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Declarar a prescrição da pretensão punitiva deste
Tribunal de Contas no tocante às inconsistências apontadas nos autos do Processo TC 7917/2010, com fulcro no
art. 71 da Lei Complementar nº 621/2012;
1.2. Negar provimento ao presente Recurso;
1.3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/03/2018 - 6ª 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 Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
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- 219/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO TC: 05409/2017-2
JURISDICIONADO: Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual - Ordenador
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEIS: Luiz Paulo Vellozo Lucas, Aroldo Natal
Silva Filho, Everaldo Colodetti e Denise Moura Gazzinelli
Cruz
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR
– EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR REGULARES – QUITAÇÃO
– ARQUIVAR

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual de Ordenador do Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo, referente ao exercício de 2016, cuja gestão foi
dos senhores Luiz Paulo Vellozo Lucas (Diretor-presidente), Aroldo Natal Silva Filho (Diretor-presidente no período complementar), Everaldo Colodetti (Diretor) e Denise
Moura Cadete Gazzinelli Cruz (Diretor).
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 682/20171 (peça 20 dos autos) e a Instrução Técnica Conclusiva
5783/2017-7 (peça 21 dos autos) concluindo pela regularidade das contas quanto ao aspecto técnico-contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 6293/2017-9 (peça 27 dos autos).
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 682/2017-1 (peça 20 dos autos), abaixo
transcrito, corroborado pela ITC nº 5783/2017-7 e pelo
parecer ministerial:

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

2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO

1 RELATÓRIO

A prestação de contas foi encaminhada ao TCEES e ho-
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“2-FORMALIZAÇÃO
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mologada pelo Sistema CidadES-WEB no dia 31/05/17,
nos termos do artigo 140, parágrafo único, do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, ou seja, observou-se o prazo regimental.
Considerando a regularidade e integridade dos anexos,
documentos e demonstrativos financeiros encaminhados para exame contábil, com vistas ao cumprimento do
artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual e artigo 168
da Resolução TC 261/2013, o prazo para julgamento das
contas anuais do Fundes encerrar-se-á em 31/12/18.
2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Constata-se que os arquivos encaminhados a esta Corte de Contas foram assinados eletronicamente pelos senhores Aroldo Natal Silva Filho (Diretor-presidente e responsável pelo envio das contas anuais ao TCEES) e Valdir
dos Santos (Contabilista responsável pelos registros dos
atos e fatos administrativo-contábeis, econômico-patrimoniais e financeiros), na forma exigida pela IN 34/15.
3 GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
3.1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
3.1.1 Aprovação das demonstrações contábeis
Na opinião dos auditores independentes, as demonstrações financeiras do Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo relativas aos atos e fatos contábeis encerrados
em 31/12/16 apresentaram adequadamente, em seus
aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira, o
desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o período findo naquela data, pois estiveram de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme segue a transcrição extraída do parecer emitido pelos auditores independes do Grupo Maciel – Auditoria,
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Consultoria, Perícia e Assessoria, a saber:
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do FUNDES –
Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em seus aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira do FUNDES – Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo, em
31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil.
Ato contínuo, e com base no parecer dos auditores independentes, o Conselho Gestor do FUNDES – Fundo de
Desenvolvimento do Espírito Santo aprovou, por unanimidade, as suas demonstrações financeiras, relativas ao
exercício de 2016, conforme se depreende da ata de reunião que segue transcrita:
Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezessete reuniu-se o Conselho Gestor do Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES, sob a Presidência de JOSÉ EDUARDO FARIA DE AZEVEDO, e os conselheiros AROLDO NATAL SILVA FILHO, HAROLDO CORREA
ROCHA, JOSÉ ANTÔNIO BOF BUFFON e ROBSON LUIZ
AVELINO PEREIRA. Justificada ausência do Conselheiro
Paulo Ruy. Iniciada a reunião, passou-se a examinar, disDiário Oficial de Contas

cutir e deliberar sobre os seguintes assuntos constantes
da pauta: I) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDES
– EXERCÍCIO 2016 – Em cumprimento aos dispositivos
legais, foi apresentada as Demonstrações Contábeis do
Fundes e respectivo Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício de 2016, que foram aprovadas
pelo Conselho Gestor. [...].
4 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais refletem a gestão dos senhores Luiz
Paulo Vellozo Lucas (Diretor-presidente), Aroldo Natal
Silva Filho (Diretor-presidente no período complementar), Everaldo Colodetti (Diretor) e Denise Moura Cadete Gazzinelli Cruz (Diretor) no exercício de suas funções
no FUNDES - Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo, relativamente ao exercício de 2016, razão pela qual
se propõe ao Plenário deste Tribunal que as contas anuais sejam julgadas regulares, na forma do art. 84, inciso
I, da LC 621/2012.
Respeitando-se o escopo delimitado pelo art. 10, parágrafo único, da Resolução TC 297/16, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas nas peças e nos documentos e
demonstrativos contábeis encaminhados pelo responsável ao TCEES e, principalmente, naquelas contidas no parecer dos auditores independes e na ata de reunião do
Conselho Gestor que aprovou as demonstrações contábeis do Fundes”.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação
da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Heron
Carlos Gomes de Oliveira, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que subwww.tce.es.gov.br

meto 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 do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:
1.1. julgar regulares as contas dos senhores Luiz Paulo
Vellozo Lucas (Diretor-presidente), Aroldo Natal Silva Filho (Diretor-presidente no período complementar), Everaldo Colodetti (Diretor) e Denise Moura Cadete Gazzinelli Cruz (Diretor), Ordenadores de despesas do Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo, no exercício
de 2016, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação aos responsáveis, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal;
1.2. arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução
TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/03/2018 - 6ª 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 Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
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

Versam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual de Ordenador da Câmara Municipal de Vila Velha, relativas ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Ivan Carlini.

ACÓRDÃO TC- 221/2018 – PLENÁRIO

4.5.1.1 – Incompatibilidade na contribuição patronal
(RPPS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro;

PROCESSO: TC 04922/2017-1
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vila Velha CMVV
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEL: Ivan Carlini
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA – EXERCÍCIO DE 2016
– REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
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No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 17 de abril de 2017, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2015, portanto, fora do prazo estabelecido pela legislação.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou o Relatório Técnico RT nº 577/2017-7 (doc.
48), opinando pela citação do Sr. Ivan Carlini para que
apresentasse em 30 dias, improrrogáveis, as justificativas acerca dos achados infra mencionados:
4.4.1 – Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens;

Ato contínuo, o referido entendimento pela citação foi
corroborado pela Decisão Monocrática nº 1407/20171 (doc. 50), tendo sido apresentadas as justificativas no
doc. 54.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE confeccionou a Instrução Técnica Conclusiva
ITC nº 349/2018-8 (doc. 58) opinando pelo julgamento
REGULAR das contas da Câmara Municipal de Vila Velha,
no exercício de 2016, sob responsabilidade do Sr. Ivan
Carlini.
Em seguida, o Ministério Público de Contas, de acordo
com o parecer nº 488/2018-1 exarado pelo Procurador
de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, situado
www.tce.es.gov.br

no doc. 62, opinou de forma consoante ao formulado
pela área técnica.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
1.

FUNDAMENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Compulsando detidamente os autos, observo que o feito encontra-se devidamente instruído, considerando o
atendimento a todos os trâmites legais e regimentais,
havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em
atendimento aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta Corte de Contas, em 17 de abril de 2017, descumprindo assim o prazo regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação
de Contas está composta por todas as demonstrações
contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução
Normativa TC 28/2013 e Lei Federal n.º 9.717/1998, Lei
Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.
Entretanto, foram constatadas as irregularidades dignas
de nota que passo a apreciar nesse momento, quais seSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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jam:
2.1 – Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em estoque e o saldo registrado no
balanço patrimonial ( item 4.4.1 do RT 577/2017)
Nesse sentido, a área técnica analisou os valores demonstrados nas contas de estoques, bens móveis, imóveis e intangíveis, sendo possível observar na tabela nº
13 que o valor inventariado do bem não consta na respectiva conta contábil do Balanço Patrimonial.
Sob essa ótica, entendo que possa ter existido falhas no
que tange a contabilização, as conciliações e/ou inventário ou não elaboração do inventário físico, considerando
o destoar entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade.
Em sede de defesa, o responsável aduziu que fora incluso no arquivo encaminhado os dados do almoxarifado
de 2014 que se encontra inativo, evidenciando assim o
equívoco cometido por sua equipe na geração do arquivo “INVALM.xml” e sendo naquela oportunidade enviado o arquivo correto.
Ao compulsar o novo arquivo, a área técnica identificou
que os valores contábeis e do inventário físico não apresentaram divergências, razão pelo qual acompanhando
o entendimento técnico e ministerial, entendo pelo afastamento do achado em comento.
2.2 – Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal (RPPS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro (item 4.5.1.1 do RT 577/2017);
O referido achado consiste no valor referente à contribuição patronal, apurado com alicerce no resumo anual
da folha de pagamento dos servidores vinculados ao regime próprio de previdência (FOLRPP) sendo demonstraDiário Oficial de Contas

do naquele a divergência dos valores registrados no balancete da execução orçamentária (BALEXO).
É sabido que a liquidação de uma contribuição previdenciária pauta-se nos valores apurados em folha de pagamento e desta forma, no que tange a contribuição patronal, vejo o registro de liquidação em valor a menor
do demonstrado no resumo da folha de pagamento no
importe de R$ 273.350,16, o que evidencia determinada distorção no Balanço Orçamentário, e, por conseguinte, nos resultados orçamentários e financeiros apurados.

Insta ressaltar que o arquivo “XML FOLRPP” foi substituído e posteriormente, comprovado que os valores acerca da contribuição patronal da unidade gestora em comento foram empenhados, liquidados e pagos de acordo com os obtidos através das folhas de pagamentos, razão pelo qual acompanho o entendimento técnico e ministerial e afasto o indicativo de irregularidade.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício, e que a Câmara Municipal de Vila Velha
cumpriu os limites legais e constitucionais.

Em sede de justificativa, o gestor colaciona aos autos na
tabela I os valores mensais referentes às contribuições
previdenciárias devidas ao RPPS totalizando o valor de
R$ 638.542,08, sendo que da parte patronal avaliada em
R$ 416.059,02 foram descontados valores resultando no
importe de R$ 5.416,27 correspondente ao pagamento
do auxílio tratamento de saúde dos servidores afastados.

Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os
quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:

De acordo com a tabela II que se refere aos pagamentos realizados ao RPPS, somando tanto a parte patronal como a parte empregado foi totalizado o valor de R$
637.868,99 e por tal resultado não foram identificadas
divergências. Contudo, no que tange a despesa empenhada, liquida e paga (parte patronal) consta diferença
relativa ao montante devido no exercício de 2016, considerando que o valor total empenhado e liquidado naquele foi inscrito em restos a pagar processados no valor
de R$ 32.708,76, pago em janeiro de 2017.

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

Entretanto, a diferença de R$ 5.000,00 empenhada/liquidada a menor, apurada entre o valor devido ( R$
416.059,01), empenhado e liquidade (R$ 411.059,02) e
o pago ( R$ 378.350,26) referente ao mês de dezembro
de 2016 foi regularizada em janeiro de 2017, sendo esta
reconhecida e paga por meio do processo TC 2991/2016.
www.tce.es.gov.br

4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e
as informações apresentadas devem possibilitar o recoSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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nhecimento das suas respectivas validades.

Plenário.

EMENTA:

(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis
devem ser disponibilizados para a sociedade e expressar,
com transparência, o resultado da gestão e a situação
patrimonial do setor público.

4. Especificação do quórum:

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – ACOMPANHAMENTO - EXAURIMENTO DO OBJETO - ARQUIVAMENTO.

Considerando que as divergências foram saneadas, é
possível afirmar que os demonstrativos contábeis, bem
como os dados que serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os critérios descritos no fragmento acima.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto
à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Câmara Municipal de
Vila Velha, relativas ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Ivan Carlini, nos termos do inciso I do
artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.
1.2. Dar ciência ao interessado;
1.3. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária do
Diário Oficial de Contas

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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- 222/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO TC: 2546/2012
ASSUNTO: Fiscalização - Acompanhamento
JURISDICIONADO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRTO
SANTO

www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – FATOS
O processo em questão teve origem ainda no de 2012,
por meio de ofício da SEFAZ, com o objetivo de dar cumprimento à Portaria STN nº 406, de 20 de junho de 2011,
que tratava especificamente do encaminhamento de
cronograma de ações a serem adotadas pelo Governo
do Estado até 2014, envolvendo procedimentos contábeis e patrimoniais.
Em 2013, a SEFAZ enviou novo ofício, registrando a disponibilidade das informações atualizadas através do portal www.sefaz.es.gov.br .
O processo permaneceu sem impulso entre 30/07/2013
e 30/08/2016, quando o então Relator das Contas de Governo foi provocado pela Área Técnica, a notificar a SEFAZ para atualizar as informações.
Novamente permaneceu paralisado este processo, entre
26/09/2016 e 21/09/2017, oportunidade que vieram os
autos à minha conclusão, na condição de atual Relator
das Contas de Governo – exercício 2016, com nova provocação da Área Técnica, para reiterar a notificação à SEFAZ, visando a solicitação de informações sobre os procedimentos contábeis e patrimoniais adotados pelo Estado.
É o sucinto relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que o processo em questão não tem razão de
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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permanecer tramitando, vez que o seu objeto já foi exaurido no âmbito desta Corte de Contas, ainda em 2013,
com o encaminhamento das informações pelo Governo
do Estado.
Desde a edição da Instrução Normativa nº 28, de 26 de
novembro de 2013, as informações atualizadas sobre os
procedimentos contábeis e patrimoniais adotados, devem ser encaminhados com a Prestação de Contas Anual.
Nos termos do artigo 330 do Regimento Interno desta
Corte de Contas, o processo será arquivado quando tenha exaurido o objetivo para o qual foi constituído:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;
Assim, considerando a fundamentação ora exposta, resta exaurido o objetivo dos presentes autos e consequentemente deve ser promovido o seu arquivamento.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:
1.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no
art. 330, IV, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Diário Oficial de Contas

2. Unânime.

dor

3. Data da Sessão: 13/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Exercício: 2015

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
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- 224/2018 – PLENÁRIO
Processo:

06513/2016-5

Classificação:

Prestação de Contas Anual de Ordenawww.tce.es.gov.br

UG:
SEADH - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: SUELI RANGEL SILVA VIDIGAL
Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2015 – 1) REGULAR COM RESSALVAS – 2) QUITAÇÃO – 3) DETERMINAÇÃO – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEADH, sob a responsabilidade da Senhora Sueli Rangel Silva Vidigal, referente ao exercício de
2015.
No Relatório Técnico 00216/2017-2 (fls. 14/28) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial 00529/2017-8 (fls. 29/30) para
a citação da responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 00723/2017-6 (fl. 34),
a gestora encaminhou os documentos e justificativas
(fls. 40/108), as quais foram devidamente analisadas pela Secretaria de Controle Externo de Contas, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 06114/2017-1 (fls.
111/125), concluindo nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO
A análise desta prestação de contas pautou-se na verificação dos elementos, bem como dos demonstrativos
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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contábeis, os quais devem evidenciar a boa e regular
aplicação e controle dos recursos públicos, nos termos
do Regimento Interno desse Tribunal de Contas e das legislações pertinentes. Considerando que compete exclusivamente ao Auditor de Controle Externo, no âmbito da
sua atuação em controle de recursos e bens públicos,
elaborar relatórios de auditoria e instruções técnicas de
apoio às decisões dos relatores e do Plenário do Tribunal
de Contas, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei Complementar 622, CONCLUIMOS, com fundamento no art.
84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, opinião pela REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos
– SEADH em face da análise do subitem “2.1.3” deste Relatório, de responsabilidade da senhora Sueli Rangel Silva Vidigal, relativamente ao exercício de 2015.
3.1 DA RECOMENDAÇÃO
Ao analisarmos o subitem “2.1.3” deste Relatório vimos
que a gestão da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEADH alegou ter dificuldades
para implementar o modelo de controle interno moldado pelo Anexo 12 da Instrução Normativa 028/20013
deste Tribunal de Contas. Na análise mostramos que há
julgado desta Corte (Acórdão TC-1580/2017 – Plenário,
o qual foi produzido em 05/12/2017, determinando que
a gestão daquele jurisdicionado adotasse as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei
Complementar nº 856/2017 e no prazo estipulado pelo
artigo 1º do Decreto nº 4131-R, de 18 de julho de 2017.
Diante de tais medidas proclamadas pelo sobredito acórdão, opinamos por RECOMENDAR que a SEADH siga a
mesma determinação plenária acerca dos meios necesDiário Oficial de Contas

sários à implantação do controle interno.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luciano Vieira elaborou o parecer PPJC 00643/2018-9 (fls.
129/130) e manifestou-se de acordo com a área técnica.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2015, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
Contudo, diante do exposto, divirjo parcialmente da área
técnica, no que se refere à recomendação, por entender
que no presente caso deve ser feito determinação.
III – CONCLUSÃO:

senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - SEADH, sob a responsabilidade da Senhora Sueli Rangel Silva Vidigal, no exercício de suas funções administrativas, relativas ao exercício de 2015, nos termos
do inciso II, do art. 84, da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação a responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal.
2.
Manter a seguinte irregularidade, sem condão
de macular as contas:
1.2.1. Ausência de parecer conclusivo no relatório de
controle interno (Item 3.3.1 do RT 216/2017 e 2.1.3 da
ITC 6114/2017).
1.3. Determinar ao atual gestor que:
1.3.1. Adote as medidas administrativas necessárias à
implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto
Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;

Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

1.3.2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa
unidade gestora, em atendimento ao art. 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1.5. Dê-se ciência aos interessados.

Conselheiro Relator

2. Unânime.

1. ACÓRDÃO

3. Data da Sessão: 13/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
www.tce.es.gov.br

1.4. Arquivar os autos após os trâmites legais.
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4. Especificação do quórum:

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

paz e possui interesse e legitimidade processual.

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.

Recorrente:

ROSA MARIA CASER VENTURIM

Interessado:

MURILO CABRAL DE LACERDA

Quanto à tempestividade, verifica-se que, de acordo com o despacho da Secretaria Geral das Sessões –
SGS, de fl. 35, a notificação do Acórdão TC – 531/2017
foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal em 24/07/2017, considerando-se publicada em
25/07/2017, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo
único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c
art. 5º da Resolução TC nº 262/2013.

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
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- 225/2018 – PLENÁRIO
Processos:

06043/2017-1, 04014/2013-8

Classificação:

Recurso de Reconsideração

UG:
FUEFUM - Fundo Municipal de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental de São Gabriel
da Palha

Diário Oficial de Contas

Ementa:
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2011 1)
CONHECER 2) DAR PARCIAL PROVIMENTO 3) CONTAS REGULARES COM RESSALVAS - QUITAÇÃO 4) DETERMINAR
5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pela Senhora Rosa Maria Caser Venturim, em face do Acórdão TC-531/2017 constante do processo TC
nº 4014/2013 (fls. 254/264), que resultou no julgamento pela irregularidade das Contas do Fundo Municipal de
Educação Básica – FUNDEB de São Gabriel da Palha, sob
responsabilidade da Sra. Rosa Maria Caser Venturim, referente ao exercício de 2011, mantendo a seguinte irregularidade:
Divergência significativa no resultado da DVP em confronto com o adicionado no Balanço Patrimonial evidencia-se em perda de bens e investimentos não registrados no Patrimônio com redução do Patrimônio Líquido
de 2011.
Encaminhados os autos à Secretaria de Controle Externo
de Recursos – Secex Recursos, esta se manifestou por intermédio da Instrução Técnica de Recurso 00189/2017-9
(fls. 38/41), nos seguintes termos:

Assim, interposto o Recurso de Reconsideração em
17/08/2017, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO, nos
termos do art. 405, §2º, do Regimento Interno do TCEES, motivo pelo qual se sugere o seu CONHECIMENTO.
III. DO MÉRITO
Compulsando os autos, verifica-se que a rejeição das
contas se deu em virtude da seguinte irregularidade:
Divergência significativa no resultado da DVP em confronto com o adicionado no Balanço Patrimonial evidencia-se em perda de bens e investimentos não registrados no Patrimônio com redução do Patrimônio Líquido
de 2011.
Base Legal: art. 85 c/c 104 da Lei 4320/64; Princípio da
Competência – art. 9 da Resolução CFC nº 1.282/2010.
Considerando que o mérito recursal diz respeito à matéria eminentemente contábil, sugere-se o encaminhamento à Secex Contas, a fim de que seja o feito analisado por profissional habilitado.
IV. CONCLUSÃO

II. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Ante o exposto, quanto aos requisitos de admissibilidade, sugere-se o CONHECIMENTO do presente recurso.

Em sede de admissibilidade, verifica-se que a parte é ca-

Quanto ao mérito, sugere-se a remessa dos autos à Se-

www.tce.es.gov.br
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cex Contas, considerando que a matéria em questão
possui natureza contábil.

Base legal: Art. 85 c/c 104 da Lei 4.320/64; Princípio da
Competência – art. 9 da Resolução CFC nº 1.282/2010.

Adiante, a Secretaria de Controle Externo de Contas –
Secex Contas, após apreciar a matéria de natureza eminentemente contábil, emitiu a Manifestação Técnica
01612/2017-7 (fls. 43/), nos seguintes termos:

O apontamento da equipe técnica reportou a divergência (R$ 480.059,08) apurada entre o valor do resultado
superavitário evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais (R$ 2.449.434,02) e aquele incorporado ao Ativo Real Líquido do Balanço Patrimonial (R$
1.969.374,94).

3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante dos fatos acima, sugere-se o encaminhamento à
Secretaria de Controle Externo de Recursos, para prosseguimento da análise, na forma regimental, com a proposta de não provimento das razões recursais.
Em nova Instrução Técnica de Recurso 0318/2017-4 (fls.
66/69), a Secex Recursos manifestou-se nos seguintes
termos:
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, opina-se, quanto ao mérito, no que diz
respeito às razões apresentadas quanto aos aspectos
técnico-contábeis, pelo NÃO PROVIMENTO, nos termos
da Manifestação Técnica 1612/2017-7 (fls. 43/63), exarada pela Secex Contas.
Dando prosseguimento ao feito, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação, o Em. Procurador Luciano Vieira manifestou-se no mesmo sentido da Secretaria de Controle Externo de Recursos.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Divergência significativa no resultado da DVP em confronto com o adicionado no Balanço Patrimonial evidencia-se em perda de bens e investimentos não registrados
no Patrimônio com redução do Patrimônio Líquido de
2011 (Corresponde ao subitem 1.5.1 do RTC 317/2014)
Diário Oficial de Contas

Da defesa:
A recorrente esclareceu que a irregularidade se referiu à
omissão de procedimento na conciliação das contas pelo
contabilista e não meramente a realização de lançamentos contábeis dos atos de gestão que se consolidaram
nas demonstrações financeiras.
Informou que o Plenário decidiu pela falta de veracidade
dos documentos encaminhados pelo atual gestor do fundo, senhor Sandro Vagno Bastos, posto que não se comprovou, por meio de lançamentos, a regularização da divergência apurada entre o valor do superávit evidenciado na demonstração das variações patrimoniais e aquele
adicionado ao ativo real líquido do balanço patrimonial.
Ou seja, a decisão Plenária fundou-se em prováveis perdas de bens e investimentos ou na deficiência dos controles relacionados à gestão patrimonial, sem considerar – de fato – que a inconsistência originou-se da ausência de conciliação do valor constante nos demonstrativos devido à falta do procedimento de encerramento
do exercício.
Por fim, a recorrente buscou os demonstrativos e demais peças contábeis atualizados (razão e lançamentos
contábeis de encerramento do exercício) e assinados pelos responsáveis e as informações no departamento de
www.tce.es.gov.br

contabilidade e na controladoria geral da municipalidade com vistas a comprovar a autenticidade desses novos
documentos e sustentar as suas justificativas de defesa o
que possibilitaria, no reexame de toda a matéria, reconsiderar a decisão prolatada na prestação de conas anual.
Da Manifestação Técnica 1612/2017-7:
Analisando os esclarecimentos e documentos trazidos
ao feito, constatou-se que a manutenção pela irregularidade lançada na manifestação técnica foi procedente
da ausência de registros contábeis capazes de comprovar a retificação da incorporação realizada, de modo impróprio, ao ativo real líquido do balanço patrimonial.
Faz-se importante lembrar que o somatório do ativo e
passivo apresentado no balanço patrimonial do recurso de reconsideração (R$ 27.759.860,28 - TC 6043/17 –
fls. 16/17) divergiu, qualitativa e quantitativamente, daquele comparecido na prestação de contas anual (R$
27.279.801,20 - TC 4014/13 - fls. 25/26).
A diferença (R$ 480.059,08) proveio do acréscimo acontecido na conta de equipamentos e material permanente
(R$ 14.792,25 – BP - TC 4014/13 – fl. 26 e R$ 494.851,33
– RR – TC 6043/17 – fl. 17) o que resultou, por conseguinte, na mesma variação aumentativa contabilizada no patrimônio líquido (R$ 12.912.596,92 – BP - TC 4014/13 –
fl. 26 e R$ 13.392.656,00 – RR – TC 6043/17 – fl. 17).
Esse acréscimo nos revelou que entre a data do envio
do balanço patrimonial contido na prestação de contas e aquela demonstrada no balanço juntado ao recurso de reconsideração sucedeu uma incorporação (R$
480.059,08) de bens em almoxarifado – material permanente cujo reflexo dessa variação aumentativa ficou evidenciado diretamente no patrimônio líquido (R$
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480.059,08).
Nesse sentido, averiguou-se que o procedimento adotado se afastou das orientações contidas na NBC T 16.5,
aprovada pela Resolução CFC nº 1.132/08, que tratou
dos registros dos atos e fatos contábeis nas entidades do
setor público, porque os ajustes decorrentes de erros ou
omissões de registros ocorridos em exercícios anteriores
deveriam ser levados à conta específica do patrimônio
líquido para não impactar a apuração do resultado deste exercício e as informações que motivaram os ajustes
contábeis no PL deveriam constar detalhadamente nas
notas explicativas ao balanço patrimonial.
Ora, se houve alteração na situação patrimonial líquida
caberia a responsável encaminhar as cópias dos lançamentos contábeis levados diretamente à conta do patrimônio líquido no exercício em que se procedeu a regularização da divergência entre o valor do superávit apurado na demonstração das variações patrimoniais e aquele
adicionado ao ativo real líquido do balanço patrimonial
acompanhado das notas explicativas às demonstrações,
porque são fatos considerados relevantes.
Com relação à responsabilização pela ausência das cópias dos lançamentos contábeis de regularização na
prestação de conta e no recurso de reconsideração, relativa à gestão dos recursos encerrados em 31/12/11, não
se pode conjecturar-se que a culpabilidade pela incompletude das contas ser-lhe-ia atribuída aos responsáveis
pelos serviços de contabilidade porque compete ao TCEES julgar as contas prestadas pelos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos
da administração direta e indireta do Poder Público Estadual e Municipal, na forma do art. 71, inciso III, da CE/89,
a saber:
Diário Oficial de Contas

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:
III - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo Poderes Públicos
Estadual e Municipal e as contas daqueles que derem
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao erário, exceto as previstas nos arts.
29, § 2°, e 56, XI e XXV;
Diante dos fatos acima, sugere-se julgar improcedentes as alegações de defesa apresentadas pela recorrente
porquanto se entende que os ajustes decorrentes de erros ou omissões registrados em exercícios anteriores deveriam ser levados à conta representativa do patrimônio
líquido e o detalhamento de todas as informações deveria consignar nas notas explicativas ao balanço patrimonial.
Pois bem.
Assiste razão a área técnica quanto à não utilização correta das técnicas contábeis de lançamentos através das
partidas dobradas e da retificação de lançamento contábil, conforme a Resolução CFC 1.330/11.
Entretanto, o parágrafo 2° do art. 1° da Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n. 750/93 expressa uma regra máxima da Contabilidade: “Na aplicação dos princípios fundamentais de Contabilidade há situações sobre as quais a essência das transações deve
prevalecer sobre seus aspectos formais”.
A Resolução CFC nº 1.111/07, por sua vez, aprova o
Apêndice II da Resolução CFC n. 750/93, o qual constiwww.tce.es.gov.br

tui uma interpretação dos princípios de Contabilidade,
expressos na Resolução n. 750/93, sob a perspectiva do
setor público. Na interpretação do princípio da oportunidade, sob a perspectiva do setor público, a mesma regra
máxima está presente:
[...] a integridade e a fidedignidade dizem respeito à necessidade de as variações serem reconhecidas na sua totalidade, independentemente do cumprimento das formalidades legais para sua ocorrência, visando ao completo atendimento da essência sobre a forma. (g.n)
Neste caso concreto, ficou evidenciado claramente que
se conhece a materialidade da diferença (essência), entretanto, foi corrigida de forma equivocada (forma),
não respeitando as regras contábeis de registros, conforme afirma a área técnica às fls. 61::A diferença (R$
480.059,08) proveio do acréscimo acontecido na conta
de equipamentos e material permanente (R$ 14.792,25
– BP - TC 4014/13 – fl. 26 e R$ 494.851,33 – RR – TC
6043/17 – fl. 17) o que resultou, por conseguinte, na
mesma variação aumentativa contabilizada no patrimônio líquido (R$ 12.912.596,92 – BP - TC 4014/13 – fl. 26 e
R$ 13.392.656,00 – RR – TC 6043/17 – fl. 17).
Esse acréscimo nos revelou que entre a data do envio
do balanço patrimonial contido na prestação de contas e aquela demonstrada no balanço juntado ao recurso de reconsideração sucedeu uma incorporação (R$
480.059,08) de bens em almoxarifado – material permanente cujo reflexo dessa variação aumentativa ficou evidenciado diretamente no patrimônio líquido (R$
480.059,08).
Nesse sentido, averiguou-se que o procedimento adotado se afastou das orientações contidas na NBC T 16.5,
aprovada pela Resolução CFC nº 1.132/08, que tratou
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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dos registros dos atos e fatos contábeis nas entidades do
setor público, porque os ajustes decorrentes de erros ou
omissões de registros ocorridos em exercícios anteriores
deveriam ser levados à conta específica do patrimônio
líquido para não impactar a apuração do resultado deste exercício e as informações que motivaram os ajustes
contábeis no PL deveriam constar detalhadamente nas
notas explicativas ao balanço patrimonial. (g.n.)
Verifiquei também, que a área técnica, ao analisar as
contas do exercício de 2012 (Processo TC 3991/2013-6),
considerou o saldo do Ativo Real Líquido de 2011 o valor
de R$ 13.392.656,00, ou seja, o valor já com a incorporação de R$ 480.059,08.
Diante dos fatos, mantenho a irregularidade, pois houve a transgressão do correto registro contábil, mas deixo de considera-lo de natureza grave, visto que, mesmo
que a incorporação tenha sido feita de forma incorreta, foi possível verificar a origem da divergência (essência sobre a forma) e o valor do Ativo Real Líquido de R$
13.392.656,00 foi considerado para a análise da composição patrimonial no exercício de 2012.
Por fim, determino que à atual gestão do Fundo Municipal de Educação Básica – FUNDEB de São Gabriel da Palha realize os registros dos atos e fatos contábeis em conformidade com a NBC T 16.5, aprovada pela Resolução
CFC nº 1.132/08.
III – CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que este Colegiado aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Diário Oficial de Contas

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 do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:

1.5. ENCAMINHAR a seguinte determinação à atual gestão do Fundo Municipal de Educação Básica – FUNDEB
de São Gabriel da Palha: que realize os registros dos atos
e fatos contábeis em conformidade com a NBC T 16.5,
aprovada pela Resolução CFC nº 1.132/08.
1.6. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais.

1.1. CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto pela Srª Rosa Maria Caser Venturim e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente o
Acórdão 00531/2017-5 nos seguintes termos:

2. Unânime.

1.2. JULGAR REGULARES COM RESSALVA as contas do
Fundo Municipal de Educação Básica – FUNDEB de São
Gabriel da Palha, sob responsabilidade da Sra. Rosa
Maria Caser Venturim, referente ao exercício de 2011,
nos termos do inciso II do art. 84 da Lei Complementar
621/2012, mantendo a seguinte irregularidade, sem o
condão de macular as contas, conforme fundamentado
neste voto:

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.

Divergência significativa no resultado da DVP em confronto com o adicionado no Balanço Patrimonial evidencia-se em perda de bens e investimentos não registrados
no Patrimônio com redução do Patrimônio Líquido de
2011 (Corresponde ao subitem 1.5.1 do RTC 317/2014)
1.3. DAR QUITAÇÃO à Sra. Rosa Maria Caser Venturim,
nos termos do art. 85, da Lei Complementar 621/2012;
1.4. MANTER A EXTINÇÃO DO PROCESSO sem resolução
do mérito em relação ao Sr. Murilo Cabral de Lacerda,
contador responsável pela elaboração das demonstrações contábeis do Fundo Municipal de Educação Básica
de São Gabriel da Palha – FUNDEB, por ilegitimidade da
parte, com fulcro nos artigos 70 da LC nº. 621/12 e 485,
VI, do Novo Código de Processo Civil.
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 13/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
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
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 226/2018 – PLENÁRIO
Processos: 07266/2017-9, 02497/2014-6
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: IPEM-ES - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do
Espírito Santo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Recorrente: WILLIAN LUIZ DE ABREU
Interessado: PAULO RENATO RODRIGUES
Ementa:RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. 1) CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

Ante o exposto, opina-se pelo conhecimento do recurso
interposto pelo Sr. William Luiz de Abreu.
No mérito, opina-se pela rejeição das razões recursais
apresentadas, negando provimento ao presente expediente e mantendo os termos do Acórdão TC – 870/2017
– Segunda Câmara, que julgou irregular a Prestação de
Contas Anual do IPEM-ES, aplicando-lhe multa de R$
3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 135, inciso
I, da Lei Orgânica c/c o artigo 389, inciso I, do Regimento
Interno desta Corte de Contas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luciano Vieira, por intermédio do PPJC 00349/2018-8 (fl. 25)
adotou in totum a proposição da unidade técnica.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO

I - RELATÓRIO

II.1 - ADMISSIBILIDADE

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Willian Luiz de Abreu, em face do Acórdão TC
870/2017 – Segunda Câmara, constante do processo TC
2497/2014 (fls. 197/225), que julgou irregulares as contas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo – IPEM-ES, aplicando-lhe multa de R$ 3.000,00
(três mil reais).

Analisando os requisitos de admissibilidade, o recurso é
cabível, na forma do art. 164, caput, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas.

Em observância aos trâmites legais, a Secretaria de Controle Externo de Recursos – SecexRecursos se manifestou por intermédio da Instrução Técnica de Recurso
00357/2017-4 (fls. 15/23), apresentando a seguinte proposta de deliberação:

Quanto à tempestividade, verifico, conforme Despacho
53235/2017-5 da Secretaria Geral das Sessões, à fl. 9,
que a notificação do Acórdão TC 870/2017, prolatado no
processo TC 2497/2014, foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 21/08/2017, considerando-se publicada no dia 22/08/2017. Assim, interposto o Recurso em 19/09/2017, o mesmo encontra-se
tempestivo.

[...]

Desse modo, conheço do Recurso de Reconsideração interposto.

CONCLUSÃO

II.2 - MÉRITO

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Como visto, o expediente se insurge contra decisão deste Tribunal que julgou irregulares as contas do Instituto
de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo no exercício de 2013, conforme Acórdão TC-870/2017.
Por entender suficiente e plenamente motivada a fundamentação delineada na ITC 05911/2017-8, adoto-a como razões de decidir e a transcrevo abaixo:
[...]
DO MÉRITO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2013, do Instituto de Pesos
e Medidas do Estado do Espírito Santo, sob a responsabilidade do Senhor Willian Luiz de Abreu.
A PCA do IPEM-ES foi encaminhada, primeiramente,
nos termos do Ofício nº 46/2014 IPEM-ES/DIGER, em
31/03/2014. Por apresentar algumas impropriedades
quanto ao cumprimento das normas contidas na Instrução Normativa TCEES nº 28/2013 foi o Sr. Willian de
Abreu notificado a reapresentar a PCA, conforme apurou a Análise Inicial de Conformidade nº 73/2014, fl. 7/9.
Em cumprimento a notificação, foi reapresentada a PCA
do IPEM-ES por meio do Ofício nº 76/2014 IPEM-ES/DIGER em 24/07/2014 que novamente apresentou algumas irregularidades, sendo elaborada nova Análise Inicial de Conformidade nº 329/2014, fls. 27/31, sugerindo a citação do Sr. Willian de Abreu pela reapresentação da PCA em conformidade com a norma desta Corte de Contas.
Pela terceira vez, a PCA do IPEM-ES foi reapresentada
pelo Sr. Paulo Renato Rodrigues, novo gestor, por meio
do Ofício nº 37/2015 IPEM-ES/DIGER, em 20/03/2015.
Ao analisar os arquivos encaminhados, foi verificada a
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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regularidade da PCA, conforme Análise Inicial de Conformidade nº 55/2015, fls. 57/60.
Ao realizar a análise contábil, foi necessária a elaboração da Manifestação Técnica Preliminar nº 377/2015, fls.
62/64, solicitando ao atual gestor o encaminhamento de
alguns processos para a devida análise contábil.
Em seguida, foi emitido Relatório Técnico Contábil (RTC)
nº 307/2015, fls. 80/99, e Instrução Técnica Inicial ITI
1627/2015, fls.100/101, sugerindo citação ao Sr. Willian
Luiz de Abreu, quantos aos indícios de irregularidade.
Seguindo os apontamentos, o Relator determinou a citação do gestor responsável através da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1546/2015, fl. 102, sendo emitido
o Termo de Notificação 1798/2015, fl. 105.
Na tentativa de localizar o citado, no dia 2 de outubro
de 2015, consta registrada por servidor desta Corte de
Contas a informação da não citação do Sr. Wiliam Luiz
de Abreu em função de o mesmo estar em viajem fora
do país.
No dia 3 de dezembro de 2015, foi realizada nova tentativa de localizar o citado sem sucesso, conforme fl. 108.
Apenas no dia 5 de janeiro de 2016 foi o gestor regularmente citado (Termo de Citação 1798/2015– fls. 111).
Em 21 de janeiro de 2016 foi solicitado pelo citado prorrogação de prazo para sua defesa, fl. 115, que foi deferido (fl. 141) e publicado no Diário oficial do ES (fl. 143) indicando o prazo final para defesa até o dia 22/03/2016.
No entanto, quem encaminhou as justificativas (fls.
146/153), de forma parcial, foi o Sr. Paulo Renato Rodrigues, atual gestor do IPEM, e não o citado Sr. Willian Luiz
de Abreu, sem constar procuração ou autorização do citado para tal situação.
Diário Oficial de Contas

Remetido os autos a Secretaria de Controle Externo – SecexContas, para a manifestação conclusiva, esta opinou
pelo seu encaminhamento ao Relator para que a revelia do responsável citado fosse declarada antes da elaboração da Instrução Técnica Conclusiva, nos termos do
art. 319 do RITCEES. Seguindo esse caminho, o Relator,
por meio da Decisão Monocrática 01346/2016-1, decidiu, então, declarar a revelia do ora recorrente.
Em seguida, por meio da ITC nº4404/2016, de fls.
165/174, a área técnica opinou para que a prestação de
contas anual fosse julgada irregular e pela expedição de
determinação. O mesmo entendimento foi adotado pelo Parquet de Contas, em parecer de lavra do Procurador
Luciano Vieira, fls. 179/181.
O Conselheiro Relator, examinando os autos, assim se
manifestou:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências previstas nos artigos 31, §
1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a
75 da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº
621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e
operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
www.tce.es.gov.br

Registro oportunamente que, a despeito de ter sido regularmente citado, e ainda concedido dilação do prazo
para apresentação de defesa, o Sr. Willian Luiz de Abreu
não apresentou as devidas justificativas, de modo que
foi considerado revel, para todos os efeitos, nos termos
da Decisão Monocrática 01346/2016.
Verifico que o Sr. Paulo Roberto Rodrigues, atual gestor
do IPEM-ES, apresentou justificativas, embora não tenha
sido citado, também não acostou documento procuratório ou autorização do Responsável para tal.
Em homenagem ao princípio da verdade real, mesmo
ocorrendo a revelia, entendo que esta não enseja imediatamente a condenação do Gestor, sendo fundamental
a análise dos elementos constantes do processo.
Diante disso, procedi com a análise dos documentos
apresentados pelo atual Diretor Geral do IPEM-ES, todavia, não foram capazes de sanear por completo as irregularidades apontadas, o que me leva a acolher o opinamento da área técnica, tomando suas ponderações como fundamento desta decisão, em relação apenas as seguintes irregularidades:
·
Liquidação a maior de despesas de contribuição
previdenciária patronal para RGPS (INSS), em relação aos
valores informados no resumo da folha de pagamento,
no montante de R$ 21.673,62.
·
Consignação a maior de despesas de contribuição previdenciária retida dos servidores do RGPS (INSS),
em relação aos valores informados no resumo da folha
de pagamento, no montante de R$ 22.969,92.
·
Pagamento a maior para RGPS (INSS) de contribuição previdenciária patronal, em relação aos valores
informados no resumo da folha de pagamento, no monSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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tante de R$ 21.673,62.
·Recolhimento a maior para RGPS (INSS) de contribuição
previdenciária retida dos servidores, em relação aos valores informados no resumo da folha de pagamento, no
montante de R$ 17.171,28.
No que se refere a irregularidade apontada no item
“Diferença de R$ 4.479,60, entre registros contábeis e
bancários referentes às contas correntes Banestes, Ag
01066, Ns.º 9.783.309 e 9.790.270, conforme item 3.6
(Item 3.6 do RTC nº. 0 307/2015)”, entendo que restou
saneada, posto que os documentos acostados pelo Diretor Geral do IPEM-ES, evidenciam que tais apontamentos foram devidamente ajustados. Vejamos.
Foi acostado o documento concernente a Ordem Bancária Transferência 2015OB00228, regularizando a conta
Banestes, Ag 01066, N.º 9.783.309.
Quanto ao saldo de R$ 542,40, que existia na Conta Corrente Banestes, Ag 01066, N.º 9.790.270, foi devidamente comprovado que o saldo remanescente total existente
na citada conta foi transferido para o INMETRO, e o encerramento da conta ocorreu em 10/12/2014, conforme
documentos OB’s 2014OB00669 e 2014OB01192. Assim,
afasto esta irregularidade.
No que concerne a irregularidade “Divergência entre os
valores apurados no inventário anual dos bens imóveis
e os saldos registrados no balanço patrimonial, no montante de R$ 928.361,60”, tendo em vista a revelia do responsável, a SecexContas sugeriu pela manutenção desta
irregularidade.
Entretanto, com a vinda da Instrução Normativa TC
036/2016, o instituto ficou dentro do prazo para preparação de sistemas e outras providencias para regularizar
Diário Oficial de Contas

os registros contábeis. Motivo que enseja a regularidade
com ressalva do presente item.
Por fim, o Plenário, nos termos do voto do Relator, julgou
irregular a Prestação de Contas Anual do IPAM-ES, condenando o recorrente ao pagamento de multa, com base no artigo 135, inciso I, da Lei Orgânica c/c o artigo 389,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Irresignado, o gestor apresentou o presente recurso,
apresentando as seguintes alegações:
- que não tem conhecimento técnico para responder ou
questionar os erros administrativos encontrados na análise da equipe técnica do Tribunal de Contas, bem como
na decisão da Segunda Câmara;
- que a questão ficou a cargo da equipe técnica do IPEM
e não houve prejuízo financeiro nem ao instituto nem à
população;
- que a prestação de contas foi encaminhada pelo Diretor Geral Paulo Renato Rodrigues por desconhecimento
do mesmo e também pelo fato de que a área técnica do
IPEM-ES não observou que a prestação de contas era do
seu período como Diretor Geral;
- que, infelizmente, o Sr. Paulo Renato faleceu e não tem
como confirmar essa situação;
- que o pedido de prorrogação foi por ele encaminhado
e, depois disso, ficou aguardando o desenrolar do processo, mas só foi ter conhecimento dele pelo IPEM com
a decisão do Tribunal de Contas;
- que foi prejudicado, pois não teve como se defender,
solicitanto, portanto, que o Tribunal considere a sua decisão.
Em primeiro lugar é preciso frisar que está nos autos a
www.tce.es.gov.br

comprovação de que o gestor foi devidamente citado para apresentar defesa quanto os indícios de irregularidades apontados pela ITI – 1627/2015. No entanto, como
ele, apesar de citado e ter seu pedido de prorrogação
de prazo deferido, não atendeu ao Termo de Citação nº
1798/2015, o Relator declarou a sua revelia.
O recorrente, inclusive, reconhece que, depois de pedir a
prorrogação do prazo, ficou aguardando o desenrolar do
processo, deixando a questão a cargo da equipe técnica
do IPEM. Acontece que, dessa forma, acabou permitindo
que a equipe técnica do Instituto tomasse providências
que, na verdade, lhe cabiam.
Na qualidade de ordenador de despesas do IPEM-ES, o
gestor deveria saber que era sua a obrigação de prestar as contas acerca dos atos praticados no exercício de
2013 e que sobre sua pessoa recariria a responsabilidade pelas supostas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas.
Assim, tendo sido oportunizada a defesa ao recorrente
(que, no entanto, quedou-se inerte) e sendo seu o dever
de prestar contas dos gastos públicos efetuados em sua
gestão, não faz sentido tentar se eximirr de responsabilidade e alegar prejuízo pelo fato da defesa ter sido apresentada por outrem.
No mais, quanto à alegação de inexistência de prejuízo
financeiro nem ao instituto nem à população, é preciso
lembrar que o gestor tem o dever de prestar contas ao
Tribunal, e, caso não o cumpra, a despeito de tal omissão
não ter causado dano ao erário, pode ser apenado com
multa (art. 389, I, da Resolução TC – 261/2013). Tanto é
assim que o pagamento desta não desincumbe o ordenador de sua obrigação.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Foi o que ocorreu no caso dos autos: ante a ausência de
apresentação de causa justificada para o não atendimento, no prazo fixado, ao Termo de Citação, foi aplicada ao
recorrente, com fundamento no art. 389, I, do Regimento Interno desta Corte de Contas, a multa de R$ 3.000,00
(três mil reais). E, ainda que parte da documentação tenha sido apresentada por outrem, a multa aplicada persiste, já que a responsabilidade lhe competia, inexistindo
fundamento suficiente para o seu afastamento.
Destaque-se, por fim, que as informações obrigatórias
devem ser enviadas a este Tribunal, pois são fundamentais para o exercício do controle externo pela Equipe de
Auditoria. O não envio ou o envio intempestivo compromete e prejudica a análise da globalidade dos atos de
gestão praticados pela entidade fiscalizadora, configurando grave infração à norma legal e regimental.
Nesse contexto, opina-se pela manutenção do Acórdão
TC – 870/2017 que, julgando irregulares as contas do recorrente, aplicou-lhe multa pecuniária, com base no artigo 135, inciso I, da Lei Orgânica c/c o artigo 389, inciso
I, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Diante do exposto, concluo pela manutenção do Acórdão TC – 870/2017.
III - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho o entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Diário Oficial de Contas

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Willian Luiz de Abreu e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo os termos do Acórdão TC – 870/2017 – Segunda Câmara, pela irregularidade da Prestação de Contas Anual do IPEM-ES, relativas
ao exercício financeiro de 2013, aplicando-lhe multa de
R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 135, inciso I, da Lei Orgânica c/c o artigo 389, inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
1.2. Dar CIÊNCIA, na forma regimental, aos interessados;
1.3. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária do
Plenário.

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- 227/2018 – PLENÁRIO
Processos: 09296/2017-3, 08279/2014-3
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

4. Especificação do quórum:

Recorrente: MARCOS ROBERIO FONSECA DOS SANTOS

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.

Interessados:
ANTONIO WILSON FIOROT, GILDENE
PEREIRA DOS SANTOS, ROGERIO MOURA DE OLIVEIRA,
JACONIAS DIAS MARTINS, JURANDIR FRANCISCO, ROBERTO VIEIRA DE JESUS, CONRADO DOS SANTOS MENDES, GILENO GOMES DA SILVA, GERSON SILVA SANTOS

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
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
www.tce.es.gov.br

Procuradores:
Alexandre Zamprogno (OAB: 7364-ES),
Felipe Picoli Brito (OAB: 20496-ES), Aline Dutra de Faria
(OAB: 12031-ES)
EMENTA: CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
– REFORMAR O ACÓRDÃO TC-1144/2017-2ª CÃMARA AFASTAR RESSARCIMENTO E MULTA – ARQUIVAR.
O EXMO SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FASegunda-feira, 28 de maio de 2018
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RIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Marcos Robério Fonseca dos Santos (Prefeito
Municipal de Pedro Canário no período de 20/08/2012
a 16/10/2012), em face do Acórdão TC-1144/2017- Segunda Câmara, prolatado nos autos da Representação,
convertida em Tomada de Contas Especial (Proc. TC8279/2014), no qual foram acolhidas as razões de justificativas, afastando a responsabilidade dos Srs. Antonio
Wilson Fiorot e Gildenê Pereira dos Santos, então prefeitos daquela municipalidade, mas manteve a responsabilidade do ora recorrente, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$3.600,00 (1.593,69 VRTE), acrescido de multa correspondente a 10% do dano indicado,
em razão do recebimento de diárias sem a devida prestação de contas.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial, através do
Parecer 00513/2018-5, da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, anuiu a proposta contida na Instrução Técnica de Recurso 00013/2018-1, pugnando pelo provimento do recurso de reconsideração.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
II.1- DA ADMISSIBILIDADE:
Analisando as condições de admissibilidade do recurso,
observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
Quanto ao cabimento, constata-se que o instrumento
utilizado é adequado à hipótese dos autos, tendo em visDiário Oficial de Contas

ta o disposto no caput do artigo 164 da Lei Complementar 621/2012, abaixo transcrito:
Art. 164. De decisão definitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, cabe recurso de reconsideração,
com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias, contados da forma prevista nesta Lei Complementar. (grifamos)
No que concerne ao cumprimento do prazo recursal, verifica-se que o Acórdão recorrido foi disponibilizado no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES em 13/11/2017, considerando-se publicado em 14/11/2017, consoante Despacho 73081/2017/SGS.
Tendo em vista que o prazo para interposição do recurso é de trinta dias, nos termos do artigo 405, § 2º, do
Regimento Interno desta Corte de Contas (Resolução TC
261/2013), sua apresentação em 14/12/2017 o torna
TEMPESTIVO.
Desta feita, passa-se à análise das razões apresentadas
pelo Recorrente.
II.2 - DO MÉRITO:
O Sr. Marcos Robério Fonseca dos Santos, Ex-prefeito
Municipal de Pedro Canário, considerado revel nos autos do Processo TC-8279/2014, teve suas contas julgadas irregulares pelo cometimento de infração que causou injustificado dano ao erário, em razão do “Pagamento Irregular de Diárias devido à Ausência de Liquidação
de Despesa”, tendo sido condenado ao ressarcimento de
R$3.600,00, correspondente a 1.593,69 VRTE, ao erário
municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
www.tce.es.gov.br

“c”, “d” e “e” da LC 621/2012.
Além disso, o Sr. Marcos Robério Fonseca dos Santos foi
condenado ao pagamento de multa correspondente a
10% (dez por cento) da quantia devida ao erário municipal, nos termos do art. 135, III, da Lei Complementar
nº. 621/2012.
Inconformado, o Sr. Marcos Robério Fonseca dos Santos,
ora recorrente, interpôs Recurso de Reconsideração junto a este Tribunal, em razão dos seguintes argumentos:
Primeiramente, alega que esteve como prefeito interino
na Prefeitura Municipal de Pedro Canário, no curto período de aproximadamente dois meses (20/08/2012 a
16/10/2012), e que era inimigo político dos gestores que
assumiram como prefeito antes e depois de seu mandato.
Nestas circunstâncias, pondera que não teve acesso ao
processo, contudo, teria sido informado pelo Secretario
Municipal de Administração que todos os processos de
diárias teriam sido remetidos à Procuradoria Municipal
para análise do Procurador Chefe, para que este pudesse auxiliar na defesa do então prefeito e da sua defesa
também.
Ocorre que, segundo o recorrente, teria sido informado no penúltimo dia de sua defesa perante este Tribunal
que os processos de suas diárias não teriam sido encontrados naquela Prefeitura, e assim sendo, restou prejudicado seu contraditório.
Registra o recorrente que somente seus processos de diárias desapareceram nas repartições da prefeitura, uma
vez que os processos administrativos que embasaram as
diárias dos demais prefeitos, Srs. Antonio Wilson Fiorot
e Gildenê Pereira dos Santos, foram a eles apresentados
Segunda-feira, 28 de maio de 2018

140

ATOS DO PLENÁRIO

em tempo hábil, propiciando a análise e defesa de ambos, de forma que os mesmos tiveram seus atos julgados
como regulares por esta Corte de Contas.
Registra o recorrente, ainda, que nem mesmo a equipe
de auditoria teve acesso aos ditos processos administrativos em que ocorreram as despesas de diárias por ele
recebidas, impedindo a prestação de contas e a consequente comprovação da regularidade no recebimento
destes valores.
Em fase conclusiva a área técnica afastou a responsabilidade do ora recorrente, sob os seguintes argumentos:
(...) Assim, verifica-se que, do total imputado como passível de ressarcimento pela equipe de auditoria, o Acórdão TC-1144/2017 considerou regular o pagamento das
diárias concedidas ao Sr. Marcos Robério Fonseca dos
Santos, no valor de R$1.200,00, identificadas no processo administrativo localizado pela equipe de auditoria, e
manteve como irregular o pagamento das diárias relativas aos processos de pagamento não localizados na Prefeitura Municipal.
Em relação aos processos de pagamento não localizados, o recorrente alega que não pode provar que prestou contas das diárias recebidas se os processos não se
encontram na Prefeitura Municipal. Alega, ainda, que se
presume que os processos não localizados continham
prestação de contas, já que a Secretaria de Finanças somente liberaria outra diária com a prestação da anterior,
conforme determina a Lei Municipal.
Por certo, as alegações do recorrente são plausíveis, tendo em vista que os únicos documentos que poderiam
comprovar a correta liquidação da despesa deveriam estar de posse da Prefeitura Municipal de Pedro Canário,
Diário Oficial de Contas

mas que, conforme alegado pela própria prefeitura, não
foram localizados.

representará ao Poder Legislativo respectivo, para a adoção das medidas cabíveis.

Assim, considerando a presunção de legalidade dos atos
administrativos que concederam as diárias ao recorrente e a aplicação do princípio in dubio pro reo, frente à impossibilidade de verificação dos Processos de Pagamento nº 2997/2012, nº 3422/2012 e nº 3899/2012, opina-se pelo acolhimento das razões do recorrente e pelo
afastamento da irregularidade mantida através do Acórdão TC-1144/2017.

Lado outro, imperioso reconhecer que o recorrente não
se mostrou inerte para a consecução dos documentos de
sua defesa, conforme se observa dos ofícios 0214/2017
e 0213/2017 juntados aos autos, o primeiro de resposta encaminhado a ele pela Secretária Municipal de Administração e o outro referente à Declaração da funcionária do Setor de Arquivo Morto daquela prefeitura, em
resposta à solicitação da Secretária Municipal de Administração, ambos informando ao recorrente que não
haviam encontrado os documentos por ele solicitados,
conforme transcritos na peça conclusiva e que passo a
reproduzir:

Na mesma linha de raciocínio da peça conclusiva é que
me posiciono, pois inobstante recaia sobre o recorrente,
em primeira instância, o dever de promover a prova dos
fatos controvertidos, também cabe a este Tribunal diligenciar pela boa instrução do processo.
Deste modo, não podemos olvidar que os técnicos estariam exigindo documentos do recorrente que nem mesmo eles conseguiram ter acesso, abdicando, inclusive,
das prerrogativas que lhe são conferidas no exercício da
fiscalização, conforme prevê o art. 103 da Resolução TC
261/13, in verbis:
Art. 103. No exercício da fiscalização são asseguradas ao
servidor credenciado pelo Tribunal as prerrogativas previstas no artigo 38 desta Lei Complementar, sem prejuízo
das demais previstas na legislação específica.
§ 1° No caso de obstrução ao livre exercício da fiscalização, ou sonegação de processo, documento ou informação, será assinado prazo para o atendimento, comunicando-se o fato à autoridade superior, para as medidas
cabíveis.
§ 2° Vencido o prazo e não cumprida a exigência, o Tribunal aplicará a sanção prevista nesta Lei Complementar e
www.tce.es.gov.br

Por fim, cabe salientar que estamos tratando de documentos cuja guarda seria de exclusiva responsabilidade
da prefeitura, não cabendo ao recorrente, passado mais
de cinco anos de sua gestão, manter em sua posse documentos administrativos de despesas realizadas pela prefeitura, ainda que em seu benefício.
Ademais, constato que prevalece sobre as demais despesas de diárias não encontradas a presunção de legalidade, haja vista que o único processo de diárias encontrado pela equipe técnica tinha a prestação de contas
adequada de forma a comprovar a legalidade da despesa, sobretudo porque a lei exigia à Secretaria de Finanças
do Município liberar uma diária somente quando a anterior tivesse uma correta prestação de contas.
Nestas condições, considerando que os documentos que
comprovariam a regularidade das despesas realizadas
com diárias em benefício do recorrente desapareceram
no âmbito da prefeitura, denotando na hipótese concreta uma excludente de culpabilidade, em virtude da culpa
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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nesta situação recair exclusivamente na Administração
da prefeitura em questão, entendo por isentar, via reversa, a culpabilidade do agente ora recorrente.

1.1. CONHECER do presente recurso, por atender as condições de admissibilidade recursal de legitimidade e
tempestividade processual;

Neste contexto, resta cristalino que houve um prejuízo
ao contraditório e ampla defesa, da forma sustentada
neste recurso pelo ora recorrente, pois ainda que o Tribunal tenha promovido à sua escorreita citação, faltou-lhe condições/elementos para realizar sua defesa.

1.2. DAR PROVIMENTO ao presente expediente, acolhendo as razões do recurso, com o afastamento da responsabilidade do Senhor Marcos Robério Fonseca dos
Santos, contida no Acórdão TC 1144/2017 – 2ª Câmara,
proferido nos autos do Processo TC-8279/2014, bem como o afastamento do ressarcimento e da multa a ele imputados, com a consequente reformulação do supracitado julgado, na forma da fundamentação apresentada
neste voto.

Por derradeiro, ressalto que a aplicação de multa e ressarcimento se constituem questões de gravidade relevante, pois interferem diretamente na esfera pessoal
do agente público envolvido, tanto no campo financeiro mas, principalmente, no campo profissional e moral
do indivíduo, e nessa seara, entendo que não podem ser
respaldadas em constatações questionáveis, suscetíveis
de anulação mais adiante, visto que, como bem asseverou o recorrente, “estariam aviltados princípios constitucionais intransponíveis”.
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), VOTO, acompanhando o entendimento da área técnica e do Órgão Ministerial, no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua consideração.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Processo
TC 9296/2017, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
Diário Oficial de Contas

1.3. Após os trâmites legais, arquive-se

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- 228/2018 – PLENÁRIO
Processo: 00098/2018-9

2. Unânime.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

3. Data da Sessão: 13/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

4. Especificação do quórum:

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

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.

Representante: Ministério Público de Contas, Euclerio
de Azevedo Sampaio Junior

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
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
www.tce.es.gov.br

Responsável: Octaciano Gomes de Souza Neto
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA – NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
1

RELATÓRIO

Trata-se de representação formulada pelo Deputado Estadual, senhor Euclério Sampaio, na qual narra indícios
de irregularidades em torno do crescimento dos negó-
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cios do Secretario de Estado de Agricultura, senhor Octaciano Gomes de Souza Neto, visando à utilização de seu
cargo para atender seus interesses pessoais.

§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.

Alega em síntese que “o Secretário de Estado de Agricultura Octaciano Gomes de Souza Neto, vulgo Octaciano
Neto, propala aos quatro cantos seu negócio de cordeiro
conhecido como “Baby Black Dorper’, misturando propositalmente as agendas administrativas da SEAG e suas
atividades privadas, conforme se depreende de sua página do facebook e eventos em que circula”.

Sendo assim, a SecexMeios pugnou pelo não conhecimento e arquivamento da denúncia (Instrução Técnica
Conclusiva 00377/2018-1), no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas (Parecer 0561/2018-4)
junto a este Tribunal.

Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo – Denúncia constatou a ausência de atendimento aos
requisitos de admissibilidade da denúncia, notadamente
o imposto pelo inciso III do art. 94 da Lei Complementar
Estadual 621 de 8 de março de 2012:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
Diário Oficial de Contas

[g.n.]

2

FUNDAMENTAÇÃO

Como se vê nos autos, a representação versa sobre supostas irregularidades envolvendo a utilização do cargo
de Secretario da Agricultura para beneficiar seus interesses pessoais.
Submetido o feito à área técnica, preliminarmente observou-se que o expediente não atendeu aos requisitos
de admissibilidade, já que a inicial está desacompanhada de indícios de prova suficientes para substanciar suas alegações, tendo desatendido o artigo 94, III, da LC
621/2012.
Diante do exposto, acompanho o entendimento técnico
e ministerial, nos termos do §1° e §2º do art. 94 da LC
621/2012, NÃO CONHEÇO esta denúncia.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
www.tce.es.gov.br

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER DA REPRESENTAÇÃO, nos termos
dos artigos 93 e 94, §1º combinados com o art. 99, §2º,
todos da Lei Orgânica deste Tribunal, bem como dos artigos 176 e 177, caput e §1º combinados com o art. 182,
parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCEES
aprovado pela Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013;
1.2. ARQUIVAR, de acordo o art. 176, §3º, inciso I c/c art.
182, parágrafo único do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária do
Plenário.
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
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
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Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 230/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO TC:

06143/2017-3

UNIDADE GESTORA:
ranga

Câmara Municipal de Ecopo-

CLASSIFICAÇÃO: 		

Pedido de Revisão

RECORRENTE:

Valdir José Pereira Baía

PROCURADOR:
31.415)

Fábio Machado da Costa (OAB-BA

PEDIDO DE REVISÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA – EXERCÍCIO 2008 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE REVISÃO – NÃO CONHECER – CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI
Valdir José Pereira Baía, na qualidade de Presidente da
Câmara Municipal de Ecoporanga, teve sua alegações de
defesa rejeitadas quando do julgamento das contas do
exercício 2008, conforme Acordão TC 368/2013 proferido nos autos do TC 1828/2013, diante da seguinte irregualridade:
PAGAMENTO DE DIÁRIAS SEM COMPROVAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO -RESSARCIMENTO DE R$119.350,00
(65.891,90 VRTE)
Diário Oficial de Contas

Interposto Recurso de Reconsideração, por meio do
Acordão TC 805/2015, negou-se-lhe provimento, mantendo-se os efeitos pretendidos no acordão que o condenara à recompor o erário.

Tribunal de Contas da União, da qual destaco o Acordão
13337/2017 – Plenário, de relatoria da Ministra Ana Arraes, com o seguinte enunciado:

Inconfromado com a decisão, interpos Pedido de Revisão, entretanto, preliminarmente suscitou Incidente de
Uniformização de Jurisprudência onde alude a existência
de divergência entre julgados proferidos por este Tribunal sobre o mesmo tema.

Data da sessão 28/06/2017

Sustenta que fora condenado individualmente ao ressarcimento de valores de diárias pagas sem comprovação de utilidade pública, por meio do Acordão 368/2013,
quando elas beneficiaram a si e outros vereadores, ao
contrário da situação posta no Acordão TC 799/2017,
que impôs a obrigação de ressarcimento ao Presidente
da Câmara e aos demais vereadores beneficiários das diárias.
Não assiste razão a Valdir José Pereira Baía. O Art. 87 da
Lei Complemenar nº 621/2012 prevê que, verificada irregularidade nas contas cabe, ao Tribunal ou ao Relator,
definir a responsabilidade individual ou solidária pelo
ato de gestão impugnado.
Na aferição da responsabilidade, não há óbice na sua a
apenas um dos devedores solidários, com exclusão de alguns outros, se eventualmente não foram mencionados
na instrução do processo, não caracterizando contradição o quantitativo de pessoas arroladas no polo passivo
porque circunscrita aos limites lógicos da hermenêutica.
Isso decorre porque nos processos de controle externo, a solidariedade é benefício do Estado na condição de
credor e serve de instrumento facilitador da recomposição ao erário, conforme sedimentada jurisprudência do
www.tce.es.gov.br

Acórdão 1337/2017 - Plenário
Relatora ANA ARRAES
Não há necessidade de chamamento, no processo de
controle externo, de todos os corresponsáveis por débito perante o erário, uma vez que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns dos
devedores o pagamento da integralidade da dívida.
No caso concreto, em ambos os casos apresentados pelo recorrente, os Presidentes das Câmaras, na qualidade
de responsável pelas contas, foram condenados a ressarciar o valor total do débito com fundamento nos mesmos dispositivos legais.
Inexiste divergência quando a aludida divergência atém-se, exclusivamente, ao quantitiativo de pessoas arroladas no polo passivo, eis que a natureza solidária impõe
obrigação de ressarcimento a cada um individualmente,
alinhada com o fim perseguido pelas duas decisões, alcançar a recomposição do dano ao erário.
Não acolhido o incidente, infundado o Pedido de Revisão diante do cotejar aos requisitos descritos nos incisos
I, II, III e IV, do Art. 71 da Lei Complementar nº 621/2012,
e consequentemente deve ser inadmitido de plano conforma previsto no art. 397 do Regimento Interno.
Diante do exposto VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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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:

meio da Manifestação Técnica 1337/2017-9, fls. 17/21,
a qual, debruçando-se sobre o pedido de uniformização
de jurisprudência apresentado pelo recorrente, propôs o
seguinte encaminhamento:

1.
DEIXAR DE ACOLHER o incidente de uniformização de jurisprudência.

Ante o exposto, tendo em vista o pedido incidental formulado pelo recorrente nesta fase processual que, caso
seja admitido, implica no sobrestamento do presente Pedido de Revisão, sugere-se o encaminhamento do feito à
Relatoria para apreciação da divergência suscitada, conforme previsão regimental, com o posterior retorno dos
autos a esta Secretaria para análise.

2.

NÃO CONHECER o pedido de revisão.

3.
Dar CIÊNCIA aos Recorrentes do teor da decisão
tomada por este Tribunal de Contas.
4.

ARQUIVAR, após trânsito em julgado.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição – Relator
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no
voto constante deste processo, pedi vista em Sessão do
Plenário, o que me permitiu elaborar o voto que nesta
oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Trata-se de Pedido de Revisão, com pedido incidental de
uniformização de jurisprudência, interposto pelo Sr. Valdir José Pereira Baía, em face do Acórdão TC-805/2015 –
Plenário, Processo TC nº 9027/2013, já em sede de Recurso de Reconsideração, que julgou irregulares as contas do recorrente por pagamento de diárias sem comprovação de interesse público, do qual derivou a aplicação de multa e imputação de ressarcimento ao erário
municipal no valor de 65.891,90 Valor de Referência do
Tesouro Estadual – VRTE.
Encaminhado os autos à Secretaria de Controle Externo de Recursos - Secex Recursos, esta se manifestou por
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O Conselheiro Relator João Luiz Cotta Lovatti, no Voto do
Relator 723/2018-4, entende que não assiste razão o peticionante, tendo em vista a ausência divergência nos julgados dessa Corte de Contas apontados como paradigma com o caso em análise, razão pela qual vota pelo não
acolhimento do incidente de uniformização.
Consequentemente, o pedido de revisão seria infundado, por não cotejar os requisitos legais previstos, razão
pela qual não deveria ser conhecido.
Neste contexto, na 4ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia 27/02/2018, pedi vistas dos autos para me
inteirar sobre o assunto.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 Da admissibilidade e da questão prejudicial incidental de uniformização de jurisprudência
Registro minha divergência quanto ao voto do Em. Relator, no que se refere ao juízo prévio de admissibilidade,
razão pela qual apresento as argumentações e os fundamentos abaixo.
O recorrente suscita a necessidade de uniformização
de jurisprudência, por entender que o Acórdão TCwww.tce.es.gov.br

805/2015 – Plenário, ora recorrido, identifica-se com o
caso tratado nos autos do Proc. TC 1777/2011, do qual
decorreu o Acórdão 799/2017-9 – Plenário, recebendo,
porém, decisão diversa quanto à forma de ressarcimento dos valores.
ACÓRDÃO 805/2015
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC9027/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de junho de dois mil e quinze, à unanimidade, conhecer do Recurso de Reconsideração, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se os termos do Acórdão TC-368/2013, arquivando-se
os presentes autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
ACÓRDÃO 368/2013
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC1828/2009, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e cinco de julho de dois mil e treze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva, que encampou
o voto-vista do Conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Ecoporanga, sob a responsabilidade do
Sr. Valdir José Pereira Baia, Presidente da Câmara Municipal no exercício de 2008, condenando-o a ressarcir ao
erário municipal a quantia correspondente a 65.891,90
VRTE (sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa e um
VRTE e noventa centésimos), bem como apenando-o
com multa no valor correspondente a 1.000 (um mil)
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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VRTE, devendo essas quantias serem recolhidas 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, da Resolução TC261/2013, tendo em vista o pagamento de diárias sem
comprovação de interesse público, com infringência ao
artigo 37, caput, da Constituição Federal;
2. Determinar ao atual gestor que, no pagamento das diárias, oriente aos seus beneficiários para que apresentem todas as informações necessárias à descrição das
viagens, fazendo constar a justificativa do deslocamento, data, local e horários dos compromissos assumidos,
bem como quaisquer documentos que comprove o deslocamento do servidor a fim de demonstrar o interesse
público na utilização de tais verbas;
3. Recomendar ao atual gestor que regulamente, de maneira mais técnica, os valores das diárias, bem como os
procedimentos necessários para a sua concessão e para
a prestação de contas.
Antes de adentrar a questão de se os julgados apresentados como paradigma para abertura ou não do incidente de uniformização de jurisprudência, se faz necessário
avaliar se o próprio incidente pode ser arguido em pedido de revisão
O pedido baseia-se no art. 171, da Lei Complementar n°
621/2012, o qual admite que a revisão tenha a mesma
natureza jurídica de uma ação rescisória, nos seguintes
termos:
Art. 171. De decisão definitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, cabe pedido de revisão ao Plenário, de natureza jurídica similar à da ação rescisória, sem
efeito suspensivo, apresentado uma só vez e por escrito
Diário Oficial de Contas

pelo responsável, pelo interessado, seus sucessores, ou
pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de dois anos, contados do trânsito em julgado, e fundado:

ria de pauta.

I - em erro de cálculo nas contas;

§ 2º Admitido o incidente de uniformização pelo Relator,
ficam sobrestados o julgamento do processo principal e
a tramitação daqueles que versarem sobre matéria similar, podendo ser determinada a remessa do processo ao
Núcleo de Jurisprudência e Súmula para os fins do disposto no art. 445, inciso III, deste Regimento. (Redação
dada pela Emenda Regimental nº 003, de 7.10.2014).

II - em evidente violação literal de lei;
III - em falsidade ou insuficiência da prova produzida na
qual se tenha fundamentado o acórdão recorrido;
IV - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.
Ademais, os incisos do artigo citado, estabelecem o rol
taxativo de hipóteses de cabimento, os quais são admitidos por sua excepcionalidade, uma vez que o que se deve ser garantido é a coisa julgada, em regra.
Desse modo, ainda que se possa encontrar outros vícios
gravíssimos no processo ou no julgamento, mas que não
estejam contemplados nesse rol, não caberá pedido de
revisão, tal como nos casos de ação rescisória.
Tendo em vista a alegação de necessidade de uniformização de jurisprudência, que é um expediente que visa
evitar a desarmonia de interpretação de teses jurídicas,
uniformizando, assim, a jurisprudência interna dessa
Corte de Contas, é prudente analisarmos o que dispõe a
Resolução TC n° 261, de 4 de junho de 2013 – Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – sobre a questão:
Art. 356. Ao apreciar processo em que seja suscitada divergência entre deliberações anteriores do Tribunal, poderá o colegiado, a requerimento de Conselheiro, Auditor, do Ministério Público junto ao Tribunal, responsável ou interessado, decidir pela apreciação preliminar da
controvérsia, em autos apartados, retirando-se a matéwww.tce.es.gov.br

§ 1º Na arguição do incidente de uniformização de jurisprudência, o suscitante deverá indicar expressamente as
decisões nas quais tenha ocorrido a divergência.

§ 3º O Relator solicitará a audiência do Ministério Público junto ao Tribunal, no prazo de quinze dias, submetendo a questão à deliberação do Plenário até a segunda sessão ordinária subsequente à devolução dos autos,
salvo se a complexidade da matéria indicar a necessidade de dilação do prazo, que não poderá ultrapassar a
quarta sessão ordinária.
§ 4º Dirimida a divergência jurisprudencial pelo Plenário,
a apreciação do processo quanto ao mérito terá prosseguimento na sessão do colegiado competente.
§ 5º Não reconhecendo a divergência jurisprudencial, o
Relator levará seu voto ao Plenário que, se acolhido, terá prosseguimento na apreciação do mérito do processo, se matéria de sua competência, ou encaminhá-lo-á à
Câmara originária.
§ 6º Se o Plenário, dissentindo do Relator, entender pela
existência de divergência jurisprudencial, passará a funcionar como novo Relator para o incidente o Conselheiro
que primeiro proferir o voto dissidente.
§ 7º Da decisão do Plenário sobre a divergência, caberá
apenas o recurso de embargos de declaração.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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§ 8º A decisão que resolver a divergência será remetida ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula, para oportuna
apreciação da possibilidade de elaboração de enunciado
de súmula sobre a matéria. (Redação dada pela Emenda
Regimental nº 003, de 7.10.2014).
Art. 357. Proferido o julgamento do incidente pelo Plenário, observado o quorum qualificado previsto no art.
180 da Lei Orgânica do Tribunal, os autos serão devolvidos àquele que suscitou a matéria incidental, para apreciação do mérito do processo.
Parágrafo único. Dirimida a questão, os respectivos autos serão apensados ao processo em que se originou o
incidente.
Da leitura dos dispositivos acima, é de fácil identificação,
que o pedido de uniformização de jurisprudência se trata de uma questão prejudicial incidental e, como tal, é
uma questão acessória, que surge no curso da demanda
principal e que deve ser proposta ao longo da causa principal, sendo julgada antes da decisão principal.
Por ser uma questão incidente, a uniformização de jurisprudência, deveria ter sido arguida durante o julgamento principal. Todavia, no pedido de revisão, a questão principal já foi decidida, não cabendo, pois o pedido
incidente.
De fato, os precedentes estão ganhando importância no
ordenamento jurídico objetivando imprimir maior segurança jurídica aos jurisdicionados e maior celeridade ao
trâmite processual, com o intuito, nos termos do doutrinador Elpídio Donizzeti, de “privilegiar a busca pela uniformização e estabilização da jurisprudência e garantir a efetividade do processo, notadamente das garantias constitucionais.” (A Força dos Precedentes do
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Novo Código de Processo Civil, Elpídio Donizetti, disponível em www.elpidiodonizetti.jusbrasil.com.br/artigos/155178268/a-forca-dos precedentes-do-novo-codigo-de-processo-civil. Acesso em 23 de outubro de 2017).
Porém, no caso em análise, não cabe a aplicação subsidiária do art. 966, §5º, da Lei n° 13.105, de 16 de março
de 2015 - O Código de Processo Civil, pois o acórdão paradigma não se trata nem de súmula de jurisprudência,
nem de acórdão que tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos, no caso dessa Corte de Contas,
proferido após um incidente de prejulgado ou de uniformização de jurisprudência.
CAPÍTULO VII
DA AÇÃO RESCISÓRIA
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
[...]
V - violar manifestamente norma jurídica;
[...]
§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V
do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de
casos repetitivos que não tenha considerado a existência
de distinção entre a questão discutida no processo e o
padrão decisório que lhe deu fundamento.

com base no art. 966, §5º está condicionado à existência
do precedente obrigatório ao tempo do trânsito em julgado, de modo que aqui, a violação à norma é manifesta,
não havendo questionamentos, no nosso ponto de vista,
quanto à constitucionalidade da norma.
O cerne da questão, para arguição da uniformização de
jurisprudência no presente caso, encontra-se na imputação do ressarcimento dos valores pagos referentes às diárias apenas ao ordenador de despesas ou, a esse, em
solidariedade com os demais beneficiados.
No caso concreto, o Sr. Valdir José Pereira Baia foi condenado ao ressarcimento equivalente a 65.891,90 VRTE,
valor esse equivalente a todas as diárias irregulares apuradas, não sendo chamados na ocasião os demais vereadores e servidores beneficiados, os quais são identificados pela Tabela 2 – Pagamento de diárias no exercício
de 2008, da Instrução Técnica Inicial ITI 517/2009, Proc.
3484/2009 em apenso.
No acórdão paradigma, Acórdão 799/2017-9 – Plenário,
o ordenador de despesa é condenado ao pagamento do
total de diárias irregulares apontadas, porém em solidariedade com os demais beneficiados, os quais foram chamados ao processo ainda na fase instrutória.

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do
§ 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia,
demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação
particularizada por hipótese fática distinta ou de questão
jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.

Certo é que já me manifestei, em casos semelhantes,
quando identificada a responsabilidade solidária entre o
ordenador de despesas de uma câmara municipal e os
demais edis beneficiados pelo recebimento de uma verba ou subsídio a maior, pela abertura de autos apartados
para o chamamento dos demais responsáveis identificados, porém não citados, como no caso do Acórdão TC
295/2015 – Plenário.

Importante registrar que o cabimento de ação rescisória

Entretanto, ainda que se possa alegar que o acórdão pa-
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radigma represente o atual posicionamento dessa Corte de Contas em decisões reiteradas nos últimos anos, é
certo que as mesmas não eram, como ainda não são, sumuladas ou normatizadas.
Impende registrar que, se o precedente vinculante se
formou em momento posterior ao trânsito em julgado,
não há que se falar em ação rescisória, no caso pedido
de revisão. Nesse sentido, segue a esclarecedora doutrina:
12. Violação manifesta de norma jurídica em um sistema
de precedentes. Em um sistema lógico-argumentativo
pautado por precedentes (art. 102,III, e 105, III CF, e 926
e 927, CPC), é natural que exista em um dado espaço de
tempo diferentes interpretações de um dado dispositivo constitucional ou legal. Como inexiste uma única resposta correta para os problemas interpretativos, é preciso considerar legítima a decisão que, na falta de precedente constitucional ou de precedente federal, confira
determinada interpretação que posteriormente não foi
sufragada pelas Cortes Supremas. Justamente para proteger o espaço do desacordo interpretativo inerente a
um sistema de precedentes, não cabe ação rescisória para desconstituição da coisa julgada quando ao tempo da
sua formação havia controvérsia na jurisprudência sobre
a questão enfrentada (súmula 343, STF). Pouco importa
a índole constitucional ou federal do debate: em ambas
as hipóteses a ação rescisória não é cabível (STF, Pleno,
RE 590.809/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j.
23.10.2014, DJe 03.11.2014). Vale dizer: quem narra, a
título de violação manifesta da ordem jurídica, hipótese em que havia controvérsia jurisprudencial à época da
formação da coisa julgada, não narra na realidade hipótese de manifesta violação da ordem jurídica: é por essa
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razão que a ação rescisória é incabível, porque o demandante nesse caso sequer chega a narrar uma das suas hipóteses típicas de cabimento. Não cabe ação rescisória
por manifesta violação de norma jurídica, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (súmula 343, STF),
ainda que posteriormente tenha se fixado interpretação
favorável ao pedido do demandante (súmula 134, TRF)

1. ACÓRDÃO TC-230/2018

Novo código de processo civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 903, 2015.

1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR o feito
após seu trânsito em julgado.

De modo que se pode concluir que o pedido de uniformização de jurisprudência não se baseia em evidente violação literal de lei, razão pela qual voto pelo não conhecimento do por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos na legislação que rege a matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

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. NÃO CONHECER do Pedido de Revisão, nos termos
do art. 421, §4º, do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo - RITCEES;

2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o relator, conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou pelo não acolhimento do incidente e pelo não conhecimento do pedido de revisão, no que foi
acompanhado pelo conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo.

Ante o exposto, divirjo do Conselheiro Relator e VOTO
no sentido que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Deliberação, que submeto à sua consideração.

3. Data da Sessão: 13/03/2018 - 6ª Sessão Ordinária do
Plenário.

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:

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.

1.1. NÃO CONHECER do Pedido de Revisão, nos termos
do art. 421, §4º, do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo - RITCEES;

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

1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados e ARQUIVAR o feito
após seu trânsito em julgado.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro
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4. Especificação do quórum:
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 22/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 253/2018 – PLENÁRIO
Processo:

01628/2017-3

Classificação:
toria

Controle Externo - Fiscalização - Audi-

UGs:
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento, DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo, DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito, IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: Tereza Maria Sepulcri Netto Casotti, Jose Luiz
Dolsan de Almeida, Halpher Luiggi Monico Rosa, Zelmar
Carneiro Bernardino, Lorena Bicalho da Silva, Vitor Santos Martins
Procuradores:
Lorena Bicalho da Silva (OAB: 27255ES), Ricardo Augusto Aguiar de Freitas Filho (OAB: 18886ES)
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EMENTA. PRELIMINARMENTE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTE DO DER/ES - ACOLHER AS JUSTIFICATIVAS DE DEFESA COM AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO
DE MULTA - ARQUIVAR.
O EXMO SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de auditoria realizada sobre
os aspectos de planejamento e gerenciamento de contratos de TI, com vistas a certificar se a gestão dos serviços oferecidos, dos investimentos de TI e das pessoas envolvidas nas respectivas contratações estariam concorrendo para que os resultados pretendidos fossem alcançados de forma eficiente.
Os achados foram apontados no Relatório de Fiscalização
TC 34/2017-5 e Instrução Técnica Inicial 00782/2017-3 e
foram acolhidos em sua integralidade pelo Órgão Ministerial – Parecer 3659/2017-7 e pelo Relator (Decisão Monocrática 01153/2017-6), conforme abaixo transcrito:
À SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Em face dos achados de auditoria apontados no Relatório de Fiscalização TC 34/2017-5, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
sugere-se a esta Corte de Contas:
1.
A citação dos responsáveis indicados no quadro
adiante, para que, no prazo estipulado, apresentem, individual ou coletivamente, razões de justificativa, bem
como documentos que entenderem necessários, em razão dos achados de auditoria apontados:
Quadro 1
1.

Considerando que, quanto ao Contrato Iema
www.tce.es.gov.br

n.º 005/2014, verifica-se nos autos que a autoridade
competente vem tomando as medidas administrativas
para apuração dos fatos e caracterização do dano, conforme determina o art. 152 do RITCEES, sugere-se determinar ao gestor que encaminhe o resultado de tal procedimento a esta Corte de Contas. Caso as medidas saneadoras não sejam suficientes para elidir o dano, sugere-se
determinar ao controle interno a instauração da tomada
de contas especial, bem como seu encaminhamento a
esta Corte de Contas para julgamento.
2.
Com fundamento no art. 329, §7º, do Regimento Interno do TCEES, recomendar:
2.
À Cesan que, para a realização de pagamentos
às empresas em seus contratos atuais e futuros, além de
anteriormente verificar todos os aspectos fiscais, trabalhistas e previdenciários previstos no art. 29, incisos III e
IV, da Lei 8.666/1993, faça constar nos autos os respectivos comprovantes ou a indicação da existência e localização desses (seção 2.1 do Relatório de Auditoria 34/20175);
3.
Ao DER-ES que, sua alta administração, especialmente nas contratações de TI de maior materialidade, aprove o resultado da respectiva fase de planejamento e verifique seu alinhamento com os objetivos que
constam nos planos do órgão e do respectivo setor de TI
(seção 2.4 do Relatório de Auditoria 34/2017-5).
1.
Com fundamento no art. 71, caput e § 1º, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, e no art. 373, caput e
§ 1º, do Regimento Interno do TCEES, decretar, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal, a prescrição da pretensão punitiva do TCEES, em relação a Tarcísio Boni Dazzi e Rosa Maria Antunes, quanto
ao subitem 2.2 do Relatório de Auditoria 34/2017-5, reSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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ferente à coleta de preços insuficiente.
3.
Caso as razões de justificativas, alegações de
defesa e documentos apresentados não elidam os fundamentos do achado de auditoria, a equipe técnica propõe ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
no julgamento deste processo de fiscalização e após o
regular contraditório, as seguintes proposições:

6.
Com fundamento no artigo 135, inciso II, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, e no artigo 207, § 4º,
c/c o artigo 389, inciso II, ambos do Regimento Interno
do TCEES:

pela procedência parcial dos fatos, diante da constatação das seguintes irregularidades:

1.
Aplicar multa a José Luiz Dolsan de Almeida,
Gerente de TI entre 04/07/2012 e 02/07/2013 quanto a:

Base Legal: art. 7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/93

Seção 2.5) Pagamento não vinculado a resultados

4.
Com fundamento no art. 329, §7º, do Regimento Interno do TCEES, determinar:

Seção 2.6) Ausência de cláusulas de penalidade em caso
de inexecução contratual

1.
Ao DER-ES que nas próximas contratações, certifique-se que não haja aglomeração de serviços distintos no mesmo item de cobrança, a fim de não se prejudicar a rastreabilidade das entregas realizadas, bem como
a gestão do contrato (seção 2.3 do Relatório de Auditoria
34/2017-5);

1.
Aplicar multa a Lorena Bicalho da Silva (Coordenadora de Gestão de Contratos) quanto a:

2.
Ao DER-ES que empreenda esforços no sentido
de utilizar os sistemas GEM, ACT, SAM, OAE, SGA, SAD
e CTR, informando ao Tribunal os prazos individualizados para que cada sistema esteja efetivamente em uso.
E, no prazo estipulado, apresente ao Tribunal evidências
de que os respectivos sistemas estão em uso (seção 2.4
do Relatório de Auditoria 34/2017-5);
3.
Ao Detran que as contratações futuras de serviços de TI sejam vinculadas a resultados, seja mediante o estabelecimento de uma métrica especifica, tal qual
ponto de função, seja mediante a fixação de um Acordo
de Nível de Serviço com cláusulas redutoras em caso do
não atingimento das metas estipuladas (seção 2.5 do Relatório de Auditoria 34/2017-5).
5.
Com fundamento no art. 194, do Regimento Interno do TCEES, seja promovido o monitoramento da
terminação contida no item 5.1.2.
Diário Oficial de Contas

Seção 2.6) Ausência de cláusulas de penalidade em caso
de inexecução contratual.
1.
Sugere-se, também, a remessa de cópia do Relatório de Fiscalização em referência, juntamente com o
Termo de Citação, a fim de subsidiar a presente Instrução
Técnica Inicial.
Após as devidas citações foram encartados aos autos
as defesas apresentadas pela Sras. Tereza Maria Sepulcri Netto Casotti (DER-ES) e Lorena Bicalho da Silva (DETRAN), bem como pelos Srs. Zelmar Carneiro Bernardino (DER-ES), José Luiz Dosan de Almeida (DETRAN), Vitor Santos Martins (DER-ES) e Halpher Luiggi Monico Rosa (DER-ES).
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram
tempestivas justificativas e, na forma regimental, foram
os autos encaminhados ao NTI que, através da Manifestação Técnica 1446/207, concluiu seus trabalhos nos seguintes termos:
3. Conclusão:
3.1. Levando em conta as análises procedidas, opina-se
www.tce.es.gov.br

3.1.1. Inexistência de orçamento detalhado - Contrato
DER-ES nº 019/2012
Responsáveis: Zelmar Carneiro Bernardino (Gerente
de Tecnologia da Informação no DER-ES no período de
01/12/2007 a 03/04/2015) e Tereza Maria Sepulcri Netto Casotti (Diretora Geral do DER-ES no período compreendido entre 01/01/2011 e 07/01/2015)
3.1.2. Não utilização de módulos contratados - Contrato
DER-ES nº 19/2012
Base Legal: art. 37, caput, da CF\88
Responsáveis: Zelmar Carneiro Bernardino (Gerente
de Tecnologia da Informação no DER-ES no período de
01/12/2007 a 03/04/2015), Tereza Maria Sepulcri Netto Casotti (Diretora Geral do DER-ES no período compreendido entre 01/01/2011 e 07/01/2015), Halpher Luiggi
Monico Rosa (Diretor Geral nomeado em 18/01/2015) e
Vitor Santos Martins (Gerente de Tecnologia da Informação no DER-ES nomeado em 03/04/2015)
3.1.3. Pagamento não vinculado a resultados - Contrato
DETRAN-ES nº 035/2013
Base Legal: Art. 37, caput, da CF/88, art. 3º, caput, da Lei
8.666/93
Responsável: José Luiz Dolsan De Almeida (Gerente de TI
do DETRAN entre 04/07/2012 e 02/07/2013)
3.2. Com fundamento no artigo 135, inciso II da lei complementar estadual 621/2012, e no artigo 207, § 4º, c/c o
artigo 389, inciso II ambos do regimento interno do TCEES, sugerimos aplicar multa aos gestores:
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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José Luiz Dolsan de Almeida

terno do TCEES, recomendar:

3.3. Com fundamento no art. 329, §7º, do regimento interno do TCEES, determinar:

3.5.1. Ao DER-ES que, sua alta administração, especialmente nas contratações de TI de maior materialidade,
aprove o resultado da respectiva fase de planejamento
e verifique seu alinhamento com os objetivos que constam nos planos do órgão e do respectivo setor de TI (seção 2.4 do Relatório de Auditoria 34/2017-5).

3.3.1. Ao DER-ES que nas próximas contratações, certifique-se que não haja aglomeração de serviços distintos
no mesmo item de cobrança, a fim de não se prejudicar
a rastreabilidade das entregas realizadas, bem como a
gestão do contrato (seção 2.3 do Relatório de Auditoria
34/2017-5 e 2.1 desta Manifestação).
3.3.2. Ao DER-ES que empreenda esforços no sentido
de utilizar os sistemas GEM, ACT, SAM, OAE, SGA, SAD
e CTR, informando ao Tribunal os prazos individualizados para que cada sistema esteja efetivamente em uso
e, no prazo estipulado, apresente ao Tribunal evidências
de que os respectivos sistemas estão em uso (seção 2.4
do Relatório de Auditoria 34/2017-5 e 2.2 desta Manifestação).
3.3.3. Ao Detran que as contratações futuras de serviços
de TI sejam vinculadas a resultados (Item 2.3 desta Manifestação).
3.4. Considerando que, quanto ao contrato IEMA nº
005/2014, verifica-se nos autos que a autoridade competente vem tomando as medidas administrativas para
apuração dos fatos e caracterização do dano, conforme
determina o art. 152 do RITCEES, sugere-se determinar
ao gestor que encaminhe o resultado de tal procedimento a esta corte de contas. Caso as medidas saneadoras
não sejam suficientes para elidir o dano, sugere-se determinar ao controle interno a instauração da tomada de
contas especial, bem como seu encaminhamento a esta
Corte de Contas para julgamento.
3.5. Com fundamento no art. 329, §7º, do regimento inDiário Oficial de Contas

3.6. Com fundamento no art. 329, §7º, do regimento interno do TCEES, determinar:
3.6.1. Ao DER-ES que nas próximas contratações, certifique-se que não haja aglomeração de serviços distintos
no mesmo item de cobrança, a fim de não se prejudicar
a rastreabilidade das entregas realizadas, bem como a
gestão do contrato (seção 2.3 do Relatório de Auditoria
34/2017-5 e 2.1 desta Manifestação).
3.6.2. Ao DER-ES que empreenda esforços no sentido
de utilizar os sistemas GEM, ACT, SAM, OAE, SGA, SAD
e CTR, informando ao Tribunal os prazos individualizados para que cada sistema esteja efetivamente em uso
e, no prazo estipulado, apresente ao Tribunal evidências
de que os respectivos sistemas estão em uso (seção 2.4
do Relatório de Auditoria 34/2017-5 e 2.2 desta Manifestação).
3.6.3. Ao Detran que as contratações futuras de serviços
de TI sejam vinculadas a resultados (Item 2.3 desta Manifestação).
3.7. Com fundamento no art. 194, do regimento interno
do TCEES, seja promovido o monitoramento da determinação contida no item 3.6.2.
Em sequência, o NEC se manifestou anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na Manifestação Técnica 1446/2017, tendo em vista a completude da análiwww.tce.es.gov.br

se meritória apresentada, privilegiando a celeridade processual.
Instado a se pronunciar, o MPEC, através do através do
Parecer Ministerial – PPJC 0201/2018-4, da lavra do Procurador Heron Carlos de Oliveira, se manifestou, acolhendo parcialmente a proposta da área técnica, trazendo divergência de entendimento quanto ao afastamento
da irregularidade contida no item 2.4 da MT 1446/2017,
opinando por:
Destarte, o Ministério Público de Contas pugna, além
da consonância com os termos conclusivos da MT
1446/2017-1, igualmente, pela manutenção da irregularidade apontada no item 2.4 – AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS DE PENALIDADE EM CASO DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DETRAN-ES Nº 035/2013, celebrado
com a PRODEST, ante o desrespeito à Lei de Licitações
e Contratos. Consequentemente, no exercício da magna competência descrita no art. 71, XI, da Constituição
Federal, pugna para os fins de que seja oferecida Representação ao Poder Competente, visando a apuração das
responsabilidades administrativa (disciplinar), civil e criminal do(s) envolvido(s).
É o relatório. Passo à análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
II. 1 – Preliminar de ilegitimidade passiva:
No que diz respeito à ilegitimidade da parte, me manifesto preliminarmente, em dissonância com o entendimento técnico, em razão dos preceitos que fundamentam a responsabilidade subjetiva, atrelada a segregação
de funções públicas, que vem a afastar a responsabilidade de alguns gestores indicados, pelos motivos que passo a expor:
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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No que diz respeito ao item 2 da ITC, que trata da Inexistência de Orçamento Detalhado - Contrato DER-ES Nº
019/2012, em infringência ao art. 7º, §2º, inciso II, da
Lei 8.666/93, foi imputada responsabilidade a Srª Tereza Maria Sepulcri Netto Casotti (Diretora Geral do DER-ES - 01/01/2011 a 07/01/2015), tendo em vista a conduta omissa de aprovar o edital contendo a irregularidade
pontuada, autorizar a abertura de procedimento licitatório, assinar o contrato e não observar o pagamento em
conjunto por serviços de natureza distinta.
Sua culpabilidade foi assim aferida pela área técnica:
Mesmo não sendo certo seu conhecimento na área de
TI, teria condições de verificar a previsão de pagamento
em conjunto de serviços de natureza distinta e sem orçamento detalhado.
Sob este prisma, a defendente trás como argumento o fato de que este contrato iniciou com a solicitação da Gerencia de Tecnologia da Informação, conforme Comunicação Interna protocolizada (CI/DER-ES/DPI/
N° 017/2011), que gerou o processo administrativo n°
54132592, e que teria passado pela análise da PRODEST,
autarquia responsável pela autorização de aquisições relativas à Tecnologia da Informação a nível do Governo do
Estado e pela SECONT, Secretaria de Estado de Controle
e Transparência, órgão da Administração Direta, que delibera sobre a regularidade dos atos e contratos que pretende realizar àquela Autarquia.
De fato, a sua assinatura no contrato, por si só, não a
responsabiliza por erros eventualmente acometidos por
agentes em atos que o antecederam, melhor explicando,
sua conduta foi respaldada por quem tinha competência
para avaliar a questão técnica que envolve o caso.
Nesse sentido, a responsabilização da Srª Tereza Maria
Diário Oficial de Contas

Sepulcri Netto Casotti - Diretora Geral do DER-ES, deve ser afastada, no que se refere ao item 3.1.1 da Manifestação Técnica 1446/2017, que trata de “Inexistência de Orçamento detalhado”, por lhe faltar o nexo causal que comprove que sua conduta provocou diretamente a irregularidade em questão, devendo ser imputada a
quem mais perto que se encontrava na cadeia decisória
da eventual falha cometida.
Há de se destacar que o afastamento preliminar de responsabilização da Diretora Geral do DER quanto à irregularidade disposta no item 3.1.1 da Manifestação Técnica,
não exime a apreciação de sua responsabilidade em outra irregularidade, ou mesmo o afastamento de outros
agentes em relação às demais falhas respectivamente
imputadas, que podem ser avaliadas no decorrer da análise de mérito promovida a seguir nestes autos.
Assim, passo a analisar as questões de mérito:
II.2 - Quanto ao mérito:
Assinalo, inicialmente, minha posição convergente à da
área técnica, quanto à análise de mérito apresentada na
instrução técnica conclusiva, cuja fundamentação adoto como razões do meu decidir, somente discordando
quanto à responsabilização dos agentes indicados, em
casos onde não foram evidenciados o nexo causal entre sua conduta e a irregularidade perpetrada, conforme
motivos já expostos preliminarmente neste voto e individualmente em cada tópico a seguir.
II.2.1 - INEXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO DETALHADO Contrato DER-ES Nº 019/2012
Base Legal: art. 7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/93
Responsáveis:
1 - ZELMAR CARNEIRO BERNARDINO - Gerente de TI –
www.tce.es.gov.br

01/12/2007 a 03/04/2015;
2 - TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI - Diretora
Geral - 01/01/2011 a 07/01/2015.
Trata este item do Contrato DER-ES nº 019/2012, no qual
se apontou a aglutinação supostamente indevida do objeto, em um único item, pois segundo o nosso corpo técnico contemplava serviços de natureza considerada distinta: suporte técnico remoto, manutenção evolutiva e
atualização tecnológica.
Afirmam os técnicos que esses serviços possuíam custos e formas de prestação diferentes e individualizáveis
e, portanto, não deviam ser considerados e pagos como
um item único, em atendimento ao art. 7º, § 2º, inciso II,
da Lei 8.666/93, que aponta a necessidade de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição
dos custos unitários da contratação.
Em suma, os defendentes trazem os mesmos argumentos, e ambos se baseiam, primeiramente, no julgamento do processo TCESS nº 4.103/2012, em que este Tribunal afastou a irregularidade semelhante e o processo foi
arquivado, além de precedentes de outros órgãos, inclusive do TCEES, em que a licitação por eles promovida tinha objetos semelhantes ao ora analisado e foram aglutinados.
Afirmam que o edital 013/2014 e respectivo termo de
referência foram elaborados por equipe de consultoria
especializada, responsável pela revisão do Plano Diretor
de Informática (PDI) de 2004, que consideraram o objeto
sob análise similares e complementares, ante a continuidade e dependência natural um do outro.
Ademais, acrescentam que a planilha orçamentária, no
processo administrativo 54132592/2011, apresenta toSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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dos os custos unitários do contrato, conforme exigido,
com os preços do conjunto de serviços obtidos, para
efeito de execução.
Por fim, destacam que na execução contratual, a separação dos serviços em itens distintos significaria mais custos, devido à colocação de quantidades adicionais para o
suporte técnico remoto e para a atualização tecnológica,
em consonância com o determinado no inciso III, do Art.
12, da Lei 8666/93.
Entretanto, alegam que os estudos para detectar os modelos e padrões adotados nos editais de licenciamento
e implantação de softwares foram perdidos, passados
mais de 5 anos, o que fez com que os defendentes se socorressem a um levantamento realizado na internet entre os dias 24 e 25/08/2017, onde foram localizados diversos editais e termos de referência de licenciamento
de software que contemplam contratação e pagamento
em um único lote de serviços, entre eles:
·
Prefeitura Municipal de Colatina - Edital no
001/09 para contratação de empresa para a concessão
de licença de uso de softwares de gestão pública integrado, bem como implantação, conversão, treinamento,
testes e serviços de manutenção, atendimento e suporte
técnico;
·
Conselho Nacional do Ministério Público - Edital N° 09/2017 para contratação de serviço de sistema informatizado de gerenciamento de manutenção das instalações e equipamentos prediais (CMMS), no modelo
SaaS -Software as a Service - contemplando: serviços de
implantação da solução; carga de dados inicial; parametrização; customização; treinamento; suporte e fornecimento de atualizações;
Diário Oficial de Contas

·
Conselho Nacional do Ministério Público - Edital
N° 05/2017 para aquisição de solução de visualização e
de descoberta de dados com capacidade de inteligência
de negócio de autoatendimento (self-service Bl);
·
Conselho Nacional do Ministério Público - Edital
N° 37/2016 para aquisição de solução de virtualização de
servidores físicos com gerenciamento centralizado;
·
Tribunal de Contas da União - Edital N° 31/2017
para a contratação de serviço de suporte técnico on-site
aos produtos da solução CA Service Management;
·
Tribunal de Contas da União-Edital N° 103/2016
para contratação de solução composta por licenças de
uso de produtos da suite VMware, subscrição de suporte
telefônico do fabricante e atualização de versão;
·
Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo
TCE-ES - Edital Nº 10/2016 para contratação de empresa
especializada no fornecimento de solução de dados (backup/restore) baseada em software, com garantia de 48
(quarenta e oito) meses, contemplando serviços de instalação, implantação, configuração e repasse tecnológico;
·
Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo
TCE-ES - Edital Nº 08/2016 para contratação de empresa
especializada no fornecimento de equipamentos de segurança de redes com características firewall de nova geração, contemplando todas as licenças e acessórios necessários, incluindo garantia por 05 (cinco) anos;
·
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
TCE-ES - Edital Nº 1/2016 para contratação de Prestação
de serviços de suporte técnico para implementação/testes, homologação/operação assistida, implantação e estabilização (garantia) de Sistema Informatizado de Fiscawww.tce.es.gov.br

lização, em plataforma Web como um módulo plataforma e-TCEES.
A área técnica contra argumenta a defesa, afirmando
que os precedentes encartados não se assemelham aos
serviços ora analisados, além disto, afirmam que nem todo suporte técnico implica numa manutenção evolutiva
ou atualização tecnológica e nem toda manutenção evolutiva ou atualização tecnológica é oriunda de um atendimento do suporte técnico, portanto, entendem que
não seria correto contratar tais serviços e pagá-los como
um único item.
Nesse sentido, alegam que: Não se pode pagar para suporte técnico o mesmo valor de manutenção evolutiva.
Ideal seria que até o suporte técnico fosse individualizado por nível de atendimento, pois o atendimento inicial
geralmente é realizado por um profissional menos experiente ou com menor qualificação técnica.
Por fim, em relação aos editais colacionados pela defesa,
assim ponderou a área técnica: seria necessária a análise
individual de cada um para detectar a ocorrência de irregularidades, entretanto, irregularidades praticadas por
outros entes não sanam as apontadas pela auditoria no
caso em tela.
Nestas circunstâncias, a irregularidade apontada neste
tópico foi mantida.
Pois bem.
Compulsando os autos acuradamente verifico que prosperam as alegações da defesa, pois o que a Lei exige é
que exista orçamento detalhado do objeto a ser contratado, com a apresentação de todos os seus custos, o que
foi comprovado no caso do edital no 013/2012, através
do Termo de Referência, aludido na CI/DER-ES/DPI nº
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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017/2011, assinada pelo Sr. Zelmar Carneiro Bernardino
(fls. 03/09 da Peça de defesa complementar 6658/2017).
Além disto, pode ser verificado na execução contratual
as planilhas de manutenção realizada de janeiro de 2015
a agosto de 2016, com a composição dos custos unitários
(Peças de defesa complementares 7338 e 7339/2017),
demonstrando o pleno atendimento ao supracitado artigo 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/93, in verbis:
Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a
prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seguência:
(...)
§ 2º As obras e serviços somente poderão ser licitados
quando:
(...)
II. Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
Assim, a obrigatoriedade legal de definição do objeto
contratual, por intermédio de um projeto básico ou instrumento similar, com as informações sobre os custos
unitários dos serviços a serem prestados, para efeito, inclusive, de se avaliar se estão de acordo com os preços
praticados no mercado, se distingue da fixação das condições da licitação, em que o administrador previamente define o modelo contratual e as condições de execução das prestações assumidas pelas partes, se baseando
na conveniência da solução mais adequada a ser adotada para execução do objeto contratado.
Portanto, a lei, inobstante obrigar a presença de um projeto básico, exige ao administrador a orientação quanto
à busca da contratação mais adequada a reduzir custos,
encargos ou dificuldades.
Diário Oficial de Contas

A administração tem que ter o domínio dos fatos pertinentes, das necessidades enfrentadas, das condições
disponíveis e da identificação da solução mais satisfatória ao caso, com vistas a atender questões operacionais
e, sobretudo, aos requisitos de economia na execução,
consoante dispõe o art. 12, inciso III, da Lei 8.666/93:
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de
obras e serviços serão considerados principalmente os
seguintes requisitos:
(...) III. economia na execução, conservação e operação;
Por outra vertente, ainda que o fornecimento dos serviços seja prestado em conjunto, diferente da afirmativa
dos técnicos, verifico a possibilidade da rastreabilidade
das entregas, ante a presença da planilha orçamentária
constante na fase prévia ao contrato, com a composição
dos custos unitários dos serviços a serem realizados, permitindo em todas as medições uma avaliação dos serviços individualmente prestados.
Diante do exposto, acolho as razões de defesa para afastamento da irregularidade contida neste tópico, referente ao Edital nº 013/2012 e contrato 19/2012, firmado entre o DER-ES e a empresa Softplan Poligraph, pois ainda
que individualmente orçados os serviços contratados, a
contratação e execução de forma agrupada se mostrou
para a administração como condição mais econômica e
operacionalmente mais viável para aquele órgão.
II.2.2 - NÃO UTILIZAÇÃO DE MÓDULOS CONTRATADOS Contrato DER-ES Nº 19/2012
Base legal: art. 37, caput, da CF\88
Responsáveis:
1 - TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI - Diretora
Geral - 01/01/2011 a 07/01/2015;
www.tce.es.gov.br

2 - ZELMAR CARNEIRO BERNARDINO - Gerente de TI –
01/12/2007 a 03/05/2015;
3 - HALPHER LUIGGI MONICO ROSA - Diretor Geral 18/01/2015 a 25/06/2016;
4 - VITOR SANTOS MARTINS - Gerente de TI - A partir de
03/04/2015.
Trata este item de irregularidade no contrato 19/2012,
em razão da não efetiva utilização de ao menos 7 (sete)
dos 11 (onze) sistemas contratados. São eles:
a) Sistema de Gestão de Defesas e Recursos de Multas
(GEM);
b) Sistema de Gestão de Ocorrências de Trânsito (ACT);
c) Sistema de Administração de Conservação e Manutenção Rodoviárias (SAM);
d) Sistema de Gestão de Obras de Arte Especiais (OAE);
e) Sistema de Gestão Ambiental (SGA);
f) Sistema de Gestão de Desapropriações (SAD);
g) Sistema de Gestão de Trafegabilidade (CTR).
A área alega que a contratação de módulos sem a respectiva utilização contraria o princípio da eficiência previsto no art. 37, caput, da CF/88 e indica falhas quanto à
governança de TI e/ou à gestão de TI do órgão.
A Defendente, Sra. Tereza Maria Sepulcri Netto Casotti,
informa que no período que exerceu a função de Diretora Geral do DER-ES, no período compreendido entre
01/01/2011 e 07/01/2015, envidou esforços para que o
planejamento de execução deste contrato fosse levado a
efeito, inclusive, deflagrando em 25/10/2013 o processo
de contratação de novos servidores a fim de preencher
as vagas existentes no quadro de servidores, com o fito
recrutar o mínimo de servidores capazes de absorver a
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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dinâmica de uso dos sistemas necessário ao seu perfeito funcionamento.

e oficio encaminhado ao DETRAN em 03/10/2013 é o de
n° 1357/2013).

Lado outro, alega que o processo de aquisição dos softwares, realizado através do Edital de Concorrência Pública n° 012/2012, dando origem ao Contrato N° 019/2012,
foi avaliado e aprovado pelo Banco lnteramericano de
Desenvolvimento (BID), constante dos programas BID-II e PRES-III, firmado entre o Estado do Espírito Santo e
aquela instituição financeira, tendo suas cláusulas consideradas de acordo com as exigidas pelo Banco em programas como este de Fortalecimento Institucional.

Nestas condições a área técnica não afastou a responsabilização da Diretora do DER em questão, uma vez que a
mesma teria encartado apenas duas comunicações que
demonstravam ações no sentido de promover a implantação efetiva dos Sistemas de Acidentes de Trânsito e
de Gestão de Defesas e Recursos de Multas - ofício nº
1357/2013- DER-ES/DG, de 3 de outubro de 2013, e CI/
DER-ES/DPI/Nº 11/2014, de 27 de fevereiro de 2014, o
que segundo os técnicos não seriam prova suficiente de
seu envolvimento em ações que visassem a implantação
dos demais módulos.

Além disto, afirma a defesa que “toda a elaboração do
Termo de Referência seguiu o estabelecido no Plano Diretor de Informática, plano este elaborado com ampla
participação de servidores, líderes de equipe e gerentes do DER-ES desde o ano de 2004, atualizado em 2011,
também ouvindo as demandas dos diversos setores do
departamento a fim de que fossem adquiridos sistemas
que viessem a colaborar com o trabalho diário das equipes e que não se tornassem um elemento a mais de dificuldade para as suas tarefas diárias”.
Assim, argumenta que todos os esforços foram feitos
quando da sua direção frente ao DER/ES, para que os sistemas pudessem ser utilizados de forma adequada, inclusive aqueles que demandavam aquisições de hardware (servidores e NoBreak) que, em se tratando de aquisição patrimonial, não eram tão simples no âmbito do Estado, demandando um lapso de tempo maior a ser considerado, conforme ressaltado pela mesma.
Também assevera que propôs Convênio para que os sistemas adquiridos pudessem funcionar com exatidão e
precisão pretendidos (o número do processo que contem a inicial deflagrada por esta requerente é 65641639
Diário Oficial de Contas

Por sua vez, o Sr. Zelmar Carneiro Bernardino foi indicado como responsável, por ter atuado neste contrato como Gerente de Tecnologia da Informação no DER-ES, no
período de 01/12/2007 a 03/04/2015, com a elaboração
do edital e do termo de referência para a aquisição das
licenças dos novos sistemas e a migração dos existentes
para a plataforma WEB e também como fiscal da execução contratual até sua exoneração da gerência.
O Sr. Zelmar alega que em atendimento ao Planejamento
Estratégico do Governo e com base nas minutas e nas especificações do Plano Diretor de Informática, foram elaborados o termo de referência e o edital, tendo como
objeto a implantação de 11 (onze) novos sistemas e a migração de outros 11 para a plataforma WEB.
Na função de fiscal do contrato argumenta que se empenhou na implantação de todos os módulos, afirmando
que atualmente todos eles estão instalados e disponíveis
na intranet do DER-ES, como prova disto, alega a apresentação de TODOS os sistemas aos Auditores do TCE-ES,
por intermédio do atual gerente da área de TI.
www.tce.es.gov.br

Ainda na condição de gerente de TI, assevera que não teria competência para resolver todos os problemas, principalmente, quando não eram de natureza técnica da
sua área. Por exemplo:
1.Serviços que são necessários e que devem ser executados por outros órgãos (quando esses têm suas próprias
prioridades, temos de aguardar);
2.Falta de pessoal nos setores;
3.Necessidade de contratação de serviços técnicos especializados para levantamentos de apoio aos setores e cadastro nos sistemas;
Prossegue a defesa apresentado fatos fora do alcance da
área de TI, afirmando mais uma vez que tudo que estava ao seu alcance foi realizado. As licenças foram entregues, os sistemas customizados, instalados e o pessoal treinado. O que era objeto do contrato foi executado e está comprovado nas medições. Porém, fatos fora
do seu alcance impediram e continuam impedindo o uso
dos sistemas.
Nesta linha argumentativa, cita alguns exemplos de sua
atuação:
·Mantivemos vários contatos com o DETRAN, como comprova o oficio n° 1357/2013-DER-ES/D, referente à solicitação de integração entre o GEM (Gestão eletrônica
de multas) do DER-ES e o (DETRANNet) DETRAN, encaminhado ao então Diretor Geral Sr. Carlos Augusto Lopes. Com a demora na resposta, foi agendada uma reunião conjunta das duas diretorias (DER e DETRAN), da
qual participamos, para viabilizar o acesso aos dados do
DETRANet. Entretanto, demandas preexistentes do DETRAN junto a PRODEST, impediam o desenvolvimento do
WebService para viabilizar o acesso aos dados dos veicuSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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las, multas e condutores.
·Realizamos várias reuniões e chegamos a implantar o
acesso ao WebService da SESP. Por meio do processo N°
65641639, solicitamos a Direção Geral do DER-ES, a celebração de um convênio entre o DER-ES e a SESP, visando
à integração das informações estatísticas de acidente de
trânsito. Fomos prontamente atendidos e a solicitação
encaminhada a SESP. Após a implantação do ACT (Sistema de Acidentes de Trânsito) constatamos problemas na
forma como os dados dos BOAT (Boletim de Acidente de
Trânsito) são preenchidos. Os boletins são preenchidos
pelos policiais nas rodovias, após a ocorrência de um acidente, mas a maioria ainda não inclui vários dados importantes, como o marco quilométrico, o que dificulta à
localização e a apuração de estatísticas de acidentes de
trânsito, consequentemente, a identificação de pontos
críticos nas rodovias.
Finaliza com os mesmos argumentos apresentados pela Diretora Geral do DER à época, que não caberia sua
responsabilidade na utilização dos sistemas a partir de
sua saída da gerência em 03/05/2015, visto que tudo teria feito como gerente para que os sistemas fossem implantados.
A análise apresentada para este agente foi mantida, sob
os mesmos argumentos para a manutenção da responsabilidade da Diretora Geral, sobretudo, porque consideraram que a não implantação de sete sistemas de um
total de 11(onze) sistemas licenciados, correspondia ao
expressivo percentual de 63% (sessenta e três por cento) dos sistemas licenciados não efetivamente implantados, o que segundo o nosso corpo técnico caracterizava
falhas em todo o procedimento, especialmente no planejamento.
Diário Oficial de Contas

A defesa do Sr. Halpher Luiggi Monico Rosa se concentra na impossibilidade de sua responsabilização por fatos ocorridos fora de sua gestão devido à ausência de nexo causal entre a sua conduta e a suposta irregularidade,
uma vez que durante sua gestão, somente pagou-se a
manutenção dos sistemas que estavam sendo implantados, devido às obrigações estabelecidas contratualmente, bem como pela necessidade da mesma para que os
citados sistemas continuassem em plenas condições de
serem efetivamente implantados.
Em suma, alega que diante das limitações financeiras e
de pessoal impostas pelo Governo do Estado, a adoção
de medidas técnico/administrativas para a implementação dos citados sistemas, em plena operação, era algo
impossível de se realizar, haja vista que o objetivo, naquele momento, era prestar o serviço básico ao cidadão constituinte da missão da autarquia, conforme as
seguintes medidas do governo que foram apresentadas
pelo defendente:
1.Diante do Decreto n° 3.755-R, de 02 de janeiro de
2015, do Governador do Estado do Espírito Santo, que
entre outros aspectos solicitava a renegociação dos contratos referente à prestação de serviço de natureza contínua de valor anual superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), foram adotadas diversas medidas para reduzir o gasto da autarquia, realizando o pagamento somente da manutenção dos sistemas que estavam sendo
implantados, sendo inviável, naquele momento, investir
recursos para melhoria e implementação dos sistemas
contidos na citação.
2.Em janeiro de 2016, o Governo do Estado publicou o
Decreto n° 3.922-R, reiterando as restrições contidas no
Decreto de 2015 e acrescentando novas restrições, a sawww.tce.es.gov.br

ber: renegociação das condições de preços e/ou quantidades vigentes nos contratos firmados para despesas de
custeio, independentemente do valor, mediante acordo
entre as partes.
3.Em atendimento ao Decreto n° 3.922-R, diversas medidas de economia foram implantadas, como redução dos
gastos de impressão, redução de gastos com pessoal terceirizado, redução dos gastos com veículos e combustível, exoneração de 21 servidores ocupantes de cargo comissionado e designação temporária, redução de 20%
dos gastos com combustível, locação de veículos e redução do nº de estagiários.
4.Houve uma significativa redução do quadro de pessoal,
com exoneração de cerca de 21 comissionados, 42 aposentadorias, 01 falecimento e diminuição significativa do
nº de estagiários, com forte impacto na capacidade operacional/administrativa do Departamento.
Ressaltou ao final que até mesmo recursos para o combustível e viaturas foram contingenciados naquele período, o que, por si só, inviabilizava visitas a campo para obtenção de dados e informações para alimentar os sistemas citados no relatório de auditoria e, nessas circunstâncias, assegura que não houve desperdício de dinheiro
público em sua gestão.
Por derradeiro, o servidor citado alega que não participou da idealização e do planejamento da contratação
dos citados sistemas, pois teria sido nomeado em janeiro de 2015, após o recebimento e pagamento dos sistemas, sendo que antes exercia outra função em Órgão Federal no Estado.
Os mesmos argumentos acima explicitados foram levantados pelo Sr. Vitor Santos Martins, no que diz respeito
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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à ilegitimidade passiva e a incompetência para resolver
todos os problemas de utilização dos sistemas, principalmente por que dependia de outros órgãos.
Por fim, reprisou as seguintes justificativas:
1.A maioria das questões registradas não foram solucionadas, por priorização das demandas durante o contrato, e foram resolvidas quando for realizada a contratação
da “Fábrica de Software” e este fato foi registrado em
2017 nos processos 77574796 e 78012562
2.Diversas ações foram tomadas no sentido de realizar
uma implantação efetiva dos módulos como citada pelo
próprio relatório de auditoria:
“Em resposta (Anexo 6) à submissão prévia de achados-Ofício de Requisição n° 081207, entenderam os gestores que os sistemas adquiridos são importantes para o
DER-ES, precisando de manutenção adaptativa/evolutiva/corretiva. Acrescentaram que está em andamento
um processo para contratação de fábrica de software. Alguns dos sistemas que atualmente são pouco utilizados
serão alvos de ações dessa fábrica de software e também das equipes do DER-ES com eles envolvidos com o
propósito de torná-los operacionais.”
1.Todos os módulos foram apresentados para os auditores do TCE-ES em 25/05/2017;
2.O contrato foi encerrado em 2017;
3.As medidas adotadas pelo poder executivo estadual
tiveram o condão de buscar manter a máquina pública
funcionando, apesar das quedas sucessivas de arrecadação;
4.A redução da utilização de alguns módulos teve, por
fim, a adequação do contrato a estrita disponibilidade
orçamentária existente à época, buscando, assim, o meDiário Oficial de Contas

lhor custo-benefício;
5.Consideram não ter havido dano ao erário, haja vista
a ausência de desperdício de recursos públicos e a efetiva economia que foi obtida pela correta gestão empregada conforme explicitado nas manifestações dos defendentes.
Neste contexto, a área técnica entendeu por manter a irregularidade e a responsabilização dos agentes indicados, em razão de que os sistemas teriam sido homologados no final de 2014, e nestas condições, segundo o entendimento técnico, deveriam ser efetivamente implantados a partir desta data, ao invés de 2017, como ocorreu na realidade.
Entendo mais uma vez que as alegações de defesa devem prosperar, tendo em vista a clareza dos fatos que
acenam para um momento crítico no Estado, de forma
que não havia recursos mínimos para realizar todas as
atividades necessárias a plena utilização de todos os módulos, em especial, por que os 7 (setes) sistemas questionados pelo nosso corpo técnico necessitavam de atuações em campo para levantamento de dados e técnico/
administrativas para inclusão nos sistemas, limitando, e
muito, a margem de discricionariedade do Gestor e atuação da equipe Técnica do DER, face às determinações
estabelecidas pelo Governo do Estado nos Decretos acima transcritos.
Diante da situação conflitante, optou-se pela observância aos princípios da legalidade e economicidade, em
detrimento da eficiência, com aplicação do princípio da
proporcionalidade, pois os decretos obrigavam a redução de custo para atingir a economicidade financeira impossibilitando aplicação de recursos a fim de atingir a
máxima eficiência operacional de todos os módulos.
www.tce.es.gov.br

Nesta fenda, havia pouco a se resolver por parte dos
agentes do DER envolvidos, restando pois, nesta situação, a caracterização de uma excludente de culpabilidade, já que não lhes cabia conduta diversa, em decorrência da ausência de autonomia financeira e técnica suficiente para a implementação dos sistemas licenciados.
Nesta linha, não havendo culpabilidade, não há que se
falar em responsabilização e imputação de sanção aos
agentes indicados, o que nos leva a entendimento diverso do indicado pela área técnica.
Há de ser destacado o entendimento do TCU, que desonera o licitante de sanção quando do atraso na entrega do objeto licitado em razão de justificativas plausíveis
apostas no processo administrativo:
Acórdão 56/2007 Plenário (Sumário)
A falta de tempestividade na aplicação de penalidades
contratuais a contratada, em vista do atraso injustificado na entrega do objeto contratado, pode ser relevada
quando não restar configurada a inércia por parte dos
setores competentes da entidade contratante.
Deste modo, ainda que a questão aqui apresentada denote situação menos gravosa à tratada no acórdão acima, uma vez que a entrega do objeto no caso objurgado
tenha sido conferida, conforme Termos de Aceite, que
acusam a homologação e recebimento do objeto em
questão (Peça de defesa complementar 7338/2017 – fls.
04/19), temos de toda sorte que o atraso na implementação dos sistemas adquiridos por parte do DER igualmente aqui foi justificado, o que enseja, numa análise
mais acurada dos fatos, o afastamento da aplicação de
penalidade também nesta situação.
Como prova de que os módulos dos sete sistemas adSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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quiridos eram indispensáveis para a melhoria na atuação
daquela Autarquia, temos a implementação dos mesmos, ainda que em momento muito posterior a homologação da licitação e respectiva contratação, somente em
25 de maio de 2017, mais dentro do período contratual,
especificamente em sua prorrogação, conforme se depreende do cronograma de utilização dos sistemas (Peça
de defesa complementar 07225/2017).
Por fim, constato que a hipótese em exame refoge à falta
de planejamento, ou mesmo, falta de interesse público
na aquisição de serviços desnecessários, como quis demonstrar nossa equipe técnica, porque os módulos do
sistema foram planejados e adquiridos com base nas necessidades do órgão licitante, já que o atraso na implementação do objeto foi decorrente de condições adversas e supervenientes ao contrato, tanto no aspecto técnico, como de pessoal e financeiro.
Assim, constata-se que não restou evidenciado no caso concreto qualquer prejuízo decorrente desta aquisição, nem mesmo qualquer conduta omissiva ou comissiva dos agentes indicados como responsáveis, de forma a
ocasionar o atraso na implantação dos sete sistemas adquiridos (nexo causal), e neste sentido, em dissonância
do entendimento técnico e ministerial, afasto a irregularidade apontada neste tópico.
II.2.3 - PAGAMENTO NÃO VINCULADO A RESULTADOS Contrato Detran-ES Nº 035/2013
Base legal: art. 37, caput, da CF/88, art. 3º, caput, da Lei
8.666/93
Responsável:
1 - JOSÉ LUIZ DOLSAN DE ALMEIDA (Gerente de TI entre
04/07/2012 e 02/07/2013)
Diário Oficial de Contas

Trata este tópico de irregularidade no contrato nº
035/2013, em que foi previsto a realização de pagamentos não vinculados a resultados, como no caso dos serviços de manutenção do sistema DetranNet.
A existência de pagamento não vinculado a resultados,
segundo critérios da área técnica, seria causada por deficiência na elaboração da minuta do contrato, ao não
conter cláusulas redutoras do pagamento com o não
atingimento de metas do ANS, o que viria a contrariar
o princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput, da
CF/88, assim como as disposições do art. 3º, caput, da
Lei 8.666/93 e da Súmula 269 do TCU:
Súmula 269 do TCU
Nas contratações para a prestação de serviços de tecnologia da informação, a remuneração deve estar vinculada a resultados ou ao atendimento de níveis de serviço,
admitindo-se o pagamento por hora trabalhada ou por
posto de serviço somente quando as características do
objeto não o permitirem, hipótese em que a excepcionalidade deve estar prévia e adequadamente justificada
nos respectivos processos administrativos. (g.n.)
Foi destacado pela equipe técnica que a Secont apontou
a necessidade de incluir redutor de pagamento associado à atingimento de determinado nível de serviço (fls.
442/443 do processo nº 61662194), orientação esta ratificada pela PGE (fls. 458/471 do processo nº 61662194).
Neste caso, foi alegado pelos técnicos que o Gerente de
TI encaminhou Projeto Básico que não possuía vinculação a resultados, o que ensejou o pagamento da contratada com base na mensuração dos serviços executados
sem a verificação de resultados.
Entretanto, conforme alegado pelo defendente, a prowww.tce.es.gov.br

posta da PGE, acompanhada pela SECONT, foi acatada,
adotando-se medida corretiva no contrato com a inclusão dos itens 4.1.1 e 4.1.1.1, que previa a redução de até
10% do valor contratual, em caso de ocorrência de falhas
que viessem a comprometer a continuidade do Sistema
DETRAN.NET e SIT RENACH.
Tal cláusula permitiria ao Gerente de TI da CONTRATANTE analisar e decidir pela aplicação de desconto sobre o
valor total dos serviços, quando do descumprimento do
acordo de nível de serviço, a saber:
4.1.1 Nas hipóteses de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas, ou por não cumprimento dos níveis de serviço pactuados, será aplicado desconto à razão de 0,3% (três décimos por cento), sobre o valor total
dos serviços, cujo acordo de nível de serviço não tenha
sido cumprido, não podendo exceder, cumulativamente,
a 10% (dez por cento) do valor do contrato;
4.1.1.1 O valor apurado deverá ser descontado da fatura
mensal por ocasião do pagamento
[...]
Neste caso, deve ser observado se o percentual de disponibilidade dos sistemas, também pactuado no contrato, qual seja: 99,9% estão sendo cumprido pela CONTRATADA.
Contudo, a área técnica considerou que a previsão de redutor constante no item 4.1.1, permitiria que o serviço
fosse pago, mesmo no caso de inexecução total das obrigações assumidas.
De fato, o redutor aplicado de até no máximo de 10%
dos serviços faturados só deveria ser aplicado em caso
de pequenas incorreções que não inviabilizassem o contrato como um todo, melhor explicando, o redutor deveSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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ria ser aplicado apenas quando os serviços executados
não alcançassem nível de serviço satisfatório, uma vez
que os serviços não executados não deveriam ser pagos.
Primeiramente, importa ressalvar a posição do Sr. José
Luiz Dolsan de Almeida (Gerente de TI), pois sua conduta
se subsume a autorização para iniciar processo para contratação do Prodest, anexando Projeto Básico.
Nestas condições, entretanto, não podemos olvidar que
a elaboração dos termos contratuais foi previamente
avaliados por parte da PGE e a SECONT, conforme Parecer PGE/NCA nº 00119/2013, da lavra da Procuradora
Roberta Ponzo Nogueira (Peça de defesa complementar
6666/2017 – fls. 42/60), cuja alteração proposta somente foi acatada pelo Detran.
Pois bem. Considerando que a atitude do defendente se
mostrou respaldada nos critérios verificados pelos órgãos competentes para a avaliação jurídica e de controle
dos contratos no Estado – PGE e SECONT, e ainda, que a
proposta de alteração contratual foi devidamente acatada pelo mesmo, no que diz respeito à inclusão de critérios para redução de pagamentos conforme resultados,
verifico que não houve na conduta do então Gerente de
TI do Detran qualquer ato omissivo ou comissivo que
viesse a ensejar a falha apontada.
Ademais, importa destacar que inobstante a inadequação dos termos da cláusula 4.1.1 do contrato, quanto à
inserção indevida de redutor de até 10% do pagamento nos casos de inexecução total dos serviços, este não
foi o ponto de irregularidade indicada neste item, não
cabendo seu questionamento neste momento, o que viria a afrontar os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Diário Oficial de Contas

Deste modo, considerando que a inadequação do contrato indicada neste tópico foi corrigida, qual seja, foi inserida cláusula contendo percentual de redução para pagamentos das faturas apresentadas conforme resultados, e ainda que este fator não tenha sido aplicado na
execução contratual em tela, tal fato denota apenas que
a avaliação dos serviços prestados foi satisfatória, o que
não mereceu reprimenda ao contratado com a redução
no pagamento efetuado por parte do Detran.
Nesse sentido, em desacordo com o entendimento de
nosso corpo técnico, afasto a falha disposta neste item.
II.2.4 - AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS DE PENALIDADE EM
CASO DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL - Contrato Detran-ES Nº 035/2013
Base legal: art. 55, VII, art. 87, da Lei 8.666/93
Responsáveis:
1 - LORENA BICALHO DA SILVA (Coordenadora de Gestão
de Contratos entre 28/01/2010 e 22/02/2016)
2 - JOSÉ LUIZ DOLSAN DE ALMEIDA (Gerente de TI entre
04/07/2012 e 02/07/2013)
Foi inicialmente apontado no Contrato Detran-ES nº
035/2013 a ausência de cláusulas de penalidade para
o caso de inexecução ou execução deficiente, conforme
definido pelos art. 55, inciso VII e art. 87 da Lei 8.666/93.
Em fase de defesa a Srª Lorena Bicalho da Silva, então
Coordenadora de Gestão de Contratos, alegou que não
seria sua atribuição a avaliação jurídica das contratações,
no caso, as cláusulas, sanções, penalidades, reajustes e
garantias constantes nos contratos firmados, cabendo
esta análise somente à Assessoria Jurídica da Autarquia,
ou à Procuradoria Geral do Estado – PGE (conforme Instrução de Serviço PGE n° 01/2013, publicada no· DOE/ES
www.tce.es.gov.br

de 18 de janeiro de 2013).
Destaca que ao assumir a chefia da Coordenação de
Gestão de Contratos no período de 10/10/2012 a
20/08/2013, ficou ciente de suas funções, que diz respeito às formalidades dos contratos (assinaturas, abertura dos processos, controle de prazos, solicitação de
emissão de empenho e reserva orçamentária, etc.), nunca adentrando no aspecto jurídico das contratações,
conforme previsão contida no Decreto n° 2. 586-R/2010
-ANEXO II:
Art. 10. A Subgerência de Gestão de Contratos compete o gerenciamento das atividades referentes à administração dos contratos e convênios para aquisição de bens,
equipamento-s-locações e serviços firmados pelo DETRANT\ES; outras atividades correlatas.”
Por outro lado, o Sr. José Luiz Dolsan de Almeida apresenta as seguintes alegações de defesa:
[...]
O despacho da PGE/PCA Nº 00042/2013 que aprova o
Parecer PGE/NCA NO 00033/2013 e cuida do processo da ASPE no 60814594, tendo falado especificamente
que não cabe aplicação de penalidade administrativa entre dois entes públicos. O que a própria PGE no Parecer
específico de análise do processo do DETRAN / ES, cuja
provocação para análise deste tema específico partiu de
consulta do Gestor de TI do DETRAN / ES invocou que
as penalidades administrativas têm caráter sancionatório de característica similar à de natureza penal, por isso, o despacho da PGE recomendou tão somente considerar no contrato a compensação por perdas e dados diretamente sofridos, ou seja, aplicar glosa no serviço que,
porventura, não fosse cumprido pela Contratada.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Por intermédio da Manifestação Técnica 1446/2017, a
área técnica afastou a irregularidade deste tópico, sob
os seguintes argumentos:

des cabíveis e valores de multas. Veja:

“O art. 87, da Lei nº8.666/93 estabelece a previsão de
sanções administrativas no caso de inexecução ou execução parcial de cláusula contratual. Em se tratando de
contratado de direito privado não há dúvidas quanto ao
dever de aplicar sanções. Entretanto, não existe consenso da aplicação de sanções a entidades da própria Administração. A súmula nº 226 do TCU considera indevida a
aplicação de multas moratórias entre órgãos integrantes
da Administração Pública. Por outro lado, a Lei 8.666/93
não prevê essa exclusão.

[...]

SÚMULA Nº 226 (*)
É indevida a despesa decorrente de multas moratórias
aplicadas entre órgãos integrantes da Administração Pública e entidades a ela vinculadas, pertencentes à União,
aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios, quando inexistir norma legal autorizativa.
(*) Nova redação aprovada na Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado de 31-7-2002, in DOU de 13-8-2002.
Contudo, o Ministério Público de Contas discorda do
entendimento técnico e pugna pela manutenção deste item de irregularidade, consoante as seguintes alegações:
“ Quanto especificamente ao referido item 2.4 – AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS DE PENALIDADE EM CASO DE
INEXECUÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DETRAN-ES Nº
035/2013, celebrado com a PRODEST, o art. 55, VII, da
Lei 8.666/93 apresenta-se claro ao incluir dentre as cláusulas necessárias, a todo contrato, a que estabelece direitos e responsabilidades das partes, além de penalidaDiário Oficial de Contas

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as
que estabeleçam:
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
Por certo, a ausência dessa cláusula representa uma deficiência na elaboração da minuta do contrato, e impossibilita a aplicação de penalidades à contratada, enfraquecendo a gestão do contrato, resultando, assim, para
a Contratante, um risco desnecessário em caso de inexecução do objeto contratual.
Ademais, data venia o posicionamento assumido na MT
1446/2017, fácil observar a inaplicabilidade da Súmula
TCU nº. 226 ao caso em comento, bem como a analogia
produzida, tendo em vista que o TCU somente considera
indevida a aplicação de multas moratórias entre órgãos
integrantes da Administração Pública quando inexistir
norma legal autorizativa. In casu, há norma legal de âmbito nacional que, além de expressamente autorizá-la,
de forma cogente, determina sua necessária inclusão.
Ainda, convém registrar que, em resposta à submissão
prévia de achados – Ofício de Requisição n. 06/2017, os
gestores do DETRAN-ES, senhores Marcel do Nascimento Alves (Gerente de TI do DETRAN-ES) e Patrick Ferreira Schwambach (Subgerente de Sistemas – DETRAN-ES)
ratificaram esse achado de auditoria, com o relevante
adendo no sentido de que “Concordamos e achamos totalmente pertinentes as ressalvas feitas em relação ao
contrato. Cumpre esclarecer que durante a renovação
desse contrato o Gerente de TI do DETRAN-ES era um
funcionário cedido da própria Prodest, sendo ele quem
www.tce.es.gov.br

dava a palavra final nas regras do contrato. A equipe de
funcionários da Subgerência de Sistemas alertou que essas sanções e SLA`S deveriam estar presentes no contrato, porém o gerente de TI do DETRAN-ES que era funcionário da contratada (situação com a qual nunca concordamos) acabou tomando a decisão final”.
Assim, conforme exposto, além de concordar com a
Equipe de Auditoria, os gestores do DETRAN-ES alertaram para um notório conflito de interesses na contratação da PRODEST, fato que, conquanto fora das atribuições da Corte de Contas, merece representação ao Poder Competente, na forma do art. 71, XI, da Constituição Federal, para que sejam apuradas as responsabilidades administrativa (disciplinar), civil e criminal do(s) envolvido(s).
Destarte, o Ministério Público de Contas pugna, além
da consonância com os termos conclusivos da MT
1446/2017-1, igualmente, pela manutenção da irregularidade apontada no item 2.4 – AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS DE PENALIDADE EM CASO DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DETRAN-ES Nº 035/2013, celebrado
com a PRODEST, ante o desrespeito à Lei de Licitações
e Contratos. Consequentemente, no exercício da magna competência descrita no art. 71, XI, da Constituição
Federal, pugna para os fins de que seja oferecida Representação ao Poder Competente, visando a apuração das
responsabilidades administrativa (disciplinar), civil e criminal do(s) envolvido(s).
Resta claro nos documentos encartados pela defesa que
as minutas dos editais e contratos são padronizadas e
não devem ser modificadas sob quaisquer hipóteses,
competindo somente à Assessoria Jurídica da Autarquia
ou à Procuradoria do Estado autorizar eventuais modifiSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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cações.
Há de ser observada a opinião da Procuradoria Geral
do Estado, que acolheu a sugestão da SECONT quanto à
aplicação do método de redução no valor do pagamento, pelo fato de a sua natureza jurídica ser distinta da penalidade administrativa, conforme pode ser observado
no Parecer PGE/NCA nº 00119/2013, da lavra da Procuradora do Estado Roberta Ponzo Nogueira (Peça de defesa complementar 6666/2017 – fls. 42/60), o que afasta a
responsabilização dos ora indicados agentes do Detran,
que não tinham como atribuição/competência a avaliação de aspectos jurídicos do contrato.
De outra vertente, não se sustenta o possível conflito
de interesses na contratação da PRODEST pelo DETRAN,
conforme questionado pelo parquet de Contas, diante
do fato de que o gerente de TI do DETRAN ser um funcionário cedido da própria PRODEST, uma vez que ambos
se constituem em Órgãos do Estado, cujos interesses se
convergem, não existindo razão para que um intencione
ou ocasione prejuízo ao outro.
Nesta corrente, não é demais reprisar que o gerente de
TI do Detran não possui competência para analisar questões de cunho jurídico constantes nos contratos firmados por aquela autarquia.
No entanto, o Sr. José Luiz Dolsan de Almeida provocou a
consulta da PGE sobre o tema, obtendo resposta no Parecer acima especificado, em atenção ao orientado pela SECONT, no sentido que em contratações envolvendo
dois entes públicos estaduais não deveria constar cláusulas exorbitantes (incluindo as de penalidade administrativa), por terem caráter sancionatório de característica similar à de natureza penal, sendo recomendado
tão somente fazer constar no contrato a compensação
Diário Oficial de Contas

por perdas e dados diretamente sofridos, ou seja, aplicar glosa no serviço que, porventura, não fosse cumprido pela Contratada.
Sendo assim, em atendimento à orientação dada pela
PGE e SECONT, foi inserido o item 4.1.1 e subitem 4.1.1.1
da cláusula quarta do contrato, o que mostra diligência
por parte dos agentes do DETRAN envolvidos.

Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), VOTO, divergindo parcialmente da área técnica e do Órgão Ministerial, no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de
deliberação que submeto à sua consideração.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

Sobre este prisma, entendo que prosperam os argumentos da área técnica, pois o art. 87, da Lei nº8.666/93 estabelece a previsão de sanções administrativas no caso
de inexecução ou execução parcial de cláusula contratual, e em se tratando de contratado de direito privado não
há dúvidas quanto ao dever de aplicar sanções.

Relator

Contudo, como afirmado pelos técnicos, não existe consenso na aplicação de sanções a entidades da própria
Administração, sobretudo, porque a aplicação de penalidade contratual é uma prerrogativa prevista na Lei nº
8.666/93, considerada como cláusula exorbitante, que
confere à Administração posição privilegiada em relação
ao particular, além de diversas outras prerrogativas, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2005, p. 256), decorrentes da sua posição de supremacia.

1.1. PRELIMINARMENTE, afastar a responsabilidade da
Sra. Tereza Maria Sepulcri Netto Casotti (Diretora Geral
do DER-ES entre 01/01/2011 e 07/01/2015), tendo em
vista a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e a irregularidades abaixo indicada, na forma da fundamentação constante no voto do relator (item II.1):

Deste modo, as penalidades dispostas no art. 87 da Lei
8.666/93 são, portanto, uma modalidade de sanção administrativa, possuidora de cunho repressor, derivada
das prerrogativas contratuais exorbitantes da Administração, com origem no poder disciplinar do Estado, o que
afasta sua aplicabilidade quando da avença entre entes
públicos.
Neste contexto, entendo por acolher as razões da defesa
e acompanhar a análise técnica para afastar o presente
indicativo de irregularidade.
www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Processo
TC 1628/2017, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

·INEXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO DETALHADO - Contrato
DER-ES Nº 019/2012
Base Legal: art. 7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/93
1.2. Afastar as irregularidades contidas nos itens 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 da Manifestação Técnica 1446/2017,
com o acolhimento das razões de justificativa apresentadas pela defesa, de responsabilidade dos gestores do
DER/ES, Srs. Zelmar Carneiro Bernardino, Tereza Maria
Sepulcri Netto Casotti, Halpher Luiggi Monico Rosa e Vitor Santos Martins, bem como dos gestores do DETRAN/
ES, Srs. José Luiz Dolsan de Almeida e Lorena Bicalho da
Silva, na forma da fundamentação apresentada no voto
do relator (itens II.2.1, II.2.2, II.2.3 e II.2.4);
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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1.3. Encaminhar a seguinte determinação ao atual gestor
do DER/ES (item II.2.2 do voto do relator):
·
Quando da contratação futura de serviços cuja
execução necessite de ações a serem promovidas por
outros órgãos em conjunto, que proceda com o prévio
ajuste, de forma a garantir a fiel consecução do objeto a
ser contratado.
1.4. Após os trâmites legais, arquive-se.
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que
acompanhou a área técnica (ITC 4912/07), com aplicação
de multa de R$ 3.000,00 para cada responsável, além de
determinação, recomendação e monitoramento.
3. Data da Sessão: 20/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão de: 22/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 254/2018 – PLENÁRIO
Processos:

06408/2017-1, 04619/2012-9

Classificação:

Pedido de Reexame

UG: 		
Neiva

PMJN - Prefeitura Municipal de João

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

4. Especificação do quórum:

Recorrente:

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.

Interessados:
Luiz Carlos Peruchi, Juliana Gadiolli Fabris, Mario Cesar Negri, Suprema Assessoria e Consultoria LTDA - ME, Tarcisio Cassa Monteiro

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Diário Oficial de Contas

Ministério Público Especial de Contas

Procuradores:
Luiz Alberto Lima Martins (OAB:
10386-ES), Maria do Carmo Suprani Bongestab (OAB:
3895-ES), Bruno Bitran Ribeiro (OAB: 25245-ES), Raphaela Maria de Oliveira Moraes Vasques (OAB: 12998-ES),
Gladys Jouffroy Bitran (OAB: 1567-ES)
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO 250/2017
– 2ª CÂMARA – PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS – CONHECIMENTO – BUSCA DA VERDADE REAL – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ACOLHER – PRELIwww.tce.es.gov.br

MINAR DE INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL – ACOLHER –
AFASTAR RESPONSABILIDADE – EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas, por intermédio do Procurador Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, em face do Acórdão TC250/2017, proferido pela 2ª Câmara desta Corte de Contas (Processo TC 4619/2012), que julgou improcedente
representação apresentada pelo ora Recorrente.
Encaminhado os autos à Secretaria de Controle Externo de Recursos - Secex Recursos, esta se manifestou por
meio da Instrução Técnica de Recurso - ITR 9/2018, fls.
107/127, apresentando a seguinte proposta de encaminhamento:
Diante do exposto, uma vez presentes os pressupostos
recursais, opina-se pelo CONHECIMENTO do Pedido de
Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas.
Do mesmo modo, as contrarrazões apresentadas pelos
recorridos Juliana Gadiolli Fabris, Tarcisio Cassa Monteiro e Suprema Assessoria e Consultoria Ltda são cabíveis
e tempestivas, conforme informa a SGS no Despacho
63415/2017-4, fl. 105, razão pela qual também se opina
pelo seu CONHECIMENTO.
Já as contrarrazões apresentadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, secção Espírito Santo – OAB/ES são cabíveis, porém intempestivas, conforme conforme informa
a SGS no Despacho 63415/2017-4, razão pela qual opina-se pelo seu NÃO CONHECIMENTO.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Quanto ao mérito, opina-se pelo acolhimento das razões
recursais apresentadas, dando-se TOTAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando-se o Acórdão TC 250/2017– Segunda Câmara, para considerar PROCEDENTE a Representação de que trata o Processo TC 4619/2012, mantendo-se as irregularidades advindas do Contrato nº
011/2012, sob a responsabilidade de Luiz Carlos Peruchi
(Prefeito Municipal), Juliana Gadiolli Fabris (Secretária
Municipal), Mário César Negri (Procurador Adjunto), Suprema Assessoria e Consultoria Ltda (contratada) e Tarcísio Cassa Monteiro (Sócio Administrador da Contratada),
nos termos propostos pelo recorrente.
O Parecer do Ministério Público de Contas 448/20186, fls. 131/132, da lavra do Procurador-Geral, Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliviera, corrobora integralmente o
opinamento da ITR 9/2018.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 Quanto aos pressupostos recursais
Analisando as condições de admissibilidade do recurso,
observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual, tornando CABÍVEL o pedido de reexame interposto.
Quanto à tempestividade do recurso, conforme relatado
na ITR 9/2018, verifica-se que:
Quanto à tempestividade, verifica-se que, de acordo com
o despacho da Secretaria Geral das Sessões – SGS, a entrega dos autos com vista pessoal do Ministério Público
de Contas, para ciência do Acórdão TC-250/2017, ocorreu no dia 30/06/2017 com vencimento em 29/08/2017
conforme dispõe o artigo 66, inciso V, da Lei Complementar 621/2013. Assim, interposto o Pedido de Reexame em 25/08/2017, tem-se o mesmo como TEMPESTIDiário Oficial de Contas

VO, nos termos do art. 405, §2º, do Regimento Interno
do TCEES.
Diante dessas constatações, conheço do expediente como Pedido de Reexame.
É necessário observar ainda que, nos termos do Despacho 63415/2017, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de contrarrazões ao recurso, conforme Decisão
Monocrática 1453/2017, venceu em 24/10/2017, sendo, portanto, tempestivas as contrarrazões apresentadas por Juliana Gadiolli Fábris, Tarcísio Cassa Monteiro e
Suprema Assessoria e Consultoria Ltda.

do específico, os fundamentos da decisão atacada, não
sendo cabível recurso com alegações genéricas e junta
doutrina para demonstrar que revolver a matéria e os
fundamentos iniciais não é o mesmo que recorrer genericamente.
De acordo com a auditoria, ao compulsar os autos, identifica-se que o Recorrente “[...] impugna claramente os
fundamentos da decisão recorrida ao apontar que a decisão proferida encontra-se em descompasso com os
elementos dos autos e que houve hialina demonstração
de condutas lesivas ao erário.”.

O senhor Luiz Carlos Peruchi deixou o prazo para apresentação de contrarrazões transcorrer in albis.

Assim, não caberia a alegação de ofensa ao princípio da
dialeticidade.

Em que pese as contrarrazões interpostas pela Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção do Espírito Santo – OAB/
ES, em nome do senhor Mário César Negri, tenham sido apresentadas intempestivamente, entendo por bem
recebê-las, privilegiando a busca da verdade real e em
atenção ao direito constitucional ao contraditório e à
ampla defesa, divergindo do opinamento da auditoria.

Este princípio exige que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste
sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas,
também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da
questão nele cogitada. Trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.

II.2 Das preliminares de mérito
II.2.1 Da violação ao princípio da dialeticidade
Observa-se que os recorridos Tarcísio Cassa Monteiro e
Suprema Assessoria e Consultoria Ltda, em sede de contrarrazões, alegam suposta violação à dialeticidade praticada pelo agravante ante a não impugnação de todos os
fundamentos da decisão e ante a ausência de impugnação específica, porque não ataca diretamente os fundamentos da decisão recorrida.
A ITR 9/2018 entende que o princípio da dialeticidade
consiste em um requisito de admissibilidade que impõe
àquele que recorre a necessidade de impugnar, de mowww.tce.es.gov.br

A decisão ora recorrida considerou improcedente a representação, pois, diante do caso concreto, mitigou a vedação de contratação permanente de consultorias e assessorias, em favor do princípio da eficiência dos serviços administrativos, ponderando que não há motivos para apenar o gestor na prática do ato, razão pela qual revogou a medida cautelar deferida, julgou regulares os
atos de gestão dos responsáveis e encaminhou recomendação para que a prefeitura reestruturasse os setores administrativos e consultivos.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Ocorre que, no expediente recursal, ainda que brevemente, o Recorrente aponta sistematicamente e de maneira clara e objetiva a sua irresignação com o julgamento, não havendo que se falar em ofensa a tal princípio.
Diante do exposto, acompanhando a área técnica, voto
pelo não acolhimento da preliminar arguida por não vislumbrar no presente caso violação ao princípio da dialeticidade.
II.2.2 Da vedação de inovação de tese recursal
Quanto à alegação dos Recorridos Tarcísio Cassa Monteiro, Suprema Assessoria e Consultoria Ltda e OAB/ES, de
que a irresignação do Recorrente quanto ao item descrito como “frustração ao caráter competitivo do certame
e da inaptidão da empresa contratada”, trata-se, em verdade de nova argumentação, a ITR 9/2018 entende que
em sede recursal é livre a fundamentação do recorrente, sendo que tudo o que foi objeto da decisão, que seja
matéria de direito, quer seja de fato, pode ser arguido.
A despeito do opinamento técnico, divirjo da conclusão,
pois se observa que as alegações apresentadas pelo Recorrente nesse item, inovam a tese recursal, sendo insuscetível de análise.
Nota-se que a Instrução Técnica Inicial 954/2012, do processo originário TC 4619/2012, imputou aos então responsáveis apenas um indício de irregularidade, qual seja:
Não tendo sido, portanto, atribuídas outros indícios de
irregularidade aos responsáveis, nem mesmo considerações de fato e de direito elaboradas pela equipe técnica na justificativa do item de responsabilidade imputada,
em especial a “frustração ao caráter competitivo do certame e da inaptidão da empresa contratada”.
Diário Oficial de Contas

Nota-se que, ainda que tais considerações tenham sido
objeto de argumentação da representação inicial, não
foram mantidas pela Instrução Técnica Inicial, peça da
qual os responsáveis apresentam suas justificativas, nem
sequer no Acórdão recorrido.
Neste sentido, o voto do Cons. Domingos Neto, do Tribunal de Contas de Mato Grosso, em maio de 2015, nos autos do Processo n° 79995/2013 – Recurso Ordinário em
face do Acórdão n° 152/2014, assim se manifestou:
É corolário da garantia constitucional do devido processo legal que o acusado em geral deve ter conhecimento
prévio de toda e qualquer irregularidade que lhe é atribuída e da respectiva pena/sanção, sob pena de ofender
os princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV
e LV, da CR), conforme acima explanado.
E em caso de reclassificação de irregularidade tanto pelo Relator, como pela equipe de auditoria por ocasião
da análise de defesa, deve-se ofertar a oportunidade do
contraditório ao gestor responsável, o que não ocorrera
no presente caso, eivando, portanto, de ilegalidade essa transmutação da irregularidade que, inclusive, passou
de grave para gravíssima.
Recentemente este Tribunal de Contas editou a Resolução n. 07/2015, que aprovou as diretrizes e responsabilidades do controle sistêmico da qualidade do controle externo, reafirmando a necessidade de obediência ao princípio do devido processo legal, com realização de nova
notificação do responsável, nos casos de alteração da redação de alguma irregularidade ou de inclusão de uma
nova.
Apresento também a decisão do Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região TRT-1:
www.tce.es.gov.br

EMENTA
INOVAÇÃO RECURSAL
É improcedente o apelo quando a postulação formulada
nas razões recursais não constou de sua petição inicial,
configurando inovação recursal, não admitida no sistema pátrio, nos termos do artigo 141 do NCPC. (Recurso Ordinário RO 00102706920155010078, publicado em
13/12/2016, Rel. Carlos Henrique Chernichato)
Diante do exposto, divergindo da área técnica, voto pelo
acolhimento da preliminar arguida por vislumbrar que o
item trazido pelo Recorrente “frustração ao caráter competitivo do certame e da inaptidão da empresa contratada”, inova tese recursal, o que não se admite.
II.4 Do Mérito
O recorrente se insurge quanto ao Acórdão TC-250/2017,
que tem o seguinte dispositivo:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4619/2012, ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quinze de março de dois
mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Considerar improcedente a presente Representação,
nos termos do art. 95, inc. I c/c art. 99, §2º, ambos da Lei
Complementar 621/2012;
2. Revogar a medida cautelar deferida por meio da Decisão – 2ª Câmara TC 5838/2012, restabelecendo dos efeitos do Contrato nº 011/2012, proveniente da Tomada de
Preços nº 010/2011 da Prefeitura de João Neiva, inclusive, em relação ao pagamento dos serviços já prestados
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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pela empresa Suprema Assessoria e Consultoria Ltda –
ME, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, e desde que cumpridos os requisitos relativos à despesa pública;
3. Considerar regulares dos atos de gestão praticados pelos responsáveis à época: senhora Juliana Gadiolli Fabris
Ferreira – Secretária de Administração, senhor Luiz Carlos Peruchi – Prefeito Municipal, senhor Mário César Negri – Procurador Adjunto, empresa Suprema Assessoria e
Consultoria Ltda – ME e senhor Tarcísio Cassa Monteiro
– sócio administrador;
4. Recomendar ao atual prefeito municipal de João Neiva que reestruture os setores administrativo e de consultoria jurídica da prefeitura, com observância dos limites
de gastos com pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF;
5. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
As irregularidades identificadas no processo original teriam sido praticadas na contratação de serviços de assessoria administrativa afetos às atividades finalísticas e
rotineiras da Administração Pública, com eventual ofensa aos preceitos do art. 37, II, da Constituição Federal de
1988.
Nota-se que o recorrente apresenta como razões recursais, resumidamente:
·
A frustração ao caráter competitivo do certame
e da inaptidão da empresa contratada: embora o edital de Tomada de Preços n° 10/2011 tenha previsto a intenção de contratar serviços de assessoria e consultoria
de natureza administrativa, o que, em termos práticos,
ocorreu foi a contratação de serviços de natureza jurídica, todavia a empresa contratada era desprovida de tal
Diário Oficial de Contas

natureza, razão pela qual não deveria ter sido habilitada
ao procedimento licitatório, fato que sequer foi levantado pelo Procurador Adjunto do Município.
·
Da contratação de terceiros para realização de
serviços permanentes e essenciais: reitera as argumentações trazidas no processo original, quais sejam: a ilegalidade na contratação de serviços de assessoria contábil
e jurídica, por se tratar apenas de falta de planejamento
de gestores públicos sem, contudo, trazer novas alegações, fatos ou documentações comprobatórias.
Ademais, o recorrente reitera as argumentações trazidas
no processo original, quais sejam: a ilegalidade na contratação de serviços de assessoria contábil e jurídica, por
se tratar apenas de falta de planejamento de gestores
públicos sem, contudo, trazer novas alegações, fatos ou
documentações comprobatórios.
Os recorridos, de forma geral, também reiteram as alegações originárias de que havia necessidade dos servidores serem auxiliados por empresa especializada nos
assuntos, em busca de melhor excelência na prestação dos serviços públicos; de que nos quadros da Prefeitura não havia cargo de “administrador”, nos termos
do Of. SEMAD/PMJN/ n° 087/2011, de fls. 50/51 – Proc.
4619/2012.
As contrarrazões da Sra. Juliana Gadiolli Fábris argumentam que o Recorrente se insurge por questão já amplamente decidida, não trazendo qualquer novo elemento
de prova ou de direito, razão pela qual reitera os termos
trazidos quando de sua defesa apresenta nos autos originários.
As contrarrazões do Tarcísio Cassa Monteiro e Suprema
Assessoria e Consultoria Ltda argumentam que o Recorwww.tce.es.gov.br

rente inova arguindo fundamentos que não constaram
da representação inicial, especialmente a frustração do
caráter competitivo do certame, em descumprimento ao
princípio processual da dialeticidade por não atacar diretamente os fundamentos da decisão recorrida, além de
repetir argumentos iniciais.
Alegam ainda que os serviços contratados não tinha natureza exclusivamente jurídica, tanto que o Conselho Regional de Administração declarou formalmente que as
atribuições elencadas poderiam ser atribuídas ao administrador. Também que os profissionais da empresa apenas orientaram e apoiaram os servidores efetivos, sem,
contudo, assumir a função desses.
A OAB/ES em suas argumentações destaca que a alegação de frustração ao caráter competitivo do certame não
foi arguida na fase da instrução, nem na fase de julgamento do processo, o que cerceia o direito de defesa do
responsável, subverte a tramitação dos autos e usurpa a
competência da área técnica. Ademais, entende que o
Recorrente não trouxe novos fatos ou alegações. Reitera,
ao final, o argumento de que os pareceristas são imunes
pela emissão de sua opinião técnica profissional.
A ITR 9/2018 apresenta as seguintes considerações para opinar, ao fim, pelo provimento total ao recurso interposto, considerando procedente a representação originária:
No caso dos autos, verifica-se que a contratação ora analisada não encontra amparo na Constituição Federal,
além do que, de acordo com os elementos constantes
dos autos, não restou demonstrado o caráter excepcional das atividades a serem desempenhadas, que autorizaria a contratação de empresa privada por procedimento licitatório.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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[...]
As terceirizações, como notório, são admitidas apenas
para as atividades-meio da Administração Pública. Ou
seja, toda e qualquer terceirização que alcance uma atividade-fim de órgão ou entidade da Administração Pública é considerada ilícita.
Com efeito, a licitação foi realizada para preenchimento de cargos de necessidade rotineira no serviço público daquela municipalidade, tanto que existe, inclusive,
Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n°.
067.10.000479-4, determinando a realização de Concurso Público, no prazo de 10 (dez) meses “[...] para o provimento de cargos na Administração municipal, de maneira a substituir os servidores nomeados e contratados de
maneira irregular [...]”.
[...]
Importante destacar que a necessidade excepcional não
pode ter sido gerada pela inércia do administrador público. Ou seja, o Planejamento é princípio norteador da
Administração, estando até mesmo positivado no art. 6º,
inciso I, do Decreto-Lei nº 200/1967, devendo os órgãos
e entidades públicas adequar suas projeções de contratação de pessoal às necessidades do serviço e à disponibilidade orçamentária.
O cerne da questão encontra-se na identificação, conforme relatado na Instrução Técnica Inicial 954/2012 - ITI,
do processo originário TC 4619/2012, de que o Município de João Neiva, através do Contrato 11/2012, contratou a empresa Suprema Assessoria e Consultoria Ltda,
para prestar serviços que, de fato, tinham natureza jurídica, mas que ante o caráter permanente e essencial
não deveriam ser atribuídos a quem tem vínculo tempoDiário Oficial de Contas

rário com a Administração, impondo-se a criação de cargo de provimento efetivo, preenchido mediante concurso público.
Insta verificar que não vislumbro o nexo causal entre a irregularidade ora em análise e a empresa Suprema Assessoria e Consultoria Ltda. Tal questão fora sustentada pela patrona da empresa quando da oportunidade de sustentação oral, ocorrida na 29ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara.
A Instrução Técnica Inicial 954/2012 assim justifica a responsabilização da empresa:
Apesar da situação passiva da empresa, em sendo comprovada a irregularidade noticiada, mostra-se adequada
a sua penalização com multa de caráter pedagógico, cujo
objetivo é servir de desestímulo para que outras empresas não se predisponham a tirar proveito de eventuais e
futuras fragilidade técnica e/ou morais dos gestores públicos.
Ora, não se pode atribuir a responsabilização por possível contratação terceirizada a despeito da realização
de concurso público na Administração Pública, medida
que parte de uma decisão discricionária do administrador, não tendo a empresa contratada qualquer ingerência sobre esta medida, inclusive, a contratada sequer pode ser classificada como um servidor público, ocupante
de qualquer cargo que seja!
Assim, ainda que não tenha sido levantada a questão da
ilegitimidade passiva no presente recurso, por faltar ao
recorrente interesse recursal para tanto, afasto a responsabilidade da empresa Suprema Assessoria e Consultoria Ltda no presente caso concreto por ausência de nexo causal entre a sua conduta e a irregularidade menwww.tce.es.gov.br

cionada pela área técnica, tendo em vista a competência que me é conferida como julgador para saneamento do processo, que me compele a revolver matéria de
ordem pública, consistente na ilegitimidade das partes
(art. 485,§3°, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
– Código de Processo Civil), extinguindo, pois o processo, pela ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 427,
§4º, da Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013 - Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo).
Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim se manifestou:
[...]
Pressuposto processual. Inépcia da inicial que se reconhece em relação a este pedido. Verificação que pode
ser feita ex officio em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Orientação pacífica do E. STJ: “É firme o entendimento do STJ de que não se verifica a preclusão nas instancias ordinárias quando se discutem as condições da
ação e os pressupostos processuais, dentre eles a ilegitimidade das partes, caso em que é possível a apreciação de ofício pelo julgador” (AgRg no Resp 1245251/RS.
Relator Ministro Humberto Martins. Órgão julgados: Segunda Turma. Julgamento: 07/06/2011). (Recurso Inominado RI 0039513882018190205 RJ, publicado em
12/04/2012, Rel. Marcia de Andrade Pumar)
No que tange à terceirização de serviços de assessoria,
tema amplamente debatido nesta Corte de Contas, registro que já proferi votos favoravelmente à possibilidade em outras oportunidades, porém, sempre diante das
especificidades do caso concreto.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018

166

ATOS DO PLENÁRIO

Observam-se na descrição do objeto contratado que, a
despeito da denominação de contratação de assessoria
e consultoria administrativa, as atividades descritas são,
de fato, pertinentes à carreira jurídica:
TP 010/2011
ANEXO II — ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Contratação de empresa especializada para realização
de serviço de Assessoria e Consultoria Administrativa,
objetivando o desempenho das atividades abaixo descritas, sendo os mesmos realizados de forma presencial no
Prédio da Prefeitura Municipal de João Neiva-ES, no mínimo de 01 (uma) vez por semana, e ainda, atendimento por telefone e/ou e-mail sempre que se fizer necessário, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de janeiro de 2012.
1 - Consultoria às comissões de licitação no tocante a
elaborações de editais (Convites, Tomadas de Preços,
Pregões e Concorrências Públicas), andamento de processos e formalizações dos procedimentos licitatórios e
na aplicação adequada das modalidades de licitação pertinentes a cada tipo de contratação;
2 - Orientação para elaboração de contratos administrativos originários de processos licitatórios;
3 - Análise e orientação aos setores da administração nos
casos de dispensa e inexigibilidade de licitação com valor
acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
4 - Orientação ao setor de compras, orientando quanto a
processos licitatórios, limites de licitação, fracionamento
de despesa, liquidação, etc.;
5 - Análise e orientação nos processos de pagamento de
despesas no tocante aos processos licitatórios, identificando eventuais incorreções e orientação aos servidores
Diário Oficial de Contas

quanto aos procedimentos adequados;
O objeto ainda previa que a contratada deveria prestar
serviço de forma presencial em pelo menos 01 (uma) vez
por semana, além de atendimento via e-mail e telefone
a todo o momento em que fossem necessários conhecimentos especializados, pelo período de 12 meses, no
exercício de 2011. O valor contratado foi de R$ 8.878,00
(oito mil, oitocentos e setenta e oito reais) mensais.
Tendo em vista que não há fatos ou alegações novas trazidas pelo Recorrente, reitero, neste ato, as considerações apresentadas pelo Em. Cons. Relator Domingos Augusto Taufner, no voto originário:
Importante ressaltar que os responsáveis afirmaram
que, embora com limitações, as atividades fim continuaram sendo desempenhadas por servidores do quadro
efetivo da Prefeitura, cabendo à empresa contratada tão
somente orientá-los.
Não estou, com isso, a defender a contratação permanente de consultorias e assessorias para a realização de
trabalhos técnicos, mas existem situações peculiares em
que ela é necessária, até mesmo para o Município não
perder em eficiência no desempenho de suas atividades.
E, levando em consideração as justificativas apresentadas, percebo que o que se buscou através desta contratação foi exatamente o alcance da eficiência no desempenho das atividades administrativas, o que seria obtido
por meio de uma empresa de consultoria com conhecimentos técnicos satisfatórios para este fim, uma vez que
o corpo próprio de servidores não estava, naquele momento, suficientemente capacitado para desenvolvê-las,
o que torna justificável a contratação em tela.
O que devemos combater mais duramente são os conwww.tce.es.gov.br

tratos que não respeitam a lei de licitações e outras normas do ordenamento jurídico, que não tenham justificativas ou que se verifique a ocorrência de sobrepreço ou
superfaturamento, o que não é o caso, pois, não houve qualquer imputação por parte de nosso corpo técnico quanto a eventual irregularidade no transcurso da licitação, tampouco quanto à remuneração pactuada no
contrato.
Embora se trate de contratação de assessoria/consultoria jurídica, conforme documento de fls. 828 – do Proc.
4619/2012, também é certo que não havia na descrição
das atividades desempenhadas pela Procuradoria Geral,
composta à época por cargos comissionados de Procurador Geral e Procurador Adjunto, itens específicos relacionados ao processo licitatório, o que pode ter gerado dúvidas quanto à questão.
Assim, tendo em vista o caso concreto, nego provimento ao recurso, haja vista inexistirem novas questões a serem analisadas no presente, razão pela qual entendo por
manter, in totum o Acórdão TC-250/2017, proferido pela
2ª Câmara desta Corte de Contas.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, divergindo a área técnica e parecer ministerial, VOTO no sentido que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Deliberação, que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em:
III.1 CONHECER do Pedido de Reexame, nos termos do
art. 161, art. 162, c/c art. 165, todos da LC nº 621/2012;
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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III.2 CONHECER as contrarrazões intempestivas da OAB/
ES em razão da busca da verdade real, do direito ao contraditório e à ampla defesa;
III.3 NÃO ACOLHER preliminar arguida de violação ao
princípio da dialeticidade;
III.4 ACOLHER preliminar arguida de inovação de tese recursal no que tange ao item “frustração ao caráter competitivo do certame e da inaptidão da empresa contratada”, do recurso;
III.5 AFASTAR a responsabilidade da empresa Suprema
Assessoria e Consultoria Ltda por ausência de nexo causal entre a sua conduta e a irregularidade mencionada,
nos termos do art. 485, §3°, do Código de Processo Civil,
extinguindo o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 427, §4º, do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo;
III.6 Quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Pedido de Reexame, mantendo incólume o Acórdão TC250/2017 – Segunda Câmara;
III.7 DAR CIÊNCIA ao recorrente e ARQUIVAR o feito após
seu trânsito em julgado.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
VOTO VOGAL DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI:
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão 250/2017 e de
relatoria do Conselheiro Rodrigo Flávio Farias Chamoun.
Presente o relatório no voto do relator e conhecido o recurso, passo a sua análise:
DAS PRELIMINARES:
Diário Oficial de Contas

1.DAS CONTRARAZÕES APRESENTADAS PELA OAB-ES
A Lei Complementar nº 621/2012 e o Regimento Interno
deste TCE-ES não tratam especificamente do instrumento processual da Assistência.
Isso decorre porque no Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo as partes são somente o responsável e o
interessado, aptos a praticar os atos processuais diretamente ou por intermédio de procurador regularmente constituído, na sua relação administrativa com o Poder Público, conforme prescrito no Art. 53 da Lei Complementar nº 621/2012, inexistindo condição a atrair a
incidência do art. 70 da mencionada Lei Complementar.
Se considerada como modalidade de intervenção de terceiro, poderia o pleito ter amparo no art. 294 do Regimento Interno. Segundo esse normativo, o terceiro interessado ingressará no processo em duas hipóteses: Na
primeira, quando houver necessidade de manifestação
sobre questão de fato ou de direito pertinente à controvérsia dos autos e na segunda, quando puder ser atingido pela decisão.
Sendo assim, considerando o campo semântico do art.
294, §1º, Res. TC 261/2013, não se vislumbra a subsunção do pleito da OAB-ES à nenhuma das duas hipóteses
que permitem o ingresso da OAB-ES como terceiro interessado. Isso porque não é necessária a manifestação da
OAB sobre as questões de fato nem de direito, tampouco
pode a entidade ser atingida pela futura decisão.
Ademais, mesmo que fosse possível o acolhimento da
OAB-ES como terceiro interessado, sua contrarrazões foram apresentadas em 30/10/20017, em flagrante condição de intempestividade, pois teria prazo até 24/10/2017
para fazê-lo e não o fez.
www.tce.es.gov.br

Assim, pelas razões expostas rejeito as contrarrazões
apresentadas pela OAB-ES, diante da combinação de ilegitimidade e intempestividade.
1.DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
Acompanho os fundamentos e a decisão do relator.
1.DA VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL
Acompanho os fundamentos e a decisão do relator.
DO MÉRITO:
Através do Acordão 250/2017 a 2ª Câmara deste Tribunal deliberou por considerar improcedente Representação formulada por Ministério Público de Contas cujo objeto é a contratação de serviços de assessoria administrativa afetos às atividades finalísticas e rotineiras da Administração Pública, em ofensa aos preceitos do art. 37,
inc. II, da Constituição Federal de 1988.
No caso, Município de João Neiva contratou empresa
para executar atividades a despeito das mesmas constarem nas atribuições deferidas ao exercício do cargo de
advogado, presente no Plano de Carreira e Vencimentos objeto da Lei Municipal 0091/90 (fls. 52/59 do TC
4619/2012).
Com isso, a meu ver, praticaram Luiz Carlos Peruchi (Prefeito Municipal), Juliana Gadiolli Fabrís Ferreira (Secretária de Administração do Município João Neiva/ES) e
Mário César Negri (Procurador-adjunto do Município
de João Neiva/ES) atos administrativos que afrontaram
de forma direta o preceito estabelecido no art. 37, II da
Constituição Federal.
A contratação indiscriminada de assessorias e consultorias pelos entes públicos a despeito das atividades a serem desempenhadas estarem atribuídas a cargos exisSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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tentes na estrutura administrativa mascara podem configurar padrões de comportamento que fogem ao padrão
republicano de gestão.

obter o respectivo ressarcimento.
VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

A busca de eficiência nas atividades desenvolvidas pela
administração não podem confundidas com a adoção de
práticas que violam a lei. Além de repulsivas, por violadora do princípio da legalidade, em inúmeras vezes ofendem ao princípio da finalidade, porque a par de atingir
determinado objetivo, perde a essência da continuidade e da memória institucional da administração pública, acarretando um profundo desequilíbrio informacional onde o particular detém o controle das informações
em detrimento do ente público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas neste voto, em:

Recentes problemas enfrentados nos municípios de Guarapari, Guaçui e Cachoeiro de Itapemirim revelam a perda de efetividade na prestação de contas daqueles municípios, reféns de procedimentos ineficientes e ilegais de
terceirização de serviços.

6. NÃO ACOLHER preliminar arguida de violação ao princípio da dialeticidade.

Por certo, mesmo que acessórias ou complementares as
atividades acima descritas não estariam autorizadas à
execução indireta porque integram atribuições próprias
de cargo público constante no plano de cargos da Prefeitura de João Neiva e sujeito a regra constitucional do
concurso público.
Por outro lado, entendo que a decisão quanto a contratação é fase interna da administração e consequentemente não alcança a contratada.
Nessa fase, importa reconhecer a possibilidade de dano
ao erário decorre da sobreposição de tarefas e, em razão
disso, impõe-se a necessidade de determinar a instalação de tomada de contas especial com o fito de apurar
os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e
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4.CONHECER do Pedido de Reexame, nos termos do arts.
162 e 166, §3º c/c art. 165, todos da Lei Complementar
nº 621/2012.
5.NÃO CONHECER as contrarrazões da OAB/ES em razão
de sua ilegitimidade e intempestividade.

7.ACOLHER preliminar arguida de inovação de tese recursal no que tange ao item “frustração ao caráter competitivo do certame e da inaptidão da empresa contratada”, do recurso.
8.DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Pedido de Reexame, alterando o Acordão TC 250/2017, nos seguintes termos:
i.Considerar PROCEDENTE a representação diante do reconhecimento da seguinte irregularidade: CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
PERMANENTES E ESSENCIAIS ATRIBUÍVEIS ÀS COMPETÊNCIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS, INOBSERVANDO O
REGRAMENTO CONSTITUCIONAL DA OBRIGATORIEDADE
DE CONCURSO PÚBLICO. Base Legal: Afronta ao disciplinado no art. 37, II da Constituição Federal.
ii.REJEITAR AS JUSTIFICATIVAS apresentadas por Luiz Carlos Peruchi, Juliana Gadiolli Fabrís Ferreira e Mário César Negri aplicando-lhes multa no valor de individual de
www.tce.es.gov.br

1.000 VRTE com fulcro no art. 96, II da Lei Complementar
nº 32/1993, então vigente.
iii.AFASTAR a responsabilidade da empresa Suprema Assessoria e Consultoria Ltda por ausência de nexo causal
entre a sua conduta e a irregularidade mencionada, nos
termos do art. 485,§3°, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 427, §4º, do Regimento Interno.
iv.DETERMINAR a instauração de Tomada de Contas Especial com o objetivo de apurar os fatos, identificar os
responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo
ressarcimento diante da sobreposição de atribuições e
atividades a serem exercidas por servidor público e o
serviço contratado.
9.À SGS para comunicações processuais e ciência ao Ministério Público de Contas.
10.Transitado em julgado, arquivem-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em subsituição
1. ACÓRDÃO TC- 254/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em:
1.1. CONHECER do Pedido de Reexame, nos termos do
art. 161, art. 162, c/c art. 165, todos da LC nº 621/2012;
1.2. CONHECER as contrarrazões intempestivas da OAB/
ES em razão da busca da verdade real, do direito ao contraditório e à ampla defesa;
1.3. NÃO ACOLHER preliminar arguida de violação ao
princípio da dialeticidade;
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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1.4. ACOLHER preliminar arguida de inovação de tese recursal no que tange ao item “frustração ao caráter competitivo do certame e da inaptidão da empresa contratada”, do recurso;
1.5. AFASTAR a responsabilidade da empresa Suprema
Assessoria e Consultoria Ltda por ausência de nexo causal entre a sua conduta e a irregularidade mencionada,
nos termos do art. 485, §3°, do Código de Processo Civil,
extinguindo o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 427, §4º, do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo;
1.6. Quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Pedido de Reexame, mantendo incólume o Acórdão TC250/2017 – Segunda Câmara;
1.7. DAR CIÊNCIA ao recorrente e ARQUIVAR o feito após
seu trânsito em julgado.
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou por não acolher as contrarrazões da OAB, e, no mérito, pelo provimento parcial ao recurso, considerando
procedente a representação, com aplicação de multa de
1000 VRTE. Sem divergência. Absteve-se de votar, por
impedimento com relação a um dos responsáveis, o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva.

ges.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
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
Lido na sessão do dia: 22/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 255/2018 – PLENÁRIO
Processos: 10372/2016-7, 01530/2014-3
Classificação: Pedido de Reexame
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim

3. Data da Sessão: 20/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

4. Especificação do quórum:

Interessados:Ronildo Hilario Gomes, Viviane da Rocha
Pecanha, Fernanda Pinheiro da Silva, Monica Izabela dos
Reis, Marcela Barbosa Gomes Mota, Thales Moreno Geao, Protevile Equipamentos LTDA - ME

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader BorDiário Oficial de Contas

Recorrente: Luciano de Paiva Alves
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Procuradores:
Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro
(OAB: 15786-ES), Gregorio Ribeiro Da Silva (OAB: 16046ES)
Ementa:PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – NEGAR
PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo senhor
Luciano de Paiva Alves, Prefeito Municipal de Itapemirim, no exercício de 2014, com o pedido de efeito suspensivo, em face do Acórdão TC-670/2016 – Plenário
prolatado nos autos do Proc. TC- 1530/2014, cujos termos seguem abaixo:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC1530/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia cinco de julho de dois mil e dezesseis,
à unanimidade, nos termos do voto do relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Acolher as razões de justificativa e afastar os indicativos de irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.2 e 2.5
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 5229/2015, de
responsabilidade dos Srs. Luciano de Paiva Alves, Viviane
da Rocha Peçanha Sampaio, Mônica Izabela dos Reis, Ronildo Hilário Gomes, Fernanda Pinheiro da Silva, Thales
Moreno Geão e Marcela Barbosa Gomes Mota;
2. Rejeitar as razões de justificativas dos Srs. Luciano de
Paiva Alves (revel), Viviane da Rocha Peçanha Sampaio,
Mônica Izabela dos Reis, Ronildo Hilário Gomes e Fernanda Pinheiro da Silva quanto aos itens 2 (correspondente ao item 2.3 – ITC Restrição à Competitividade –
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Exigência de Capital Social acima de R$ 459.000,00) e
item 3 (correspondente ao item 2.4 – ITC – Restrição Indevida – Exigência de Garantia das Propostas), ambos do
voto do relator;
3. Considerar parcialmente procedente a Representação,
em razão da manutenção das irregularidades indicadas
nos itens 2 e 3 do voto do relator, com aplicação de multa, na forma do art. 389, inciso II, da Resolução TC nº
261/2013, c/c o art. 135 da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, no valor de 3.000 reais, individualmente,
aos Srs.: Luciano de Paiva Alves, então Prefeito Municipal, Viviane da Rocha Peçanha Sampaio, então Secretária
Municipal de Educação, Mônica Izabela dos Reis, então
Diretora de Apoio Logístico as Unidades Escolares, Ronildo Hilário Gomes, Pregoeiro, e Fernanda Pinheiro da Silva, Subprocuradora-geral.;
4. Recomendar ao atual Prefeito do Município de Itapemirim que oriente os seus agentes quanto à pesquisa de
mercado nas futuras licitações que deverão ser tão amplas quanto as características do mercado, ampliando,
assim, as fontes de consulta utilizadas;
5. Desconverter o feito em processo de fiscalização, em
razão da decisão TC nº 8776/2014 que converteu o feito em Tomada de Contas Especial, em face da não confirmação de dano ao erário;
6. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Preliminarmente, por força da Decisão TC 1494/2017-1,
foi o recurso admitido e não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente.
Encaminhados os autos à área técnica, foi elaborada a
Instrução Técnica de Recurso 0024/2018-1, que, em sínDiário Oficial de Contas

tese, opinou pelo CONHECIMENTO do Pedido de Reexame, por presentes os pressupostos recursais e, no mérito, pela NEGATIVA DE PROVIMENTO, devendo ser mantido o Acórdão TC- 670/2016 - Plenário, em todos os seus
termos.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público Especial de Contas, em parecer da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, por meio do Parecer PPJC 0701/2018-8.
Assim, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Adoto como parte do meu voto a análise consignada na
manifestação técnica 0005/2017-9, elaborada pelo Núcleo de controle Externo de Recursos e Consultas, que
contou com anuência do Ministério Público Especial de
Contas:
O Plenário desta Corte de Contas, através da Decisão TC
01494/2017 (fls. 30/33), analisou os requisitos de admissibilidade, admitindo o presente recurso e negando-o
efeito suspensivo, conforme já mencionado.
Segue-se, portanto, à análise do mérito recursal.
O acórdão recorrido ( TC-670/2016 – Plenário Proc. TC1530/2014) condenou o Sr. Luciano de Paiva Alves à multa de 3.000 reais pela manutenção das seguintes irregularidades:
·Restrição à competitividade – Exigência de capital social acima de R$ 459.000,00 (item 2.3 da ITI 1664/2014);
·Exigência de garantia das propostas (item 2.4 da ITI
1664/2014).
Em síntese apertada, o recorrente interpôs o presente
www.tce.es.gov.br

Recurso do Pedido de Revisão objetivando tornar sem
efeito a decisão proferida por este Tribunal, argumentando, em síntese, a ilegitimidade passiva.
Alega que a conduta imputada ao agente para responsabilização, qual seja, a homologação do certame licitatório, por estar amparada no posicionamento de outros agentes públicos (Secretaria de Educação, Direção
de Apoio Logístico às Unidades Escolares e Assessoria jurídica), não é suficiente para a sua responsabilização, entenendo não existir nexo de causalidade.
Citando parte dos Acórdãos 307/2015, da 1ª Câmara
(processo TC 3434/2009) e TC 2818/2014 (PROCESSO TC
8131/2009), argumenta que esta Corte de Contas tem
entendido pelo rompimento do nexo de causalidade entre a irregularidade e a atuação do agente quando comprovado que a decisão do agente público foi consubstanciada pelas manifestações de outros agentes.
Inicialmente, importante lembrar que o ato de homologar a licitação não é simbólico, não se tratando de mera formalidade administrativa. E, sim, é um ato de gestão que atrai responsabilidade. Praticá-lo sem os cuidados necessários, contrariando preceitos legais, implica
na sua responsabilização.
O ato de homologação constitui na atribuição de examinar todos os atos praticados ao longo do certame, para
a verificação se o procedimento licitatório observou os
princípios e normas aplicáveis.
Jessé Torres Pereira Júnior e Marinês Restelatto, ressaltando a importância do ato de homologação, alertam
que a autoridade competente deverá diligenciar para a
certificação da correta realização das fases do procedimento ou da legitimidade de atos ou documentos que
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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o instruem:
Uma vez expresso na Constituição Republicana de 1988
que a Administração Pública deve obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput), resulta que viola dever
jurídico a eventual inércia diante de atos administrativos
ou documentos potencialmente lesivos àqueles princípios. Daí o art. 4º da Lei n.º 8.429/92 (Le de improbidade Administrativa) estatuir que aos agentes públicos de
qualquer nível ou hierarquia incumbe velar pela estrita
observância desses princípios no trato dos assuntos que
lhes são afetos.
Tal dever se estende à autoridade administrativa competente para homologar o procedimento licitatório e ratificar os atos praticados no processo da contratação direta.
Havendo dúvida acerca da correta realização das fases
do procedimento ou da legalidade de atos ou documentos que instruem o processo da contratação, com ou sem
licitação, o caminho seguro é o de coletar informações e
pareceres expressos, técnicos e/ou jurídicos, e decidir levando em conta o respectivo conteúdo.
Se desse exame decorrer que a fase, ato ou documento
infringe a principiologia constitucional e administrativa,
ou a respectiva norma de regência, deve a autoridade
competente recusar a homologação do procedimento licitatório ou a ratificação dos atos praticados no processo
da contratação direta, apresentando os pressupostos de
fato e de direito que lhes dão sustentação, em observância ao princípio da motivação obrigatória.
Os atos de homologação do procedimento e de adjudicação do objeto, bem como o de ratificação da contratação direta, veiculam a convicção da autoridade competente acerca do perfeito cumprimento do devido proDiário Oficial de Contas

cesso legal da licitação ou da contratação direta, cumprimento este que constitui direito subjetivo fundamental
de todos os que participam do certame o que contratam
com a Administração (Lei 8.666/93, art. 4º), impondo-se que tais atos sejam acompanhados de seus respectivos motivos.
A autoridade que homologa a licitação ou ratifica os atos
administrativos da contratação direta responde no âmbito administrativo quando praticar ato em desacordo com
a Lei n.º 8.666/93 o quando o praticar com o propósito
de frustrar os objetivos da licitação.
Desta forma, impõe-se à autoridade homologadora o
ônus de se empenhar para a correição do procedimento licitatório, tendo, inclusive, o dever de anular a licitação por ilegalidade quando detectado ao vício insanável.
Neste sentido, os citados autores:
Existente vício, a autoridade competente, verificando-o
insanável, anulará o procedimento licitatório, no todo ou
em parte; cuidando-se de vicio sanável, determinará a
sua emenda.
O recorrente visa elidir sua responsabilidade argumentando que o seu ato estaria amparado em posicionamento de outros agentes, sem, contudo, apresentar documentos comprobatórios.
Ainda, a alegação de que seu ato estaria amparado em
posicionamento de outros agentes, por si só, não afasta
a sua responsabilização. Frisa-se: a homologação consiste em ato de controle da regularidade de todo o procedimento licitatório, e assim, é dever revisar os atos antecedentes praticados por outros agentes.
Portanto, para afastar sua responsabilidade deveria o recorrente demonstrar que agiu com diligência na verificawww.tce.es.gov.br

ção do procedimento licitatório, o que não se comprovou nos presentes autos.
Em exame as irregularidades cuja responsabilidade fora atribuída ao recorrente, observa-se a ausência da diligência esperada da autoridade homologadora.
Na irregularidade disposta no item 2.3 da ITC 5229/2015
(Restrição de Competitividade - Exigência de capital social maior que R$ 459 mil reais), narra-se a restrição de
competitividade decorrente de uma superestimativa do
objeto (tratado no item 2.1 da ITC 5229/2015).
Depreende-se dos autos que o edital do pregão para
registro de preços 04/2014, em seu item 9.2.2.3.3 (fls.
545), estabeleceu como condição para qualificação econômica – financeira, que a empresa possuísse um capital social de no mínimo 10% (dez por cento) do valor do
Orçamento Básico do objeto da licitação, nos seguintes
termos:
9.2.2.3.3 Comprovação de possuir a empresa na data
da apresentação da proposta, capital sócia de o mínimo
10% (dez por cento) do valor do Orçamento Básico do
objeto da presente licitação.
O Termo de Referência no item 1.11 (fls. 539) estimaram
os seguintes valores:
Lote 01 – R$ 4.595.493,33
Lote 2 – R$ 344.803,33
Lote 3 – R$ 1.654.966,67
TOTAL – R$ 6.595.263,33
Tais estimativas levaram em consideração o quantitativo máximo do objeto estabelecido pela Administração,
que por sua vez, conforme exposto no item 2.1 da ITC
5229/2015, foi superestimado, divorciando da realidaSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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de local.
Sem adentrarmos nas questões de superestimativa do
objeto, como bem demonstrou o Conselheiro Relator
(fls. 1934/1938), o pregoeiro ao desclassificar a empresa Protevile Equipamentos Ltda. Me, entendeu, equivocadamente, que o capital mínimo de 10% seria calculado
sobre o total dos 03 (três) lotes e não por lote.
Importante lembrarmos que a Constituição Federal, art.
37, XXI, determina que a exigência de qualificação econômica deve ser aquela indispensável à garantia do cumprimento das obrigações.
Art. 37 – [...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações. (Nosso grifo)
A Lei 8.666/93, em seu art. 31, § § 2º e 3º, ao disciplinar a documentação relativa à qualificação econômico-financeira estabelece que a exigência de capital mínimo seja apurada em relação ao valor estimado da contratação.

Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação
econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
§ 3º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a
que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a
10 % (dez por cento) do valor estimado da contratação,
devendo a comprovação ser feita relativamente à data
da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida
a atualização para esta data através de índices oficiais.
O estabelecimento de condições para habilitação econômico-financeira visa assegurar garantias mínimas para o
cumprimento da obrigação.
Sendo o objeto da licitação divisível, as exigências devem
se adequar a esta divisibilidade, não cabendo condicionar a participação de empresas interessadas em mais
de um lote a comprovação de capital mínimo de forma
cumulativa, respeitando-se o princípio da competitividade.
O parcelamento do objeto da contratação em diferentes
lotes visa à obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração, uma vez que possibilita o ingresso
nas licitações de empresas de menor porte, ampliando
a competitividade.

Art. 31 [...]

Neste sentido, transcrevemos parte dos ensinamentos
de Marçal Justen Filho, ao discorrer sobre a licitação por
itens.

§ 2º. A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo,
ou ainda as garantias previstas no § 1º do art. 56 desta

A Licitação por itens deriva do interesse em economizar
tempo e recursos materiais da Administração Pública,
agilizando a atividade licitatória. Na licitação por itens,
há um único ato convocatório, que estabelece condições
gerais para realização de certames, que se processarão
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conjuntamente, mas de modo autônomo. [...] Os requisitos de habilitação são apurados e cada proposta é julgada em função de cada item. Há diversos julgamentos,
tanto na fase de habilitação quanto na de exame de propostas. Mesmo que materialmente haja um único documento, haverá tantas decisões quantos sejam os itens
objeto de avaliação.
[...] Assim, por exemplo, é inválido estabelecer que o licitante deverá preencher os requisitos de habilitação para o conjunto global dos objetos licitados (eis que o julgamento se faz em relação a cada item). Isso corresponderia a exigir habilitação superior ao mínimo necessário
à contratação. Afinal, se o particular poderá ser contratado para executar apenas um certo item, não é cabível
dele exigir-se nada além do que a habilitação corresponde ao dito item.
[...] [...] Não é incomum que um licitante formule propostas para diversos itens, cujo somatório ultrapassa os
limites de sua capacitação. Ou seja, o sujeito dispõe de
condições para ser contratado para um ou alguns dos
itens, não para todos. Ora, é impossível avaliar, no momento da habilitação, essa circunstância. É perfeitamente possível que o sujeito formule proposta para todos os
itens, mas se sagre vencedor em apenas um deles – para
o qual dispõe de pela capacidade econômico-financeira.
Inabilita-lo na etapa anterior corresponderia impedir a
Administração de obter a proposta mais vantajosa.
Ao que parece, a única solução consiste em adotar providências a posteriori. Depois de abertas todas as propostas, verifica-se se o sujeito eventualmente ultrapassou os limites de sua qualificação econômico–financeira.
Se tal ocorreu, caberá a ele optar por contratações cujo
valor corresponda às suas condições. Não se trata de deSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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sistir de proposta (o que seria vedado depois da abertura dos envelopes de documentação), mas de identificar
os limites da qualificação econômico-financeira do licitante.
Essa solução vem sendo adotada inclusive em pregões.
Há casos em que se verifica, ao final de um pregão por
itens, que um licitante sagrou-se vencedor de uma pluralidade de itens, cujo somatório ultrapassa os seus requisitos de habilitação. Nesse caso, a solução é o edital
prever que o licitante deverá realizar opção entre os diversos itens, assegurando-se o respeito aos requisitos de
habilitação.
Ao impetrar o recurso administrativo (fls. 76/88), a empresa Protevile Equipamentos Ltda. Me lardeou a possível restrição de competitividade estabelecida em tal situação, levando ao conhecimento do Sr. Luciano de Paiva Alves, que ratificou a decisão do pregoeiro, a qual negou provimento ao recurso (fls. 100).
Observa-se que a análise de negativa do provimento do
recurso realizada pelo pregoeiro (fls. 91/97) e o parecer
emitido pela subprocuradora geral (fls. 98) não enfrentam o mérito em questão.
Esperava-se da autoridade homologadora que ao menos
questionasse a mencionada possível restrição de competitividade, Como ensina Jessé Torres Júnior e Marinês
Restelato Dotti:
Mesmo que de natureza opinativa e não vinculante, e
uma vez acatada, a manifestação jurídica passa a integrar o ato administrativo que homologa o procedimento
licitatório ou que ratifica os atos praticados pelos agentes subordinados no processo da contratação direta, sujeitando o seu prolator e a autoridade que a acolhe ao
Diário Oficial de Contas

controle externo exercido pelo Tribunal de Contas.
É importante que a autoridade competente pela homologação e pela ratificação examine a fundamentação lançada no parecer jurídico. Se for insuficiente ou equivocada, pode a autoridade instruir o processo com elementos mais robustos e encaminhá-lo à assessoria jurídica
para reanálise.
Pelo exposto, considerando as atribuições da autoridade
homologadora e as situações fáticas apresentadas nos
autos, entende-se pela manutenção da responsabilidade do recorrente.
Quanto à irregularidade descrita no item 2.4 da ITC
5229/2015 - Exigência de garantia das propostas, verifica-se que o edital do Pregão para Registro de Preços, em
seu item 9.2.2.4.5.1(fls. 546), exigiu como condição de
qualificação econômico-financeira a garantia da proposta, nos seguintes termos:
9.2.2.4.5.1 A licitante deverá prestar garantia de manutenção da proposta na importância relativa a 1% (um
por cento) sobre o valor do orçamento básico da PM (lote) com validade mínima de 60 (sessenta) dias, a partir
da apresentação da proposta, em uma das modalidades
previstas no parágrafo primeiro do art. 56 da Lei Federal
n.º 8.666/93 e suas alterações.
Como exposto na análise proferida na mencionada Instrução Técnica Conclusiva, a irregularidade ora apresentada decorre de interpretação literal do art. 5º, I da Lei
10.520/2002, a saber:
Art. 5º É vedada a exigência de:
I – garantia de proposta.
Face ao texto legal acima transcrito, não se exige maiores esforços para se verificar a ilegalidade da cláusula
www.tce.es.gov.br

9.2.2.4.5.1 do edital do pregão para Registro de Preço
n.º 04/2014.
Considerando as obrigações atribuídas a autoridade homologadora, evidenciadas anteriormente, especialmente no que se refere aos cuidados esperados, a autoridade
homologadora que acolhe ato irregular, sem ter diligenciado para a verificação da correição dos atos, se sujeita ao controle externo exercido pelo Tribunal de contas.
Portanto, restou demonstrado a conduta culposa do
agente pela inobservância a razoável diligência a ele imposta e esperada. Portanto, mantem-se a sua responsabilidade, pois se entende que os argumentos apresentados pelo recorrente são insuficientes para modificar o
acórdão recorrido.
Ante o exposto, entende-se pelo CONHECIMENTO do Pedido de Reexame, por presentes os pressupostos recursais e, no mérito, pela NEGATIVA DE PROVIMENTO, devendo ser mantido o Acórdão TC- 670/2016 - Plenário,
em todos os seus termos.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
entendimento da área técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER o presente Pedido de Reexame em raSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

zão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade
na forma do art. 395 do Regimento Interno desta Corte;
1.2. NEGAR PROVIMENTO, conforme razões expostas, em
consonância com a Manifestação Técnica 0005/2017-9;
1.3. Manter todos os termos do Acórdão recorrido - TC670/2016 – Plenário - Proc. TC- 1530/2014);
1.4. ARQUIVAR os presentes autos na forma do art. 330,
IV, do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
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
Diário Oficial de Contas

ACÓRDÃO TC- 256/2018 – PLENÁRIO
PROCESSOS TC:02269/2017-3 (Apenso: 04643/2010-6)
UNIDADE GESTORA:Prefeitura Municipal de Pedro Canário
CLASSIFICAÇÃO: Recurso de Reconsideração – exercício
2014
RECORRENTES:Marcos Robério Fonseca dos Santos, Jedeias José Dos Santos Júnior, Sirlande Oliveira Dias de
Freitas, Tiago da Silva Nascimento
EMENTA:
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACORDÃO
TC-1229/2017 – CONHECER –PROVIMENTO PARCIAL –
RECONHECER PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
MANTER OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto por
Marcos Robério Fonseca dos Santos, Jedeias José dos
Santos Júnior, Sirlande Oliveira Dias de Freitas e Tiago
da Silva Nascimento, em face do Acórdão TC-1229/2016,
constante do Processo TC – 4643/2010, que assim dispôs:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4643/2010, ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia sete de dezembro de dois
mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do
www.tce.es.gov.br

relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Converter o feito em tomada de contas especial, nos
termos dos artigos 57, inciso IV, e 115 da LC n. 621/2012,
julgando irregulares as contas do senhor Mateus Vasconcelos, prefeito municipal de Pedro Canário no exercício
de 2009, com fulcro no art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d”
e “e”, da LC n. 621/2012;
2. Condenar os senhores Mateus Vasconcelos e Vanderlei Rebonato de Oliveira condenados a ressarcir ao erário municipal, em solidariedade, a importância de R$
15.000,00 (quinze mil reais), equivalentes 7.784,12 VRTE em decorrência do prejuízo descrito no item 2 da ITI
378/2011;
3. Condenar o senhor Mateus Vasconcelos a ressarcir ao
erário municipal a importância de R$ 79.103,00 (setenta
e nove mil e cento e três reais), equivalentes a 41.049,82
VRTE, em decorrência do prejuízo descrito no item 8 da
ITI 378/2011;
4. Com espeque no art. 87, inciso IV, c/c o art. 135, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, e
art. 389 e seguintes do Regimento Interno, cominar multa pecuniária individual a Mateus Vasconcelos, Vanderlei Rebonato de Oliveira, Sirlande Oliveira Dias de Freitas, Jedeias José dos Santos Júnior, Tiago Silva Nascimento, Marcos Robério Fonseca dos Santos e Joanyr José Rodrigues, no valor de 500 (quinhentos) VRTE com amparo
nos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, vigente à época dos fatos;
3. Considerar regulares os atos praticados por Aldir Roque Loss, Tárcio Di Paula Almeida Neves e Diego Rufino
Torres de Azevedo Griffo;
4. Extinguir o processo sem resolução de mérito em face
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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da senhora Regina Lúcia Vieira, por ilegitimidade passiva
ad causam, na forma do art. 485, VI, CPC/15, c/c o art. 70
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
5. Recomendar, com base no inciso XXXVI do artigo 1º da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012, ao atual Prefeito Municipal de Pedro Canário que observe a vigência
dos instrumentos de repasse mantidos pelo Município
quando da transferência de parcelas de recursos;
6. Determinar ao atual Prefeito do Município de Pedro
Canário, com amparo no art. 105 da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012 que:
a. Nos futuros instrumentos de transferências de recursos, faça constar uma definição clara dos objetos pactuados e das obrigações das entidades convenentes, a fim
de melhor demonstrar a finalidade pública da despesa;
b. Implante, caso inexistente, um controle efetivo aos
gastos com combustíveis, a fim de possibilitar a comprovação da finalidade pública das despesas realizadas;
c. Se abstenha de contratar prestadores de serviços terceirizados a fim de executar tarefas rotineiras da Administração, em obediência ao Artigo 37 da Carta Cidadã;
d. Proceda à implantação de um sistema de controle interno, caso ainda não o tenha implantado, em obediência ao disposto nos artigos 70 e 74 da CRF/88, nos moldes do estabelecido na Resolução TC nº 227/2011 e alterações posteriores, atentando-se para o disposto no
artigo 2º, parágrafo 2º da sobredita Resolução, que assim dispõe: “A falta de instituição e manutenção do sistema de controle interno poderá ensejar a irregularidade das contas e/ou a emissão de parecer prévio contrário à sua aprovação, sem prejuízo das penalidades previstas em lei ao respectivo responsável, por omissão no
Diário Oficial de Contas

seu dever legal”;
7. Encaminhar à Secretaria Geral de Controle Externo –
SEGEX – a análise da proposição da SECEX Municípios:
Propõe-se abrir discussão para avaliar e uniformizar o
tratamento a ser dado às ausências de controle de consumo de combustíveis por parte dos jurisdicionados de
modo a evitar decisões conflitantes, conforme destacado no subitem III da Manifestação Técnica nº 560/2016;
8. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados
a partir da publicação deste Acórdão, obrigados a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou
da multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Instada a manifestar-se, a Secex Recursos instruiu os autos com a Instrução Técnica de Recurso ITR 167/2017 (fls.
38//44), concluindo por conhecer do recurso e opinando
pelo seu provimento diante do reconhecimento do advento do instituto da prescrição, mantendo-se a obrigação de ressarcimento àqueles que lhe deram causa.
O Ministério Público de Contas, em Parecer 4131/2017
(fls. 48/49), pugna pelo conhecimento do recurso e seu
provimento, reformando-se o Acordão TC 1229/2016 –
2ª Câmara no tocante à aplicação de multa, mantida a
obrigação de ressarcimento àquelas pessoas nele mencionadas.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifico que a análise acerca dos
pressupostos recursais, especialmente em relação às
condições de admissibilidade, foi efetivamente realizada
pela Área Técnica, tornando-se despiciendas acrescenwww.tce.es.gov.br

tar outras fundamentações doutrinárias e jurisprudências para formação de juízo. Assim, com fulcro no Art.
161 c/c Art. 164, caput, amos da Lei Complementar nº
621/2012, conheço do recurso.
Passo, assim, à análise do mérito recursal.
Insurgem-se os recorrentes quanto à cominação de multa imposta-lhes no item 4, do Acórdão TC-1229/2016,
constante do Processo TC – 4643/2010, quando prescrita a pretensão punitiva deste Tribunal segundo a norma
expressa no Art. 71 da Lei Complementar nº 621/2012.
A cronologia dos fatos e atos discutidos nestes autos remetem a irregularidades praticadas no exercício 2009 na
Prefeitura Municipal de Pedro Canário e seguiram no seguinte roteiro:
Comprovada a citação válida ocorrida em 04/08/2011,
conta-se suspensão do prazo decorrente de diligência realizada no período de 08/06/2016 a 28/06/2016, aperfeiçoando-se a prescrição em 24/08/2016.
Ocorre que a deliberação no Acordão TC 1229/2016
ocorreu em 23/12/2016, publicada em 07/03/2017, inobservando nos seus termos o instituto da prescrição e
por isso deve ser reformado neste ponto.
Cabe esclarecer que o reconhecimento da prescrição
não obsta a atuação do Tribunal de Contas para verificação de prejuízo ao erário e adoção de medidas corretivas, na prescrição do § 5º do art. 71 da referida Lei, assente com precedentes do Supremo Tribunal Federal a
que se faz referência: RE 578.428-AgR, Rel. Min. Ayres
Britto, julgamento em 13-9-2011, Segunda Turma, DJE
de 14-11-2011; RE 693.991, rel. min. Carmen Lúcia, decisão monocrática, julgamento em 21-11-2012, DJE de 2811-2012 e AI 712.435-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgaSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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mento em 13-3-2012, Primeira Turma, DJE 12-4-2012.
Assim, na esteira das manifestações presentes na Instrução Técnica de Recurso 167/2017 e no Parecer Ministerial 4132/2017, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do presente Recurso de Reconsideração
interposto e, no mérito, dar-lhe PROVIMENTO, para que
seja parcialmente reformado o Acórdão TC-1229/2016
– Segunda Câmara, a fim de que seja decretada a prescrição da pretensão punitiva, anulando-se as multas pecuniárias individuais cominadas a Mateus Vasconcelos,
Vanderlei Rebonato de Oliveira, Sirlande Oliveira Dias de
Freitas, Jedeias José dos Santos Júnior, Tiago Silva Nascimento, Marcos Robério Fonseca dos Santos e Joanyr José Rodrigues, mantendo-se, contudo, os demais termos
do v. acórdão recorrido.

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator - em substituição) e Marco Antonio da Silva (em
substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃOJOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 257/2018 – PLENÁRIO

Oliveira Galveas, Jarbas Ribeiro de Assis Junior,
Procuradores:
Rodolfo Santos Silvestre (OAB: 55936BA, OAB: 11810-ES, OAB: 121678-MG, OAB: 212258RJ), Leonardo Nunes Marques (OAB: 9579-ES), Ricardo Barros Brum (OAB: 55935-BA, OAB: 8793-ES, OAB:
121467-MG, OAB: 213126-RJ), Pablo de Andrade Rodrigues (OAB: 10300-ES), Luciano Ceotto (OAB: 9183ES), Ana Carolinny Borges Silva (OAB: 23825-ES), Geraldo Elias Brum (OAB: 3325-ES), Leonardo C. do Amaral
(OAB: 17946), Eliomar Bufon Lube (OAB: 16787), Vitor
Lomba Sant’anna (OAB: 14718), Leonardo Bittencourt
Ronconi (OAB: 12717), Vinicius Fregonazzi Tavares (OAB:
17.790- ES), LORENA zucatelli DOS SANTOS (OAB: 15684ES), Priscila Candido Bonadiman (OAB: 9598-ES), Gilberto Alvares dos Santos (OAB: 5870-ES),
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – REJEITAR PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHER PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - DAR PROVIMENTO PARCIAL – MANTER O RESSARCIMENTO NOS
TERMOS DO ACÓRDÃO TC-012/2006.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:

Classificação:

Recurso de Reconsideração

1.3. Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

UG: 		

PMV - Prefeitura Municipal de Vitória

2. Unânime.

Relator: Marco Antônio da Silva

3. Data da Sessão: 20/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Recorrentes:
Luiz Paulo Vellozo Lucas e Fernando
Schneider Kunsch

Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs. Luiz Paulo Vellozo Lucas – Prefeito Municipal de Vitória, à época, e Fernando Schneider Kunsch – Secretário Municipal de Comunicação, à
época, em face do Acórdão TC nº 012/2006, prolatado às
folhas 652-656 dos autos do Processo TC nº 3641/2004,
que lhes aplicou multa individual de 1.000 VRTE’s, bem
como imputou ressarcimento no valor de 59.349,46 VRTE’s.

4. Especificação do quórum:

Interessados:

O Eminente Conselheiro Relator, à época, Sr. Marcos Mi-

1.2. Dar Ciência aos recorrentes do teor da decisão tomada por este Tribunal.

Diário Oficial de Contas

Processos:
00880/2006-7,
00864/2006-8,
03641/2004-1, 03956/2013-4, 05489/2006-6

Conselheiro Dailson Laranja, Carlos
www.tce.es.gov.br
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randa Madureira, votou (fls. 42-49), pelo conhecimento do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe total
provimento, sendo acompanhado pelo Colegiado do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, conforme Acórdão TC nº 815/2006 (fls. 50-52).
Na sequência dos atos e fatos, a área técnica, nos termos da Instrução Técnica de Recurso nº 00056/2016-3
(fls. 322-329), opinou pelo provimento parcial do presente recurso.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer nº 06161/2017-6, da lavra do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com a
área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a
este magistrado de Contas para emissão de relatório e
voto para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29, da Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Em se tratando de Recurso intentado em face do Acórdão TC nº 012/2006, necessário é a sua análise, em cotejo com os documentos e argumentos despendidos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pelo
PROVIMENTO PARCIAL do recurso de reconsideração interposto pelos Srs. Luiz Paulo Vellozo Lucas e Fernando
Schneider Kunsch.
Desse modo, transcreve-se o posicionamento da área
técnica, nos termos da Instrução Técnica de Recurso nº
Diário Oficial de Contas

00056/2016-3, verbis:
[...]

acompanhou a área técnica, na íntegra, conforme o Parecer nº 06161/2017-6.

CONCLUSÃO

2.

Ante o exposto, no mérito, somos pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso, tendo em vista que os argumentos
apresentados na sustentação oral não foram suficientes
para afastar a irregularidade, uma vez que cabe à autoridade delegante a responsabilidade pela escolha de seus
delegados e pela fiscalização dos atos praticados por estes, mormente quando a lei expressamente não o isenta de responsabilidade pelos atos praticados pelo agente
delegado e, principalmente, porque fora o recorrente o
beneficiário do ato que gerou a despesa pública indevida, de natureza imprescritível, participando ativamente
do cometimento do mesmo.

Denota-se que o Acórdão TC nº 012/2006, não conheceu
do presente recurso interposto pelo Sr. Luiz Paulo Vellozo Lucas, contudo o mesmo foi conhecido, em relação ao
Sr. Fernando Schneider Kunsch, conforme Acórdão TC nº
815/2006 (fls. 50-52).

Lado outro, acolhe-se a prescrição suscitada da sanção
pecuniária imposta, uma vez que, decorrido quase dez
anos entre a data de interposição deste Recurso e seu
julgamento, ainda não houve decisão.

Cabe ressaltar aqui, como bem opinou a área técnica,
que “os argumentos sobre a irregularidade em exame,
negativa da promoção pessoal e arguição da ilegitimidade passiva ad causam por atos dos Secretários Municipais, foram exaustivamente debatidos”, inclusive o Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos da
Decisão TC nº 6002/2012 (fls. 251-252).

Sugere-se que, antes da prolação do julgamento do remanescente do presente recurso (as razões do Sr. Luiz
Paulo Vellozo Lucas), seja anulado o Acórdão que negou provimento ao recurso impetrado pelo ex-Secretário
Municipal (Proc. TC n. 815/2006) e agora, em novo ato,
concomitantemente se realize o julgamento da totalidade do recurso interposto por ambos os recorrentes (ex-secretário e ex- prefeito).
Mantem-se o dever de reparar o dano no montante de
59.349,46 VRTE solidariamente entre o ex-prefeito (beneficiário da despesa indevida) e o ex-secretário (ordenador da despesa ilegítima). – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
www.tce.es.gov.br

3.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

DAS PRELIMINARES:

3.1
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SR.
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS:
O Sr. Luiz Paulo Vellozo Lucas suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob alegação de isenção
de sua responsabilidade, em razão da delegação de competência.

Das notas taquigráficas colacionadas às folhas 298-304,
entendeu o subscritor na Instrução Técnica de Recurso
que: quanto “as razões finais de fls. 309/320 apresentadas aos autos, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos novos, mantendo a mesma tese de defesa
com base em lei municipal que trata de desconcentração
por delegação”.
Assim, pelo que consta destes autos, entendo que as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luiz Paulo Vellozo Lucas, não são suficientes para desconstituir sua resSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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ponsabilidade, quanto ao débito imputado, visto que
ainda que se trate de matéria afeta a delegação de competência, o gestor foi beneficiário de atos que repercutem diretamente na esfera de sua área de influencia.
A esse respeito, a área técnica afirmou que, no caso concreto, independentemente do reconhecimento da desconcentração administrativa, é imperioso verificar que
as campanhas publicitárias foram feitas em prol do recorrente, não podendo o mesmo alegar desconhecimento, pois participou das filmagens, possivelmente escrevendo o texto de suas falas, motivo pelo qual REJEITO a
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada,
até porque a mesma em algum momento se confunde
com o mérito recursal.
3.2
DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:
Analisando os presentes autos, pelo que consta da manifestação técnica e do posicionamento externado pelo douto Parquet de Contas, aduz-se que a pretensão
punitiva deste Egrégio Tribunal de Contas se encontra
prescrita, informando que a “fundamentação se deu no
Acórdão TC nº 190/2009, proferido no Processo TC nº
5489/2006 (Embargos de Declaração), em apenso, que
reformulou o Acórdão TC nº 815/2006”, não conhecendo do presente expediente, passados, desde então, mais
de nove anos sem qualquer evento capaz de interromper ou suspender a contagem da prescrição.
O subscritor da Instrução Técnica de Recurso nº
00056/2016-3, entendeu que “a decisão que conheceu
do Recurso de Reconsideração, originária do provimento aos Embargos de Declaração retroagiu seus efeitos
ab ovo, ou seja, a partir de sua propositura na data de
23/02/2006, e que desde então não houve nenhuma deDiário Oficial de Contas

cisão proferida no referido recurso”.
Assim sendo, a área técnica sugeriu a decretação da
prescrição da pretensão punitiva pelo Egrégio Tribunal
de Contas, relativamente a multa aplicada, individualmente, no valor de 1.000 VRTE’s, mantendo-se a imputação do ressarcimento constante do v. Acórdão atacado.
Como é sabido, a Lei Complementar nº 621/2012 estabelece, em seu art. 71, que o prazo da prescrição da pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal de Contas é de
cinco anos, sendo que tal efeito não se aplica aos casos
que resultem dano ao erário, conforme previsto no art.
37, § 5º, da Constituição Federal.
Desse modo, torna-se evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal de Contas, já que transcorreram mais de cinco anos, conforme
reza o artigo 71, §§ 1º e 4º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, motivo pelo qual ACOLHO a preliminar
de ilegitimidade passiva ad causam suscitada.
4.

DO MÉRITO RECURSAL:

O subscritor da Instrução Técnica de Recurso argumentou o seguinte:
Cabe lembrar quanto à matéria de fundo que a irregularidade apontada versa sobre a “edição de mídia sobre o
Projeto Terra, em que há participação do recorrente como apresentador dos filmes, entendo a área técnica como não configurada a publicidade de caráter educativo,
informativo ou de orientação social, conforme exigido
pelo § 1º, do art. 37, da Constituição Federal.
Da alegação de que os filmes foram veiculados no final do mandato, sem pretensão de propaganda eleitoral, e que tiveram, tão somente, o cunho de “prestação
de contas à comunidade”, destaca-se,c laramente que,
www.tce.es.gov.br

em primeiro lugar, apesar de serem situações distintas, o
gestor confunde o ato de promoção pessoal com a propaganda eleitoral, sendo que esta se caracteriza com a
intenção induvidosa de mostrar ao eleitorado a candidatura a que se pretende e as ações políticas capazes de influenciar na escolha do candidato.
No caso destes a promoção pessoal, por sua vez, se fez
com a utilização de recursos do erário em proveito próprio, promovendo propaganda pessoal e vinculando seu
nome e sua imagem às obras e feitos da Administração
Pública.
Em segundo lugar, embora seja principiológico que todo
gestor que lida com recursos públicos precisa ser transparente na prestação de contas para que a comunidade
tenha conhecimento dos feitos em sua administração,
prestar contas por meio de campanhas publicitárias televisivas, com a exposição da própria imagem, dando conotação de ter sido o autor das obras, e não a Administração Pública, é extrapolar a essência do princípio da
impessoalidade, conforme jurisprudencia atual, verbis:
[...]
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIA ADEQUADA. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DANO. RESPONSABILIDADE DOS DIRIGENTES DA EMPRESA PELO PREJUÍZO. ANUÊNCIA COM
O ILÍCITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. O I. Ministério
Público ao utilizar-se da ação civil pública para proteção
do patrimônio público recorreu de instrumento amplamente aceito na jurisprudência pátria, pelo que não há
que se falar em inadequação da via eleita. O Supremo
Tribunal Federal em julgamento proferido por sua composição plenária já assentou o entendimento no sentiSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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do da imprescritibilidade de demandas de ressarcimento de danos ao erário. Comprovado o prejuízo ao erário estadual e o desvio da finalidade da Sociedade Assistencial pelos seus dirigentes, imperiosa a desconsideração da personalidade jurídica da empresa envolvida para ressarcimento dos danos pretendidos nesta Ação Civil Pública para que os associados respondam pelas obrigações contraídas pela Associação, vez que criada apenas para recebimento de subvenções sociais e promoção
pessoal do parlamentar. V.V AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA
PROVA. É do autor da ação civil pública o ônus da prova de enriquecimento ilícito do réu em prejuízo do erário, nos termos do art. 333, inc. I, do CPC. (TJMG; APCV
1.0024.03.143867-4/002; Relª Desª Ângela de Lourdes
Rodrigues; Julg. 03/12/2015; DJEMG 29/01/2016)

pelo Chefe do Poder Executivo, da responsabilização pelos atos perpetrados pelos seus subordinados que pode,
também, se dar nos limites daquilo que a doutrina tambpem nomina de culpa in vigilando.
Assim sendo, no caso concreto, independentemente do
reconhecimento da desconcentração administrativa, é
imperioso verificar que as campanhas publicitárias foram feitas em prol do recorrente, não podendo o mesmo
alegar desconhecimento, pois participou das filmagens,
possivelmente escrevendo o texto de suas falas.
Em suma, a desconcentração não subsiste quando o
agente delegante é o único beneficiário do negócio jurídico que ilegitimante redundou em despesa pública.
[...]

des a diversos servidores da instituição, evidenciando a
submissão, demonstrando a cooperação do agente, hierarquicamente em cargo inferior, tornando-o cooperador da atividade e/ou responsável solidário, mormente
quando beneficiário dos atos praticados.
Assim, entendo que no caso em comento, o Sr. Fernando Schneider Kunsck, Secretário de Comunicação Municipal, detinha o vínculo de submissão e de hierarquia,
vez que estava diretamente ligado ao seu superior hierárquico, no caso o Prefeito do Município em questão.
Posto isto, acompanhando a área técnica e o Órgão Ministerial, mantenho a imputação de ressarcimento constante do v. Acórdão atacado aos Srs. Luiz Paulo Vellozo
Lucas e Fernando Schneider Kunsch.

Ademais, os argumentos trazidos pelo recorrente não
obtiveram êxito na pretensão de afastar sua responsabilidade, visto que sua participação direta nas filmagens,
tornou-o o próprio beneficiário, quando deveria estar supervisionando os atos praticados pelos membros de sua
equipe, a fim de assegurar a legalidade e a regularidade
das despesas. Assim, inescusáveis as alegações quanto à
pretensão de afastar sua responsabilidade. – g.n.

5.

1. ACÓRDÃO

É evidente que na desconcentração, a responsabilidade
pelos atos é transferida para o órgão desconcentrado, ficando isento desta o agente que procedeu à desconcentração.

No que se refere à responsabilidade, em algumas situações tenho externado entendimento, aplicando a desconcentração de responsabilidade, com base nos dispositivos legais das municipalidades, contudo, há de se
considerar, no caso em comento, a promoção pessoal,
que remete à existência de hierarquia nas repartições,
vez que esta dirige as relações e as atividades, dela decorrendo a subordinação.

Neste caso, a propalada desconcentração se deu mediante lei, contudo, de modo a não permitir a subtração,

Neste contexto, o agente no posto hierarquicamente superior, tem o poder de ordenar a execução de ativida-

Há, assim, no caso em apreço, uma linha muito tênue entre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida e rejeitada e o mérito recursal objeto de enfrentamento, embora evidenciada a anuência com a situação irregular
perpetrada.
Assim sendo, em que pesem os argumentos de isenção
de responsabilidade do gestor estarem fulcrados supostamente em lei municipal ou em decisões favoráveis proferidas por esta Corte de Contas, convém considerarmos
que se trata de uma situação peculiar, de participação do
gestor nos atos sob censura.
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DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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. ACOLHER, na forma do art. 71 da Lei Complementar nº 621/2012, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, por parte deste Egrégio Tribunal de Contas, no que se refere à multa pecuniária, imposta aos Srs.
Luiz Paulo Vellozo Lucas – Prefeito Municipal de Vitória,
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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à época, e Fernando Schneider Kunsch – Secretário Municipal de Comunicação, à época, pelas razões antes expendidas no item 3.2 desta decisão;

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

1.2. REJEITAR a preliminar de ilegitimidade ad causam
suscitada pelo Sr. Luiz Paulo Vellozo Lucas – Prefeito Municipal de Vitória, à época, pelas razões antes expendidas no item 3.1 desta decisão;

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.3. DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente Recurso de
Reconsideração interposto pelos Srs. Luiz Paulo Vellozo
Lucas – Prefeito Municipal de Vitória, à época, e Fernando Schneider Kunsch – Secretário Municipal de Comunicação, à época, em face do Acórdão TC nº 012/2006, reformulando-se seus termos, apenas quanto à exclusão
da multa pecuniária, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva por parte deste Egrégio Tribunal de Contas, conforme razões antes expendidas;
1.4. ENCAMINHAR os presentes autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da penalidade mantida nesta decisão, dando-se ciência aos
interessados e, após, o respectivo trânsito em julgado,
com o adimplemento da obrigação, arquivem-se os presentes autos.
2. Sem divergência. Absteve-se de votar, por impedimento, o conselheiro Domingos Augusto Taufner, que atuou
como procurador à época nos autos, nos termos do artigo 144, inciso I, Código de Processo Civil.
3. Data da Sessão: 20/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
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ACÓRDÃO TC- 258/2018 – PLENÁRIO
Processo: 03005/2016-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representantes: Acyr Rodrigues Pereira Jr, Paulo Ferreira Lemos
UG: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsáveis:
Gilmar Alves Batista e Leonardo Oggioni Cavalcanti de Miranda
Interessado:

Tríade Análise de Sistemas LTDA
www.tce.es.gov.br

Procurador:
24335-ES)

Karen Helena Rodrigues Furno (OAB:

Ementa:REPRESENTAÇÃO - NÃO CONVERTER OS AUTOS
EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - IMPROCEDÊNCIA
DA REPRESENTAÇÃO - ATOS REGULARES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação, com pedido de concessão de medida cautelar, formulada pelos Srs. Acyr Rodrigues Pereira Junior e Paulo Ferreira Lemos, relativa a supostas irregularidades na execução do
Contrato 026/2012, celebrado entre a empresa Tríade
Análise de Sistemas LTDA e a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), cujo objeto é a “prestação
dos serviços técnicos de tecnologia da informação e comunicação”.
Devidamente notificado, quanto à Decisão Monocrática
Preliminar 00528/2016, conforme Termo de Notificação
00844/2016-2, para se manifestar acerca das supostas irregularidades, o Sr. Leonardo Oggioni Cavalcanti de Miranda - Defensor Público Geral trouxe aos autos a documentação de fls. 250-420.
A área técnica, através do NTI - Núcleo de Tecnologia da
Informação, em análise da referida documentação, nos
termos da Instrução Técnica Inicial 00608/2016-1, sugeriu o indeferimento medida cautelar, a conversão dos autos em Tomada de Contas Especial e a citação dos responsáveis para manifestação sobre os itens 2.1 e 2.2 da
ITI, com ciência aos representantes.
Os Srs. Gilmar Alves Batista e Leonardo Oggioni Cavalcanti de Miranda, bem como a empresa Tríade Análise
de Sistemas Ltda foram regularmente citados, conforme
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Decisão TC 02444/2016-5 - Plenário e dos Termos de Citação 01229/2016-3, 01230/2016-6 e 01231/2016-1, do
teor da Instrução Técnica Inicial 00608/2016-1, trazendo
aos autos a documentação de fls. 460-461, 472 e 477897.
Ressalte-se que, através da Decisão TC 02444/2016-5 Plenário, deixou-se de acolher a sugestão de conversão
do feito em Tomada de Contas Especial, acolhendo-se a
sugestão de não concessão da medida cautelar, nos termos do voto da então Relatora.
A área técnica, através do NTI - Núcleo de Tecnologia da
Informação, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
04515/2016-5, sugeriu a conversão do feito em Tomada
de Contas Especial, com imputação de ressarcimento e
aplicação de multa aos responsáveis, em razão da mantença dos indicativos de irregularidades 2.2 e 2.2.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos
da Manifestação 00367/201708, pugnou pelo retorno
dos autos à área técnica, em razão de nova documentação trazida aos autos pelos responsáveis, conforme fls.
928-1227.
Em nova manifestação, a área técnica, através do NTI Núcleo de Tecnologia da Informação, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 04853/2017-7, manteve as
mesmas conclusões da Instrução Técnica conclusiva - ITC
anterior.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos
do Parecer 06090/2017-1, acompanhou, na íntegra, a
área técnica.
Ressalte-se que foi realizada sustentação oral pelos seDiário Oficial de Contas

nhores Gilmar Alves Batista e Leonardo Oggioni, conforme Notas Taquigráficas nº 00040/2018-2 (fls. 12601269), sendo os autos mantidos em pauta.

guintes irregularidades:

Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.

Base Legal: Lei 8.666/1993, artigo 3°, caput, e os Acórdãos do TCU 1.558/2003-P e 786/2006.

É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostas irregularidades na execução do Contrato
026/2012, celebrado entre a empresa Tríade Análise de
Sistemas LTDA e a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - DPES, se faz necessária a análise dos atos e
fatos em cotejo documentação que lhe deu suporte.
1.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Da análise dosautos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pela
mantença dos dois indicativos de irregularidades apontados pelos representantes, com a consequente procedência da representação, conforme Instruções Técnicas
Conclusivas – ITC 04515/2016-5 e 04853/2017-7.

2.1. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI NÃO
VINCULADO A RESULTADO.

Responsáveis:
Gilmar Alves Batista (CPF: 910.607.296-87), Defensor
Público Geral de 25/02/2011 a 25/02/2015, responsável por firmar o contrato 26/2012 e o 1º e 2º termos
aditivos, o que abrange os períodos de 26/12/2012 a
12/12/2015.
Leonardo Oggioni Cavalcanti de Miranda (CPF:
022.901.377-58), Defensor Público Geral, a partir de
26/02/2015, responsável por firmar o 3º termo aditivo ao contrato 26/2012, o que abrange o período
16/12/2015 até a presente data.
2.2. SOBREPREÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TIC E CONSEQUENTE SUPERFATURAMENTO.

[...]

Base Legal: artigo 15, 111 e V, artigo 43, IV, art. 24, VIl e
artigo 25, § 2° da Lei 8.666/93; Princípios da eficiência
e da economicidade, previstos, respectivamente, no art.
37, caput e no art. 70, caput da Constituição da República de 1988; Princípios da Finalidade, do Interesse Público e da Eficiência, contidos no artigo 32, caput da CE/89;
e Princípios da Motivação Suficiente e da Razoabilidade,
inseridos no artigo 45, § 2° da Carta estadual.

3. CONCLUSÃO

Responsáveis:

Levando em conta as análises procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO apresentada diante da constatação das se-

Gilmar Alves Batista (CPF: 910.607.296-87), Defensor
Público Geral de 25/02/2011 a 25/02/2015, responsável por firmar o contrato 26/2012 e o 1º e 2º termos

Assim, transcreve-se a manifestação da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva –ITC
04515/2016-5, verbis:

www.tce.es.gov.br
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aditivos, o que abrange os períodos de 26/12/2012 a
12/12/2015.

documentação colacionada aos autos (fls. 928-1227) pelo Sr. Leonardo Oggioni Cavalcanti de Miranda.

Leonardo Oggioni Cavalcanti de Miranda (CPF:
022.901.377-58), Defensor Público Geral, a partir de
26/02/2015, responsável por firmar o 3º termo aditivo ao contrato 26/2012, o que abrange o período
16/12/2015 até a presente data.

Na sequência dos atos e fatos, a área técnica manifestou-se nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
nº 04853/2017-7, verbis:

Tríade Análise de Sistemas Ltda (CNPJ: 70.118.112/000127), empresa prestadora dos serviços.
4. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
4.1 Tendo em vista a existência de DANO presentificado
no item 2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, no valor
de R$ 77.073,28, equivalente a 28.682,70 VRTE, sugere-se, preliminarmente, a conversão dos autos em Tomada
de Contas Especial na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei
Complementar 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 162 da Resolução TCE 182/2002.
4.2 Posto isso, e diante do preceituado no art. 79, inciso
III, da Res. TC 182/02, conclui-se opinando por rejeitar as
razões de justificativas apresentadas pelos senhores Gilmar Alves Batista e Leonardo Oggioni Cavalcanti de Miranda, em razão da irregularidade disposta no item 2.1
desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação
de MULTA aos responsáveis com amparo no artigo 62 da
LC 32/93 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar 32/93. – g.n.
Em razão dos fatos narrados, nos termos da Manifestação nº 00367/2017-8, a Eminente Relatora, à época, determinou o encaminhamento dos autos à área técnica
para manifestação complementar, tendo em vista a nova
Diário Oficial de Contas

[...]
3. ANÁLISE E CONCLUSÃO
As informações acrescidas aos autos referem-se a fatos
posteriores aos analisados na ITC 04515/2016, portanto não tem o condão de modificar a análise e a conclusão da mesma.
Dessa forma ficam mantidas as irregularidades apontadas na ITC 04515/2016, assim como as propostas de encaminhamento, a saber:
[...]
Levando em conta as análises procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO apresentada diante da constatação das seguintes irregularidades:
2.1. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI NÃO
VINCULADO A RESULTADO.
Base Legal: Lei 8.666/1993, artigo 3°, caput, e os Acórdãos do TCU 1.558/2003-P e 786/2006.
Responsáveis:
Gilmar Alves Batista (CPF: 910.607.296-87), Defensor
Público Geral de 25/02/2011 a 25/02/2015, responsável por firmar o contrato 26/2012 e o 1º e 2º termos
aditivos, o que abrange os períodos de 26/12/2012 a
12/12/2015.
Leonardo Oggioni Cavalcanti de Miranda (CPF:
022.901.377-58), Defensor Público Geral, a partir de
www.tce.es.gov.br

26/02/2015, responsável por firmar o 3º termo aditivo ao
contrato 26/2012, o que abrange o período 16/12/2015
até a presente data.
2.2. SOBREPREÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TIC E CONSEQUENTE SUPERFATURAMENTO.
Base Legal: artigo 15, 111 e V, artigo 43, IV, art. 24, VIl e
artigo 25, § 2° da Lei 8.666/93; Princípios da eficiência
e da economicidade, previstos, respectivamente, no art.
37, caput e no art. 70, caput da Constituição da República de 1988; Princípios da Finalidade, do Interesse Público e da Eficiência, contidos no artigo 32, caput da CE/89;
e Princípios da Motivação Suficiente e da Razoabilidade,
inseridos no artigo 45, § 2° da Carta estadual.
Responsáveis:
Gilmar Alves Batista (CPF: 910.607.296-87), Defensor
Público Geral de 25/02/2011 a 25/02/2015, responsável por firmar o contrato 26/2012 e o 1º e 2º termos
aditivos, o que abrange os períodos de 26/12/2012 a
12/12/2015.
Leonardo Oggioni Cavalcanti de Miranda (CPF:
022.901.377-58), Defensor Público Geral, a partir de
26/02/2015, responsável por firmar o 3º termo aditivo ao contrato 26/2012, o que abrange o período
16/12/2015 até a presente data.
Tríade Análise de Sistemas Ltda. (CNPJ: 70.118.112/000127), empresa prestadora dos serviços.
4

PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO

4.1
Tendo em vista a existência de DANO presentificado no item 2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, no
valor de R$ 77.073,28, equivalente a 28.682,70 VRTE, sugere-se, preliminarmente, a conversão dos autos em ToSegunda-feira, 28 de maio de 2018

183

ATOS DO PLENÁRIO

mada de Contas Especial na forma do artigo 57, inciso IV,
da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 162 da
Resolução TCE 182/2002.
4.2
Posto isso, e diante do preceituado no art. 79,
inciso III, da Res. TC 182/02, conclui-se opinando por rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos senhores Gilmar Alves Batista e Leonardo Oggioni Cavalcanti de Miranda, em razão da irregularidade disposta no
item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a
aplicação de MULTA aos responsáveis com amparo no artigo 62 da LC 32/93 e na forma do artigo 96, inciso II, da
Lei Complementar 32/93. – g.n.
O douto representante do Parquet de Contas acompanhou, na íntegra, a área técnica, nos termos do Parecer
nº 06090/2017-1 (fls. 1250-1251), de lavra do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.
2.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

Denota-se que a presente representação fora conhecida, nos termos da Decisão Monocrática 00528/2016-5,
por estarem presentes os requisitos constantes do artigo
177 c/c o § único, e do artigo 182 do Regimento Interno,
Resolução TC nº 261/2013.
Verifica-se que, de fato, estão presentes os requisitos de
admissibilidade, havendo interesse e legitimidade, razão
pela qual deve ser mantido o conhecimento da mesma.
3.

DO MÉRITO:

Em assim sendo, cumpre a este Relator o enfrentamento de mérito dos indicativos de irregularidades cuja mantença foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação constante dos autos, das razões de defesa, bem
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como da legislação e jurisprudências aplicáveis, a saber:
3.1
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI
NÃO VINCULADO AOS RESULTADOS.
Contrato 26/2012, originado de adesão à Ata de Registro de Preços 003/2012 da Defensoria Pública do Estado
de Pernambuco.
Contratada: Tríade Análise de Sistemas Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação.
Base normativa: artigo 3º, caput, da Lei Federal
8666/1993; e os Acórdãos TCU 1.558/2003-P e 786/2006.
Responsáveis: Gilmar Alves Batista e Leonardo Oggioni
Cavalcanti de Miranda.
De acordo com os representantes, a presente irregularidade consiste em se contratar empresa, com termos
contratuais que não incentivam a eficiência do contratado, configurando-se seleção de proposta desvantajosa para a Administração, bem como manter essa contratação em vigor.
Argumentaram que foram efetuados pagamentos pelos serviços de TI (serviços técnicos de suporte a usuários, serviços técnicos de suporte a infraestrutura de Data Center, serviço especializado de consultoria) não vinculados aos resultados e pagamento por homem-hora,
que se mostra desvantajoso para a Administração.
Embasaram a representação no artigo 3º da Lei
8666/1993, bem como nos Acórdãos TCU 1558/2003
e 786/2006, segundo os quais, a contratação por homem-hora conduz ao paradoxo do lucro-incompetência,
ou seja, quanto menor a qualificação e capacitação dos
prestadores do serviço, maior o número de horas neceswww.tce.es.gov.br

sário para executá-lo e, portanto, maior o custo para a
Administração e maior o lucro da contratada.
Notificados a prestarem esclarecimentos, os responsáveis alegaram, em síntese, a precariedade do seu quadro
de pessoal, do qual não consta sequer um servidor especializado na área de Tecnologia da Informação, sendo todas as atividades relacionadas à informática desenvolvidas pela empresa contratada.
Trouxeram diversos normativos nos quais se mostra possível e legal a utilização do critério homem-hora, como a
Súmula 269/2012 do TCU e a Instrução Normativa SLTI/
MP 04/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
O subscritor da Instrução Técnica Inicial, acostada às fls.
428-439, da área de Tecnologia da Informação deste Tribunal de Contas, explicou que a contratação de serviços
por resultado compreende um tipo de contratação em
que o pagamento da contratada terá por base a mensuração dos serviços e dos resultados alcançados e verificados.
Transcreveu a Súmula 269/2012 do Tribunal de Contas
da União - TCU, segundo a qual, nas contratações para
prestação de serviços de Tecnologia da Informação - TI,
a remuneração deve estar vinculada a resultados ou ao
atendimento de níveis de serviço, admitindo-se o pagamento por hora trabalhada ou por posto de serviço somente quando as características do objeto não o permitirem, hipótese em que a excepcionalidade deve estar
prévia e adequadamente justificada no processo administrativo.
Arguiu o técnico em Tecnologia da Informação deste Tribunal de Contas, explicando que, essa forma de contraSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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tação (por resultado) pode ser instituída de duas maneiras: pelo estabelecimento de uma métrica (exemplo:
serviço de desenvolvimento de software), ou mediante
acordo de nível de serviço (ajuste escrito, anexo ao contrato, que define, em bases compreensíveis, tangíveis,
objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade do serviço e a redução de pagamento pelo não atendimento das metas).

não foi avaliado todo o detalhamento dos serviços que
realmente são prestados pela contratada;

Os responsáveis, após as devidas citações, apresentaram os seguintes argumentos de defesa, em síntese, como seguem:

- A contratada, embora não tenha sido citada sobre este
item, apresentou justificativas, alegando que mantinha
uma equipe de prontidão para atender à contratante, e
que, ocorrendo leniência por qualquer dos seus funcionários, era solicitado o seu desligamento, sendo, ainda,
glosados os pagamentos por ausência, afirmando, ainda, que a jurisprudência já tratou dessa questão, citando
o voto do Ministro Relator, no Processo 031.182/2008-2
do Tribunal de Contas da União – TCU;

- A Defensoria Pública não possui em seu quadro de pessoal sequer um servidor especializado na área de informática, e, por isso, a empresa contratada aloca seus funcionários dentro da instituição para realização de todos
os tipos de serviços de TI - Tecnologia da Informação;

Em sede de análise conclusiva, mediante as novas justificativas apresentadas pelos responsáveis, o subscritor da
Instrução Técnica Conclusiva - ITC 04515/2016-5, sugeriu
a mantença da irregularidade, contra argumentando, em
síntese, o seguinte:

- A Adesão à Ata de Registro de Preços da Defensoria Pública de Pernambuco foi recomenda em parecer da Comissão de Licitação e pela Assessoria Técnica, não sendo
atribuição dos gestores a análise do sistema de contratação, se por homem-hora ou outro, até porque não teriam conhecimento aprofundado na área;

- Há contradição nas razões de defesa, entendendo necessário definir com mais precisão o que seria a contratação vinculada a resultados, afirmando ser aquela para
a qual se estabelece uma métrica que permita medir o
volume de trabalho realizado e de produto entregue ou
a qualidade de um serviço;

- Citando a Súmula 269/2012 e o Acórdão 47/2013 – Plenário do TCU, bem como a Instrução Normativa SLTI/MP
04/2010, afirmaram que a contratação de serviços de
Tecnologia da Informação, utilizando o critério homem-hora se apresenta possível e legal, e que os resultados
pretendidos sempre foram alcançados, sem que a contratada consumisse horas de trabalho além do necessário;

- Citou exemplos de métrica na área de Tecnologia da Informação - TI, como o número de Pontos de Função: mede o desenvolvimento de software, uptime de serviços
(link de internet ou servidor de e-mail) ou número de falhas por serviço (quantas vezes o link caiu ou o servidor
precisou ser inicializado), e concluiu que essas métricas e
a vinculação ao pagamento devem ser definidas previamente no contrato;

- A análise realizada pela equipe de Auditores/representantes teve por base dados genéricos e abstratos,vez que

- Informou que consta destes autos, às fls. 3-75, cópia do
registro dos serviços realizados, como: configuração de
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impressoras, criação de pastas de rede compartilhadas,
alteração de senhas, instalação de software, criação de
conta de e-mail, reestabelecimento de link de rede, etc,
serviços de suporte praticados em todos os órgãos públicos e empresas do mundo, sendo evidente que não são
casos excepcionais;
- Afirmou que a mensuração dos serviços e a vinculação
dos resultados é a regra; a contratação por homem-hora a exceção, devendo ser praticada apenas em casos excepcionais, conforme a Súmula 269 do Tribunal de Contas da União - TCU, segundo a qual, se admite somente
quando as características do objeto não o permitirem.
- Concluiu pela irregularidade da contratação por não ter
buscado a proposta mais vantajosa para a Administração, reconhecendo, no entanto, que o fato decorre da
carência de pessoal de TI, sem o que, é impossível fazer
um estudo técnico preliminar, um termo de referência,
estabelecer a natureza e o volume de serviços necessários, definir métricas e vinculação a resultados a serem
alcançados ou mesmo fiscalizar o contrato, devendo o
gestor, no caso, assumir a responsabilidade.
Em sede de sustentação oral, os gestores reafirmaram
suas razões de defesa e acrescentaram o que segue:
- Na condição de gestor, afirmou o Sr. Gilmar, que analisou o seguinte: a equipe técnica da Defensoria Pública de Pernambuco fez um processo regular, até hoje não
impugnado; outras Defensorias mais estruturadas que a
sua aderiram à ARP; a sua equipe, o gerente técnico foi
lá, e disse: é possível; a comissão de licitação e a Assessoria Jurídica se manifestaram da mesma forma; coube-lhe somente assinar o contrato de adesão;
- Não tinha como estabelecer uma licitação com base em
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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parâmetros técnicos, pois não tinha técnico de TI, e, considerando a situação caótica da Defensoria, optou pela
adesão à ARP, e o serviço prestado pela contratada é tudo que a Defensoria tem até hoje, e que não havia, e não
se apontou, outra ARP à qual poderia aderir;
- O Sr. Leonardo, sucessor do Sr. Gilmar, que assinou o
contrato inicial, afirmou estar tratando do contrato mais
complexo da Defensoria Pública, de serviços de informática para toda a sua atuação, em todo o Estado;
Afirmou que se trata de um contrato de oito servidores
de informática que prestam serviços de suporte à atuação da Defensoria em todo o Estado, argumentando,
por fim, que, se não tinha um servidor sequer da área
de Tecnologia da Informação - TI, como poderia realizar
um contrato por Ponto de Função, como querem, se para fazer o pagamento dependeria de Tecnologia da Informação que atestasse que esse Ponto de Função foi realizado?;
- Os contratos comparados na 2ª questão, o do Conselho Nacional de Justiça - CNJ e o do Ministério Público do
Trabalho - MPT, são todos idênticos (por homem-hora),
inclusive o prestado pela PRODESTE ao DIO e ao IEMA,
com o que concordou o Auditor, que afirmou: o contrato
do IEMA realmente era, assim, a contratação em análise
pode não ser a melhor, mas, dizer que é irregular, ou que
houve dolo dos gestores não é o caso.
Examinando, pois, o acervo processual, verifico que nenhuma irregularidade foi apontada quanto à Ata de Registro de Preços á qual aderiu a Defensoria Pública, nem
quanto ao processo licitatório que lhe deu origem, fato
este que se mostra relevante.
Sobre a utilização de Pontos de Função, extrai-se desta
Diário Oficial de Contas

área as seguitnes questões:
- A APF – Análise por Pontos de Função é uma técnica
utilizada exclusivamente para medição de projetos de
desenvolvimento de software, ou seja, para medir o tamanho do software solicitado pelo interessado, permitindo o estabelecimento de métricas como produtividade (pontos de função produzidos por pessoa/mês), taxa
de entrega (homem/hora para a produção de um ponto
de função), densidade de defeitos (defeitos encontrados
por ponto de função), e outros.
A taxa de entrega pode ser denominada, também, produtividade, o que pode causar confusão.
- A contagem dos pontos de função é regulamentada pelo International Function Point Group– IFPUG, e realizada com base em 5 (cinco) tipos de componentes de software: arquivos internos, arquivos externos, entradas,
saídas e consultas.
Esses termos possuem um sentido específico na FPA –
Function Point Analysis (Análise de Pontos de Função), e
a identificação e classificação dos componentes exige conhecimento especializado.
De acordo com um conjunto de critérios padronizados,
é atribuído um índice numérico a cada uma das funções
do negócio (no caso, o da Defensoria Pública), os quais
são totalizados, resultando em um único número, cuja
unidade de medida é pontos de função, que mede o tamanho funcional do produto de software.
Em resumo, a técnica de pontos de função fornece uma
medida objetiva e comparável que auxilia a avaliação,
planejamento, gerência e controle da produção de software.
- Críticas: alguns autores discordam que a análise por
www.tce.es.gov.br

pontos de função seja uma medida objetiva, pois entendem que a contagem não é realmente uma medida, mas,
uma avaliação, e, portanto, subjetiva.
Entendem os críticos que, embora exista uma forte relação entre o tamanho funcional de um software (medida em pontos de função) e o esforço gasto no seu desenvolvimento (medido em pessoas/hora), os pontos de
função não medem diretamente o esforço de desenvolvimento.
Concluem, pois, que o tamanho em pontos de função é
apenas um dos fatores que influem sobre o esforço de
desenvolvimento e sobre o custo de um sistema, e que
existem outros fatores importantes como a confiabilidade desejada para o software, a metodologia de desenvolvimento utilizada, o nível de testes requeridos, a
complexidade dos algoritmos, a dificuldade da plataforma computacional, o estilo de interface com o usuário, o
grau de reutilização desejado, a capacidade e experiência da equipe, a disponibilidade de ferramentas de software adequadas, dentre outros.
A empresa SPR – Software Productivity Research, no passado, disponibilizava gratuitamente na internet, uma tabela chamada “Tabela SPR” de linguagem de programação, a qual atribuía a cada linguagem um nível, sendo fornecidos intervalos de produtividade estimada para cada nível, fornecia, ainda, estimativas a razão Linhas
de Código Fonte/Ponto de Função, para cada linguagem
(também chamada “Fator de Backfiring”).
A empresa SPR retirou essa tabela do ar, por ter sido utilizada indevidamente como base em relacionamentos
comerciais, trazendo-a de volta como serviço pago, valendo lembrar que a linguagem de programação é apenas um dos fatores que afetam a produtividade, sendo
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fatores importantes os que foram antes mencionados.
Conforme demonstrado, o que se está a exigir dos gestores, no caso concreto, é a utilização de técnicas avançadas de TI, sendo que não possuíam funcionário dessa área e nem o conhecimento especializado exigido para tal fim.
No que se refere à contratação e pagamento por homem-hora, de que tratam os Acórdãos 1558/2003 e
786/2006 e a Súmula 269 - TCU, segundo os quais, a contratação por homem-hora conduz ao paradoxo do lucro-incompetência, ou seja, quanto menor a qualificação e
capacitação dos prestadores do serviço, maior o número
de horas necessário para executá-lo e, portanto, maior o
custo para a Administração e maior o lucro da contratada, entendo que somente pode ocorrer tal resultado se
a gestão do contrato assim o permitir.
Há que se levar em conta que, em qualquer tipo de contratação, não somente na área de TI, seja qual for o objeto, pode ocorrer leniência por parte da contratada, ou
da própria Administração, para que ocorra tal resultado
pernicioso para a contratante.
O entendimento mais moderno que hoje impera, não somente no Brasil (que atualizou a legislação trabalhista recentemente para permitir a contratação de pessoal com
pagamento por hora trabalhada), mas em diversos países do mundo, é que a prestação de serviços e seu pagamento por hora/homem proporciona ao empregador
ou contratante, a possibilidade de dispensar e não pagar
o funcionário ou prestador de serviço, quando tiver que
permanecer ocioso à sua disposição, por ter que cumprir hora diária, semanal e mensal para ter direito ao salário contratado.
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Ou seja, o pagamento por hora/homem possibilita a remuneração pelo serviço realmente executado, e o não
pagamento de período em que o funcionário teria que
permanecer ocioso no local de trabalho, e, por outro lado, possibilita ao trabalhador ser remunerado, por outro
empregador, no período em que teria que permanecer
ocioso à disposição de um único empregador.
Deve-se levar em conta, ainda, as condições reconhecidamente existentes dos gestores que não tinham e/ou
nem podiam ter, por questões de autonomia administrativa, grande número de servidores da área de TI, em seu
quadro de pessoal, para que não viessem se utilizar da
contratação por adesão a uma Ata de Registro de Preços,
ou promovessem sua própria licitação com todas as exigências técnicas expostas.
Ante todo o exposto, divergindo do entendimento técnico e do Órgão Ministerial, afasto a presente irregularidade.
3.2.
SOBREPREÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E CONSEQUENTE SUPERFATURAMENTO.
Base normativa: artigos 15, incisos III e V, 43, inciso IV e
25, § 2º da Lei Federal 8666/1993; artigos 37 e 70, caput,
da Constituição Federal e artigos 32 e 45, § 2º da Constituição Estadual (Princípios da eficiência, da economicidade, da finalidade, da motivação suficiente, da razoabilidade e do interesse público).

riando entre 124% (item 1), 246% (item 2) e 138% (item
3) do contrato 26/2012, firmado entre a Defensoria Pública e a empresa Tríade Análise de Sistemas Ltda.
Assim, para chegarem a esses percentuais, estabeleceram comparações entre os valores praticados, no mercado, coletados através do contrato 25/2011, firmado pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como da Ata de Registro de Preços 06/2015 do Ministério Público do Trabalho e, com base nos valores pagos em 2015, pela Defensoria Pública, verificaram superfaturamento de R$
339.602,58, equivalentes a 126.382,56 VRTE’s, conforme segue:
- Item 1 – R$ 128.455,47; item 2 - R$ 80.905,18; e item 3
– R$ 130.241,93.
Estabeleceram, ainda, comparação dos valores contratados e pagos em 2015, com os valores de salários dos cargos envolvidos no contrato (cargos similares) obtidos do
site www.salários.org.br.
Em suas alegações iniciais, os responsáveis argumentaram que as comparações realizadas pelos representantes não procedem, haja vista que os cargos não são
iguais, mas, similares, e que, para se aferir o sobrepreço
não basta a análise do valor homem-hora, mas, se a reflexão do valor total pago mensalmente é justo e vantajoso em razão dos serviços prestados.

Responsáveis: Gilmar Alves Batista, Leonardo Oggioni
Cavalcanti de Miranda e empresa Tríade Análise de Sistemas Ltda.

Após a sua regular citação, os responsáveis alegaram, em
síntese, que os diversos serviços prestados possibilitam
o atendimento em quaisquer das 63 comarcas atendidas
pela Defensoria, e que o contrato 25 do CNJ e a Ata de
Registro de Preços 06 do Ministério Público do Trabalho
são de 2011.

Segundo os representantes, foi apurado sobrepreço va-

Alegaram, ainda, que o contrato 25/2011 do CNJ, utiliza-
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do para comparação tem como objeto única e exclusivamente a prestação de serviços de atendimento a usuários de tecnologia da informação (central de atendimento ou service desk) por 30 dias na sede do CNJ, no valor
mensal estimado de R$ 66.367,43.
Aduziram, também, que, considerando que o contrato
25/2011 não representa 1/3 dos serviços contratados
e pagos pela Defensoria, cujo valor pago em janeiro de
2015 foi R$ 75.196,00, não há que se falar em sobrepreço/superfaturamento ou dano ao erário.
O Sr. Leonardo argumentou, em síntese, que os representantes não consideraram a complexidade e a extensão dos serviços contratados e pagos, os quais englobam
desde questões mais simples até as mais complexas, como a manutenção evolutiva e corretiva de sistemas da
instituição.
Ressaltou que a Ata de Registro de Preços 06/2015 do
Ministério Público do Trabalho em nada se assemelha à
contratação em análise, pois se trata de serviços de consultoria técnica para apoiar a elaboração de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI e Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, objeto
totalmente diverso.
Apresentou quadro comparativo demonstrando que o
valor da hora do técnico se encontra entre os valores da
hora no site salários e do contrato do CNJ; além do valor
da hora do programador não ser 30% maior que o valor
da hora no referido site, e que o valor da hora do coordenador de TI é menor tanto em relação ao valor da hora
no site quanto em relação ao contrato do CNJ.
A empresa Tríade alegou, em síntese, que cuida de todos
os serviços afetos à informatização de sistemas e inforDiário Oficial de Contas

mática, inclusive desenvolvimento de sistemas à distância, e que o contrato, em análise, apresenta valores inferiores aos que ela pratica com outras Defensorias, como a do Pará.

·
Apoiar na definição de parâmetro e configurar
QoS; e

O subscritor da ITC 4515/2016 sugeriu a mantença da irregularidade com o respectivo ressarcimento, no valor
de R$ 77.073,28, equivalentes a 28.682,70 VRTE´s, contra argumentando, em síntese, o seguinte:

Já na elaboração de Planejamento Estratégico e PDTI,
conforme descrito na ARP do MPT, é uma atividade relacionada principalmente à alta administração que define
os rumos da TI do órgão para que os objetivos e metas
de TI estejam alinhados com os objetivos e metas do negócio da instituição.

- Para concluir se houve de fato sobrepreço, será necessário fazer a comparação entre os preços do contrato em
análise e do contrato do CNJ e da ARP do Ministério Público do Trabalho - MPT, sob a ótica da compatibilidade
(e complexidades) dos serviços e a questão do atendimento às unidades do interior;
- Com relação à compatibilidade, já, de pronto, se pode
concluir que não há compatibilidade quanto aos serviços
indicados no item 3 da tabela 2 da representação (p. 10).
O referido item 3 representa, no contrato, em análise, o
“serviço especializado de consultoria em TIC”, e, na Ata
do MPT, “serviço de consultoria técnica para apoiar na
elaboração de Planejamento Estratégico e Plano Diretor
de TI” (p. 203).
No contrato em análise, o serviço especializado de consultoria em TIC está detalhado no § 4º (p. 30-32), e envolve, entre outros, o seguinte:
·
Desenvolvimento de projetos de cabeamento
estruturado;
·
Projeto e avaliação de redes remotas e metropolitanas;
·
Especificar, implementar, e manter em funcionamento o site da instituição;
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·
Instalação, configuração e manutenção de concentradores de VPN.

- Sobre o item 2 do contrato em análise: “Serviços técnicos de suporte a infraestrutura e data Center”, abrange: instalação e configuração dos sistemas operacionais
Windows e Linux; instalação e configuração dos serviços
de hospedagem e compartilhamento de arquivos, autenticação, mapeamento de nomes, distribuição de endereços IP, impressão pela rede e antivírus; instalar e configurar novas versões dos produtos, incluindo migração de
dados, se necessário.
No contrato CNJ não há previsão de serviços compatíveis com estes, o funcionário denominado “Analista de
Suporte Junior” faz as mesmas funções do “Técnico de
Suporte”, mas num atendimento de 2º nível, ou seja, demandas que o técnico não conseguiu solucionar.
Por esta razão, não há como utilizar o contrato do CNJ
como parâmetro para se aferir a compatibilidade de preços do item 2.
- Com relação ao item 1 do contrato em análise: “Serviços Técnicos de Suporte ao Usuário”, atividades descritas
como: atendimento de chamados para resolução de problemas, esclarecimento de dúvidas e implementação de
melhorias em estações de trabalho, notebooks, impresSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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soras e produtos na plataforma Linux e Windows, verifica-se sua adequação.
No contrato CNJ, o item 1 é intitulado como “Serviço Técnico de Suporte”, e abrange: informações gerais, troca
de senhas, cadastro de usuários, configuração de softwares, suporte ao uso de sistemas, instalações de aplicativos, configuração de rede local, otimização de sistemas
operacionais, etc., sendo, portanto, compatíveis com o
contrato em análise.
- Entretanto, nem todos os serviços são compatíveis,
sendo que no Apêndice A desta ITC constam duas tabelas demonstrando que 60% do valor dos serviços são
compatíveis, podendo-se considerar que há sobrepreço
em 60% do valor dos serviços indicados no item 1 da tabela 2 da representação.
Assim sendo, 60% de R$ 128.455,47, corresponde a R$
77.073,28, equivalentes a 28.682,70 VRTE’s.
- Por fim, resta considerar o atendimento pela contratada em unidades da Defensoria no interior do Estado, o
que poderia elevar o custo homem-hora, contudo, este
custo não está embutido no valor homem-hora, pois, a
cláusula 11ª do contrato estabelece que, quando o serviço for realizado de forma presencial:
* em unidade distante até 200 km da Sede, serão computadas 4 horas de atendimento a título de deslocamento e 2 horas de atendimento por dia (ou seja, 6 horas/
dia); e
* em unidade distante entre 200 e 400 km da Sede, serão computadas 6 horas de atendimento a título de deslocamento e 2 horas de atendimento por dia (ou seja, 8
horas/dia).
Em sede de sustentação oral, os gestores reafirmaram as
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suas razões de defesa, e acrescentaram o seguinte:
- Com relação ao valor do superfaturamento apurado na
ITC, foi utilizado um contrato com prazo de vigência de
30 dias do CNJ, que não tem serviços similares, não estando mais vigente quando da contratação, em análise,
em 2012, para início em 2013.
Aliado a este fato, comparando-se o salário mínimo de
2011 (R$ 545,00) com o de 2013 (R$ 678,00), há uma
diferença de 25%; o de 2014 (R$ 724,00), diferença de
33%; e de 2015 (R$ 788,00), 45% de diferença.
- Outro ponto é a fórmula do cálculo para se chegar ao
valor de R$ 77 mil, sendo evidente que a contratação,
em tela, abrange 3 níveis técnicos, e, segundo a ITC, em
apenas 1 nível existe compatibilidade de 60%.
- O próprio auditor afasta dois pontos, dizendo que o
processo do Ministério Público não é compatível, entende ele, em um parágrafo, que 60% desse serviço seria
incompatível, e realiza um cálculo matemático singelo,
sem entrar no caso concreto, alegando um sobrepreço
de 70 mil reais.
Examinando o acervo processual, verifico o que segue:
- O único item constante do Contrato 25/2011 do CNJ,
utilizado na comparação para o aponte de sobrepreço,
contempla 3 (três) cargos: Técnico de Suporte, Analista de Suporte Júnior e Supervisão de Atendimento, com
40 horas cada, sendo o primeiro R$ 32,7627; o 2º R$
43,2763; e o 3º R$ 56,8506, calculados pela divisão do
valor unitário dos postos de trabalho (não identificados)
pelo total de horas úteis dos 30 dias de vigência do contrato (22 dias, fls. 233-235);
- A Ata de Registro de Preços 6/2015 do Ministério Público do Trabalho (fls. 198-202) estabelece o valor de R$
www.tce.es.gov.br

80,00 a hora, sem indicar cargos para o único item de
“serviços de consultoria técnica para apoiar a elaboração e gestão de PET, e PDTI, para o MPT e suas unidades
Procuradoria Geral do Trabalho – PGT, e 24 Procuradorias Regionais do Trabalho – PRT”;
- O contrato 26/2012 (fls. 20-33), em análise, estabeleceu o valor de R$ 80,00/hora para o 1º item “Serviços
Técnicos de Suporte a Usuários”; R$ 163,00/hora para o
2º item “Serviços Técnicos de Suporte a Infraestrutura de
Data Center”; e R$ 190,50 para o 3º item “Serviço Especializado de Consultoria em TIC”.
Não vislumbro, assim, dentre os serviços relacionados,
nenhum que se refira a produção de software, nem
qualquer correlação com os serviços objeto do contrato 25/2011 e Ata de Registro de Preços 6/2015, utilizados na comparação para aponte de sobrepreço/superfaturamento.
Verifico, na seqüência do Apêndice A da ITC (fls. 19-20),
que os serviços considerados correspondentes entre o
contrato em análise e o contrato 25/2011 do CNJ, podem ser, no máximo, similares, idênticos não, ademais,
não há critério para se apurar que 60% dos serviços são
correspondentes para o cálculo de 60% de superfaturamento no valor pago.
Entendo, por fim, que não se pode comparar os valores pagos em 2015, no contrato em análise (como efetivamente comparado) com os valores praticados em um
único contrato em 2011, conforme alegou o defendente.
Posto isto, divergindo do entendimento técnico e do Órgão Ministerial, afasto a presente irregularidade, bem
como o ressarcimento dela decorrente.
4.

DISPOSITIVO:
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Ante o exposto, divergindo do posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.

procedência, com imputação de ressarcimento de 28682
VRTE e multa de R$ 10.000,00 para cada gestor.

UG: FMHIS - Fundo Municipal De Habitação E Integração
Social De São Gabriel Da Palha

3. Data da Sessão: 20/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Marco Antônio Da Silva

MARCO ANTONIO DA SILVA

4. Especificação do quórum:

Relator

Interessada:Polyanna Barcelos dos Santos

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.

Ementa:RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER –
DAR PROVIMENTO TOTAL – REFORMAR OS TERMOS DO
ACÓRDÃO TC-1069/2016 – PRIMEIRA CÂMARA – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.

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. AFASTAR os indicativos de irregularidades constantes dos itens 3.1 e 3.2 desta decisão, bem como o ressarcimento decorrente, relativamente ao item 3.2 desta decisão, pelas razões antes expendidas;
1.2. DEIXAR de converter os presentes autos em Tomada
de Contas Especial, em razão do afastamento do indicativo de irregularidade constante do item 3.2 desta decisão, a que se pretendia imputar ressarcimento;
1.3. CONSIDERAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REPRESENTAÇÃO, em razão da regularidade dos atos praticados pelos Srs. Gilmar Alves Batista e Leonardo Oggioni
Cavalcanti de Miranda, bem como a empresa Tríade Análise de Sistemas Ltda, em razão do afastamento dos indicativos de irregularidades tratados nos itens 3.1 e 3.2
desta decisão.
1.4. Arquivar os presentes autos, após ciência dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator. Vencido o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que
acompanhou os pareceres técnico e ministerial, pela
Diário Oficial de Contas

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (relator - em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 22/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 259/2018 – PLENÁRIO
Processos: 01204/2017-7, 03994/2013-1
Classificação: Recurso De Reconsideração
www.tce.es.gov.br

Recorrente: Selia Gomes Rosa Martinelli

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Selia Gomes Rosa Martinelli, em
face do Acórdão TC 1069-2016 – Primeira Câmara, prolatado nos autos do Processo TC 3994/201, através do
qual esta Corte de Contas julgou IRREGULAR a Prestação
de Contas Anual do Fundo Municipal de Habitação e Integração Social de São Gabriel da Palha, relativa ao exercício do exercício de 2012, de sua responsabilidade, apenando-a com multa pecuniária, no valor de R$ 3.000,00,
em razão das seguintes inconsistências constantes da
Instrução Técnica Inicial - ITI 1399/2015:
- 1.1.1.5: Inventário anual dos bens em almoxarifado (artigo 105, inciso V, da Resol. TC 182/2002);
- 1.1.1.6: Notas explicativas (artigo 105, inciso VII, da Resol. TC 182/2002).
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Recursos – Secex Recursos, após o CONHECIMENTO do recurso realizado através da Decisão Monocrática 01077/2017-5, posicionou-se nos termos da Manifestação Técnica 01568/2017-1, emitida pela Secex Contas
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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pelo PROVIMENTO PARCIAL, conforme Instrução Técnica
de Recurso – ITR 00309/2017-5.

Restou verificado pela Secex Contas, por meio da Manifestação Técnica 1568/2017, de fls. 78/98, o seguinte:

a decisão de conhecimento do recurso interposto.

O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer 06691/2017-1, de lavra do Procurador Geral, Dr.
Luciano Vieira, em consonância com a área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.

Diante dos fatos acima, sugere-se o encaminhamento à
Secretaria de Controle Externo de Recursos, para prosseguimento da análise recursal, mantendo-se a propositura pela irregularidade relacionada às Notas explicativas.

Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a
este magistrado de Contas para emissão de relatório e
voto para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.

III. CONCLUSÃO

Com relação ao indicativo de irregularidade 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC: Inventário anual dos
bens em almoxarifado (item 1.1.1.1.5 da Instrução Técnica Inicial - ITI), cujo afastamento foi sugerido pela área
técnica, verifico que a análise procedida na Manifestação Técnica 01568/2017-1 mostra-se adequada, razão
pela qual adoto o seu entendimento e afasto o referido indicativo de irregularidade constante do item 2.1 da
ITC.

É o sucinto relatório.
VOTO
Em se tratando de Recurso intentado em face dos Acórdãos TC 1069-2016 – Primeira Câmara, necessário é a
sua análise, em cotejo com os documentos e argumentos despendidos.
1.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o
douto representante do Parquet de Contas, após o CONHECIMENTO do recurso pela Decisão Monocrática
01077/2017-5, opinaram pelo PROVIMENTO PARCIAL,
em razão da mantença do indicativo de irregularidade
2.2 da Manifestação Técnica (1.1.1.6-ITI: Notas explicativas).
Assim, transcreve-se os termos da Instrução Técnica de
Recurso - ITR 00309/2017-5 emitida pela área técnica
através da Secretaria de Controle Externo de Recursos Secex Recursos, verbis:
[...]
II. DO MÉRITO
Diário Oficial de Contas

Com os elementos aqui expostos, opina-se, quanto ao mérito, no que diz respeito às razões apresentadas quanto aos aspectos técnico-contábeis, pelo PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da Manifestação Técnica 1568/2017, de fls. 78/98, exarada pela Secretaria de
Controle Externo de Contas. - g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, conforme o Parecer 06691/2017-1.
2.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

Os requisitos de admissibilidade foram analisados na Decisão Monocrática 01077/2017-5, verificando-se que o
Acórdão TC 1069/2016 – Primeira Câmara foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico deste Egrégio Tribunal
de Contas no dia 6/12/2016, considerando-se publicado
no dia 7/12/2016.
Considerando-se, neste caso, que os prazos processuais
foram suspensos entre os dias 22/12/2016 e 22/1/2017,
nos termos da Decisão Plenária 01/2016, percebe-se
que o presente recurso é TEMPESTIVO, na forma do § 2º
do artigo 405, do Regimento Interno desta Corte, Resolução TC 261/2013.
Ademais, a recorrente possui interesse e legitimidade,
estando presentes os requisitos legais e regimentais para sua admissibilidade, razão pela qual deve ser mantida
www.tce.es.gov.br

3.

DO MÉRITO RECURSAL:

Cumpre a este Relator, portanto, o enfrentamento de
mérito do único indicativo de irregularidade cuja mantença foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação dos autos, das razões recursais, bem como da legislação aplicável, qual seja:
3.1
NOTAS EXPLICATIVAS (ITEM 2 DO ACÓRDÃO,
CORRESPONDENTE AO ITEM 1.1.1.6 DA INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL - ITI).
Base normativa: artigo 105, inciso VII, da Resolução TC
182/2002.
Consta do relato técnico que a Prestação de Contas
Anual não está composta pelas demonstrações contábeis e demais documentos exigidos pelas Resoluções
TC 182/2002 e 217/2007, bem como pela Lei Federal
4.320/1964, estando ausente as Notas Explicativas.
A recorrente alegou, em síntese, que foi nomeada para
o cargo de Secretária Municipal do Trabalho, Assistência,
Desenvolvimento Social e Família, no dia 2/1/2013, pelo
Decreto 11/2013, cabendo-lhe a gestão do Fundo a partir dessa data, decorrendo, a partir daí, apenas 90 dias
até a data limite para a remessa das contas do exercício
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anterior a este Tribunal.
Aduziu que a Prestação de Contas Anual de 2012, em
análise, foi por ela recebida para recolhimento de assinaturas, já no findar do prazo limite para a sua remessa a
esta Corte de Contas e que assinou os demonstrativos e
os remeteu, em absoluta confiança no trabalho realizado
pelos servidores responsáveis pela sua preparação, tendo sido surpreendida pela notificação para encaminhamento de peças ausentes.
Informou que a Notificação a ela encaminhada foi recebida pelo Gabinete do Prefeito e que a encaminhou ao
Departamento de Contabilidade para providências e saneamento das pendências apontadas, pendências estas
de ordem técnico- contábil, o que foi providenciado por
aquele setor, que, por sua interpretação pessoal, omitiu-se no envio das notas explicativas e o inventário de almoxarifado.
Argumentou, por fim, que envidou esforços junto ao Prefeito e ao setor de contabilidade, na tentativa de solucionar tais questionamentos, mas não teve acesso a tais
documentos, sendo evidente que sua responsabilidade
é pela remessa da Prestação de Contas e não a produção dos demonstrativos que a compõem, e que, por outro lado, a ausência das notas explicativas não causou
qualquer prejuízo ao município ou às Contas em análise.
Solicitou, por fim, o acolhimento de suas argumentações
e informações constantes dos documentos apresentados, entre estes, a nota explicativa – Variações Patrimoniais de 2012, com data de 2/2/2017 (fls. 9-10).
O subscritor da Manifestação Técnica 01568/2017-1 sugeriu o afastamento do indicativo de irregularidade referente ao inventário de almoxarifado por ele analisado no
Diário Oficial de Contas

item 2.1, em razão do parágrafo único do artigo 2º da Resolução TC 221/2010, segundo o qual, somente a partir
de 2013 (Contas prestadas em 2014) se tornou obrigatória a apresentação do inventário anual de almoxarifado.
Com relação às notas explicativas, item em análise, sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que as notas explicativas à demonstração
das variações patrimoniais trazidas de forma extemporânea no recurso de reconsideração (em 2017) não são suficientes para afastar a irregularidade constatada originariamente nas contas anuais de 2012.
Examinando o acervo processual, verifico que a assinatura aposta no Aviso de Recebimento - AR, quanto ao
recebimento da citação e notificação da recorrente, em
15/10/2014, para manifestação acerca das inconsistências apontadas no Relatório Técnico 353/2014 e Instrução Técnica Inicial – ITI 1399/2014, não confere com a
sua assinatura aposta na peça recursal e documentos
apresentados (fl. 45 do Processo TC 3994/2013 e fls. 8,
10, 11,16 e 17 desses autos), embora tenha assinado as
peças contábeis objeto de defesa.
Constato, por outro lado, que a recorrente trouxe aos autos as Notas Explicativas sobre as Variações Patrimoniais
ocorridas em 2012, ainda que datadas de 2/2/2017 (fls.
9-10 desses autos), cujos valores conferem com o Anexo
XV – Demonstração das Variações Patrimoniais, acostado à fl. 24 do Processo TC 3994/2013 (apenso).
Em se tratando de notas explicativas, ao se considerar
que os relatórios (notas explicativas) encaminhados por
ocasião da notificação ou citação, ou na fase recursal,
não são capazes de sanear o questionamento relativo a
determinado exercício anterior, não se poderia entender
que estas seriam desnecessárias para análise das peças
www.tce.es.gov.br

ou mesmo que sua apresentação em nada influencia na
análise das contas.
Ademais, há que se levar em conta que a produção de
demonstrativos contábeis e relatórios pertinentes não
cabem ao titular de órgão ou de Poder, mas, ao setor
contábil competente, e, ainda, a ausência das notas explicativas não afetou a regularidade das demonstrações
contábeis de 2012, tratando-se a presente inconsistência
de mera irregularidade formal, não ensejando falta grave
capaz de macular as contas.
A Lei Complementar Estadual 621/2012, em seu artigo
84, incisos I e III, alínea “d”, estabelece que as contas serão julgadas REGULARES quando expressarem, de forma
clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, e IRREGULARES, quando comprovada grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.
No caso concreto, não vislumbro a ocorrência de grave
infração à norma legal ou regulamentar que enseje o julgamento pela irregularidade das contas em apreço, razão pela qual considero saneado o indicativo de irregularidade apontado com a juntada das notas explicativas,
servindo estas para esclarecimento do que nelas se contém.
Posto isto, divergindo do entendimento técnico e do Órgão Ministerial, afasto a presente irregularidade.
4.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
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MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Selia Gomes Rosa Martinelli, em face do
Acórdão TC 1069/2016 – Primeira Câmara, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO TOTAL;
1.2. AFASTAR o indicativo de irregularidade tratado no
item 2.1 da Manifestação Técnica 01568/2017-1, bem
como no item 3.1 desta decisão, correspondente ao item
2.2 da referida Manifestação Técnica;
1.3. REFORMAR os termos do ACÓRDÃO TC 1069/2016,
julgando-se REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Habitação e Integração Social de São
Gabriel da Palha, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade da Sra. Selia Gomes Rosa Martinelli, dando-lhe a devida quitação;

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

ACÓRDÃO TC- 398/2018 – PLENÁRIO
Processo: 04308/2016-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

TE DE VEREADOR FALECIDO NO EXERCÍCO DO MANDATO
– INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO – FORMAR PREJULGADO – DEVOLVER À 1ª CÂMARA PARA JULGAMENTO DE MÉRITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual apresentada pelo senhor Paulo Sérgio de Toledo Costa presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, exercício de 2015.
Dos trabalhos resultou o Relatório Técnico - RT 305/20169 (fls. 4-20) e a Manifestação Técnica 24/2017-1 (fls. 5366) em que foram narrados indícios de irregularidades
bem como arguida a inconstitucionalidade de lei municipal, que ensejaram a citação do gestor e a notificação
do procurador municipal, nos termos reproduzidos pela
Instrução Técnica Inicial - ITI nº 5/2017, (fls. 67-68) e Decisão Plenária 751/2017-5 (fl. 78).
Prestadas as justificativas (fs. 91-103), o feito seguiu para análise da equipe técnica, que se manifestou na forma da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 03223/20178 (fls. 127-172), que opinou pelo conhecimento do incidente de inconstitucionalidade, para negar a exequibilidade da Lei Municipal nº 1462/1997.

1.4. ARQUIVAR os presentes autos após a ciência dos interessados e do respectivo trânsito em julgado.

Exercício: 2015

2. Unânime.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

3. Data da Sessão: 20/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Responsáveis:Paulo Sergio de Toledo Costa, João Luiz Rocha da Silva

4. Especificação do quórum:

Procurador: Robertino Batista da Silva Junior (OAB:
22502-ES)

Após análise técnica, o procurador municipal, senhor
João Luiz Rocha da Silva manifestou-se intempestivamente nos autos (fls. 173/174), seguido de solicitação
para sustentação oral do gestor público (fls. 194/195).

CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
– CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – EXERCÍCIO DE
2015 – PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESPECIAL A DEPENDEN-

Encerrando a tramitação regimental, a 2ª. Procuradoria
de Contas acolheu integralmente o pronunciamento técnico, conforme registrado no Parecer PPJC 852/2018-3.

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
Diário Oficial de Contas

UG: CMI - Câmara Municipal de Itapemirim

www.tce.es.gov.br
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II

FUNDAMENTOS

Em se tratando o processo de competência da 1ª. Câmara deste Tribunal de Contas, porém havendo preliminar de inconstitucionalidade de norma a ser apreciada,
submeto a matéria à apreciação do Plenário, atendendo às disposições do art. 337, do Regimento Interno desta Corte:
Art. 337. Verificada a inconstitucionalidade de alguma lei
ou ato do Poder Público, por ocasião do julgamento de
qualquer feito pelas Câmaras, os autos serão remetidos
à discussão em sessão do Plenário para pronunciamento
preliminar sobre a matéria.
§ 1º Na primeira sessão plenária, o Relator exporá o caso, procedendo-se, em seguida, à deliberação sobre a
matéria.
§ 2º Deliberada a matéria pelo Plenário, serão os autos
devolvidos à Câmara para apreciação do caso de acordo
com a decisão prejudicial.
II.1

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE

Pagamento indevido de valores a título de auxílio especial a dependente de vereador falecido no exercício de
2015
Trata-se da análise da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.462 de 1 de outubro de 1997 de autoria da Câmara Municipal de Itapemirim, que previa a concessão
de auxílio especial aos dependentes de agente político,
assegurando a percepção de sua remuneração até o final
de seu mandato. Com base na referida norma, a Câmara Municipal concedeu pensão à viúva do agente político
falecido em exercício de mandato eletivo.
Diante do teor da norma, a equipe técnica sugeriu a instauração do Incidente de Inconstitucionalidade da Lei
Diário Oficial de Contas

Municipal 1462/1997 em face da regra imposta pela
emenda constitucional 20/1998.
Em suas justificativas, o administrador municipal ressaltou que o benefício foi considerado legal pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que analisando situação
idêntica apresentada pela Câmara de Cariacica nos autos
da apelação cível 12020091706 (fls.91/103), concedeu
o direito pleiteado à beneficiária, nos seguintes termos:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO AOS DEPENDENTES PENSIONAMENTO - FALECIMENTO DE VEREADOR NO
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – LEI 3684/99 EM VIGOR - RECURSO PROVIDO. A) Através de um ato resolutivo não
se pode revogar uma Lei, no caso em tela a Lei 3.684/99,
a qual garante a Apelante o pensionamento previsto no
artigo 8° do referido diploma. B) Tem direito líquido e
certo a Recorrente ao recebimento do pensionamento a
partir da data do falecimento do seu marido e vereador,
o qual teve óbito no período em que estava exercendo
sua função junto a Câmara de Vereadores, situação essa, exigida pela Lei em questão 3.684/99, para pagamento. C) Referida Lei, contempla os benefícios, aos dependentes de Prefeitos, vice-Prefeitos e Vereadores, se por
morte ou invalidez destas autoridades, àqueles que dependiam economicamente, desde que o óbito das autoridades ocorressem durante o curso de seus mandatos,
que é o caso em tela. D) Não se trata de Lei previdenciária, pois a Apelante vinha recebendo seu benefício através da folha da Câmara de Vereadores e não através do
Instituto de Previdência de Cariacica, não se aplicando
no caso em comento a Emenda Constitucional n° 20. artigo 40, § 13, da CF/88. Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Desembargadores que integram
www.tce.es.gov.br

a Egrégia Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da
ata e notas taquígraficas, à unanimidade, em dar provimento ao recurso.”
Alegou também que em face do teor do supracitado
acórdão, o próprio TCEES reconsiderou sua decisão condenatória que tratava sobre o tema, ressaltando o entendimento de que o pagamento do benefício era realizado diretamente pela Câmara de Itapemirim e não por
instituto de previdência, razão pela qual não se aplicaria,
para o caso em comento, o disposto no artigo 40,§13, da
CRF/1988.
Por fim, informou que a Lei 1.462/1997 foi revogada em
2017, cessando seus efeitos a partir desta data, razão pela qual estaria dispensada a declaração de inconstitucionalidade da norma.
Em sede de análise técnica conclusiva, a área técnica manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento do referido incidente de inconstitucionalidade, em face da natureza previdenciária do referido benefício e da ausência
de competência de lei municipal para disciplinar a matéria, entendendo pela violação as regras dispostas na Carta Magna Federal, em especial aos artigos 37, caput e artigo 40, §13, alterados em face da Emenda Constitucional 20/1998.
Feitas essas considerações, passo para a análise do incidente de inconstitucionalidade.
Especificamente quanto a apelação cível 12020091706
citada pelo defendente e objeto de análise por este TCEES, em sede de recurso de reconsideração apresentado
pela Câmara Municipal de Cariacia (TC 908/2014), verifico que a análise proferida não adentrou no mérito da inSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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constitucionalidade da Lei Municipal, tendo-se restringido ao julgamento pela regularidade das contas, em face
da inexigibilidade de conduta diversa. Isto porque, diante de mandamento judicial não restava outra alternativa
ao responsável, senão efetuar o pagamento da pensão
prevista na referida lei.
Ademais, destaco que não houve acolhimento do Recurso RE 587.747 impetrado em face da apelação cível
12020091706, abstendo-se, o STF, der analisar possível
ofensa à Constituição, quanto a concessão do benefício
na Câmara de Cariacica.

“LEI Nº 1462, DE 01 DE OUTUBRO DE 1997
CONCEDE AUXÍLIO ESPECIAL AOS DEPENDENTES DE
AGENTE POLITÍCO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

da financeira compatível com a que faz jus ou que lhe garanta a sua subsistência e de sua família.
Art. 4º - Para atender as despesas decorrentes da presente Lei, os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a abrirem no orçamento vigente os créditos adicionais, suplementares e especiais necessários.

Art. 1º - Aos dependentes de Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereador falecido no exercício de suas funções é assegurada a percepção da remuneração que seria devida ao
“de cujus” até o final de seu mandato eletivo.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Itapemirim, 01 de Outubro de 1997.

“A pretensão recursal não merece acolhida. Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se
necessário analisar normas infraconstitucionais locais
(Lei Municipal 3.684/99), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.” [...]

Art. 2º - São dependentes:

DINOWALDE RODRIGUES PEÇANHA JÚNIOR

I – O cônjuge; a companheira e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido;

Prefeito Municipal” (g.n.)

Incialmente, cabe ressaltar que o fato do beneficiário receber pensão por meio da folha de pagamento da Câmara e não através do Instituto Geral de Previdência Social, não afasta a hipótese de inconstitucionalidade, mas
sim, reforça o entendimento de inconstitucionalidade,
na medida em que aos beneficiários não era exigida a
contribuição do agente político como condição para obtenção do direito à pensão, conforme disposto no artigo
4º da referida lei.

§ 1º - Os dependentes de uma mesma classe concorrem
em igualdade de condições, e a existência de dependentes de qualquer das classes deste artigo exclui do direito
às prestações os da classe seguinte.

Não é demais ressaltar que a natureza previdenciária do
benefício não será alterada em razão de sua fonte pagadora; em outras palavras, ainda que a Lei Municipal
1.462/1997 procure dissimular a natureza do benefício
nomeando-o de “auxílio especial”, a matéria disciplinada é eminentemente previdenciária, contrariando assim
o disposto no § 13 do art. 40 da CF, acrescentado pela EC
nº 20/1998.
Diário Oficial de Contas

II – Os pais, dependentes economicamente, desde que
não tenham comprovadamente, outro tipo de renda financeira que lhes garantam a subsistência.

§ 2º - Considera-se companheiro a pessoa que, sem ser
casada, mantém união estável com o “de cujus”, residindo sob o mesmo teto e em consonância com o § 3º do
art. 226 da Constituição Federal e legislações correlatas.
§ 3º - Perde o direito ao auxílio especial o cônjuge, companheira ou companheiro que contrair nova união.
Art. 3º - Ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador acometido de invalidez permanente em pleno exercício de suas
funções é assegurado a percepção da remuneração desde que não tenha, comprovadamente, outro tipo de renwww.tce.es.gov.br

Ademais, esclareço que a doutrina e jurisprudência mais
abalizada reconhecem o agente político, detentor de
mandato eletivo, como servidor público em sentido lato, e portanto, segurado do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de ocupante de cargo temporário. Nesse sentido é o parecer proferido na Consulta nº
835.942 respondida pelo TCEMG, que classifica a natureza do cargo e o enquadramento do ocupante, em regra, como segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS):
CONSULTA N. 835.942
[...]
Para o deslinde da questão, é imperioso examinar o §
13 do art. 40 da Constituição da República, que dispõe:
“ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
bem como de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime geral de previdência social”.
Com fundamento no dispositivo constitucional transcriSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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to, tem-se entendido que os agentes políticos detentores exclusivamente de mandato eletivo, considerados
servidores públicos em sentido lato, são segurados do
regime geral de previdência, enquadrando-se na categoria de cargo temporário. No mesmo sentido decidiu
o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por ocasião do
julgamento da Apelação em Mandado de Segurança n.
2002.38.00.003055-1.1 Embora a regra para os agentes
políticos seja a aplicação do regime geral, a situação dos
servidores públicos efetivos que se afastam dos seus cargos originários para o exercício de mandato eletivo deve
ser tratada de modo diverso.
[...] (g.n).
Na mesma vertente, é o entendimento do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, que se posicionou pela inconstitucionalidade de lei que concede pensão especial à viúva de exercente de mandato eletivo, conforme Parecer em Consulta prolatado nos autos do processo 896.394:
EMENTA: CONSULTA – CÂMARA MUNICIPAL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL – AGENTE POLÍTICO – FALECIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DO MANDATO – BENEFÍCIO DE NATUREZA ASSISTENCIAL À VIÚVA, COMPANHEIRA OU DEPENDENTE LEGAL – LEI MUNICIPAL DE
EFEITOS CONCRETOS – É INCONSTITUCIONAL LEI MUNICIPAL, SEJA ELA GENÉRICA OU DE EFEITOS CONCRETOS, QUE CONCEDE BENEFÍCIO ESPECIAL – BENEFICIÁRIOS OBRIGATORIAMENTE AMPARADOS PELO RGPS
OU RPPS – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DE LEI MUNICIPAL: INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS – INTIMAÇÃO DA DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS PARA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONCESDiário Oficial de Contas

SÕES DE BENEFÍCIOS ESPECIAIS.
1) É inconstitucional lei municipal de efeitos concretos
que conceda benefício especial, ainda que sob o pálio de
natureza assistencial, à viúva ou dependente de agente
político falecido durante o exercício do mandato.
2) No tocante à legalidade de pensão especial concedida, por meio de lei de efeitos concretos, à viúva ou dependentes de vereador que seja aposentado em dois
cargos de professor, responde-se negativamente ao Consulente, pois os mesmos estarão amparados pelo regime geral de previdência social ou pelo regime próprio de
previdência municipal.
3) Diante da informação trazida pelo consulente da existência de Lei Municipal – geral e abstrata – possibilitando a concessão de benefício especial a terceiros, determina-se a intimação do Ministério Público de Contas, para as providências cabíveis, visando à arguição, junto ao
Poder Judiciário, da inconstitucionalidade do art. 2º da
Emenda à Lei Orgânica do Município, bem como a intimação da Diretoria de Controle Externo dos Municípios
para que, em futura inspeção no Município, verifique a
existência de concessões de benefícios à luz da norma
em questão (g.n).
Assim, uma vez equiparados a servidor público, os agentes políticos e seus dependentes, farão jus a receber todos os benefícios pagos aos segurados obrigatórios, tais
como pensão por morte e aposentaria por invalidez. Logo, os direitos sociais dos beneficiários encontram-se devidamente assegurados pelo RGPS, desde que preenchidos os requisitos exigidos pela lei.
Pelo exposto, entendo que a Lei Municipal contraria a regra disposta na Emenda Constitucional nº 20/1998, em
www.tce.es.gov.br

especial o disposto no parágrafo 13, do art. 40 da CF/88,
que impõe a aplicação do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) ao servidor ocupante de cargo em comissão, “[...] bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público [...]”.
Acerca do tema, registro o entendimento dos Professores Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, com base na
jurisprudência emanada do STF:
O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de
afirmar que a regra disposta é obrigatória para todos os
entes federados a observância ao disposto no artigo 40,
parágrafo 13, da CF/88, declarando inconstitucional lei
estadual que pretendeu estender aos respectivos servidores não efetivos o regime de previdência disciplinado
no art. 40 da Carta Política (ADI 3.106/MG, rel. Min. Eros
Grau, 14.04.2010. (g.n.)
Igualmente, o parecer em Consulta 006/2008 desta Corte de Contas também é claro ao se posicionar pela impossibilidade de pagamento de pensão por morte aos
dependentes dos agentes políticos, haja vista serem estes segurados obrigatórios da previdência social. Vejamos:
“PARECER/CONSULTA TC-006/2008
PROCESSO - TC-4171/2005
INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ASSUNTO - CONSULTA
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO
À VIÚVA DE VICE-PREFEITO FALECIDO DURANTE O EXERCÍCIO DO MANDATO -IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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[...]
É o relatório. DO MÉRITO: Para uma melhor compreensão acerca do tema trazido pelo Consulente, faz-se necessária uma análise em separado de cada um de seus
questionamentos, o que passamos a fazer. 1. Reveste-se de constitucionalidade e legalidade o pagamento
de pensão mensal à viúva de Vice-Prefeito, falecido durante o exercício do mandato, cuja autorização legal advém de lei ordinária municipal de iniciativa do Executivo, devidamente aprovada e sancionada, cujo valor da
pensão seria equivalente a 100% da verba de representação do de cujus, a ser pago enquanto estiver em vigor
o mandato para o qual se elegeu? Quanto à possibilidade de pagamento de pensão aos dependentes dos agentes políticos, esta Corte de Contas já teve a oportunidade de manifestar-se acerca do tema, pugnando pela inconstitucionalidade da lei municipal que autoriza tal pagamento, nos termos dos Parecer/Consulta TC-023/97 e
TC-019/2005, que passamos a trazer alguns de seus trechos: “85017274 – CONSTITUCIONAL – MANDADO DE
SEGURANÇA – VIÚVA DE EX-VEREADOR – PENSÃO VITALÍCIA – ILEGALIDADE – SUSTAÇÃO DE PAGAMENTO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – DECLARAÇÃO
INCIDENTER TANTUM DE INCONSTITUCIONALIDADE –
NÃO PROVIMENTO – I – É atentatório à letra da Constituição Federal, ato legislativo editado pela Câmara Municipal, através de seus vereadores, fixando “pensão vitalícia” a qualquer de seus membros ou parentes, não
se podendo falar em direito líquido e certo a ser amparado; II – A decisão que declara a inconstitucionalidade
no caso concreto, incidenter tantum, de Lei Municipal é
válida e eficaz entre as partes do processo em que proferida; III – Apelo não provido. (TJMA – AP 019918/2002
Diário Oficial de Contas

– (48.982/2004) – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Cleones Carvalho
Cunha – J. 25.03.2004)”. “Desta forma, ainda que transitoriamente, entendemos que não é possível o pagamento de pensão por morte aos agentes políticos municipais
sob pena de atentar contra as disposições contidas na
Constituição Federal após as alterações promovidas na
Emenda Constitucional nº 20/98”. “Tecendo comentários a respeito das funções da Câmara Municipal, o renomado constitucionalista José Afonso Silva, assim ensina:
‘A Câmara Municipal, que é o órgão do Poder Legislativo
local, deverá ter também suas atribuições discriminadas
pela lei orgânica do respectivo Município.’ (Curso de Direito Constitucional, 8ª edição, pág. 550). Segundo ainda o insigne mestre, as atribuições da Câmara Municipal se dividem em quatro grupos: função legislativa, função meramente deliberativa, função fiscalizadora e função julgadora, tudo em conformidade com os ditames
normativos da lei orgânica. Na parte legislativa, que é a
que interessa ao caso em tela, a lei orgânica dita as matérias de competência da Câmara. Pode-se dizer, então,
que a Câmara tem sua autonomia limitada aos preceitos
da lei. Importa, com isso, em afirmar que a Câmara Municipal é limitada a legislar apenas sobre as matérias que
lhe são autorizadas pela lei orgânica. Fora disso, estará
ferido o princípio da legalidade. Ao se compulsar a Lei
Orgânica daquele município, verifica-se, então, que não
está incluída entre as matérias ditadas como de competência da Câmara, a concessão de pensão para viúva de
vereador. E nem poderia a lei orgânica conferir tal competência, tendo em vista que a omissão advém da Carta Magna, que preceitua sobre o assunto em relação ao
trabalhador comum e ao servidor público, mas sem dar
alcance ao agente político. A Constituição Federal prewww.tce.es.gov.br

vê pensão por morte do trabalhador ou servidor público que mantém relação de trabalho não eventual, o que
não é o caso do vereador, que além de ser agente político, o seu exercício é transitório. Ora, se, presumidamente, o legislador constituinte, sobre a matéria, não quis
dar alcance ao agente político, não pode a norma infraconstitucional fazê-lo, por representar inovação caracterizadora de inconstitucionalidade. Mesmo que a Lei Orgânica de Linhares autorizasse à Câmara a concessão daquela pensão, ainda assim estaria o ato revestido de inconstitucionalidade, uma vez que os preceitos de lei orgânica têm de observar, hierarquicamente, às normas e
aos princípios da Carta Maior. Para ilustrar tal entendimento, reproduz-se decisão proferida pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, in verbis: ‘Consulta. Concessão de pensão à viúva de vereador falecido durante
o exercício de mandato com fundamento em Lei Orgânica Municipal. Inconstitucionalidade por se tratar de cargo eletivo’. (Revista do TCE do Paraná, nº 119, pág. 125)”.
Dessa forma, segundo o entendimento deste Tribunal de
Contas, tem-se pela impossibilidade de pagamento de
pensão por morte aos dependentes dos agentes políticos. [...] (g.n.)
Noutro giro, acrescento que ao conceder o referido benefício aos dependentes dos agentes políticos, a Câmara de Itapemirim acabou por legislar matéria de natureza previdenciária, adentrando-se na esfera constitucional de competência de outros entes federativos, nos termos do artigo e 24, inciso XII, da CRF/88.
Nesse sentido, cumpre citar o entendimento de José Nilo de Castro:
Os municípios não devem, aliás não podem, através de
leis municipais, conceder subsídio mensal vitalício a exSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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-Prefeitos, ou pensão às suas viúvas, bem como às dos
ex-Vereadores. É que, a despeito da autonomia municipal, de que se é cioso, aqui e alhures, e intransigente defensor, a lei municipal concessiva dessas vantagens pecuniárias não se compadeceria, como não se compadece, dos preceitos e princípios gerais adotados na Constituição da República.
Destarte, subsídio mensal e vitalício de ex-Prefeito ou
de ex-Vereador também, como pensão a viúvas suas, só
poderiam ser criados em atenção a regra federal constitucional e nunca pelos Municípios, que não têm poder constituinte originário ou derivado. Nesse sentido pronunciou-se o Supremo Tribunal Federal no RE nº
112.044-4-PB, rel.: Ministro Célio Borja, 2ª Turma, julg.
28/3/89.
Ademais, inconcebível, por outro lado, pudessem os Municípios estabelecer regra, em matéria de seguridade social, senão em conformidade com as previstas nos artigos 40 e seus parágrafos e 149, parágrafo único da Constituição Federal e, na moldura desta, o que prescreverem as Constituições dos respectivos Estados-Membros.
[...]
Assim, temos que na prática, a iniciativa do legislador
municipal acarretou a percepção de duas pensões a um
mesmo beneficiário: uma paga pelo RGPS e outra pelos
cofres públicos municipais, resultando em evidente inconstitucionalidade.
Ao estabelecer o direito de pensão por morte aos dependentes de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador falecidos no decorrer do mandato eletivo, a ser custeado pelos cofres municipais, a Lei Municipal contrariou claramente os princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade dispostos no art. 37 da Constituição da RepúDiário Oficial de Contas

blica, bem o disposto no § 13, do art. 40 da CF/88, que
impõe a submissão ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
No mesmo sentido, é o entendimento do procurador
Carlos André Mariani Bittencourt, que em ação direta
de inconstitucionalidade impetrado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais enfatiza que a concessão deste tipo
de benefício a determinados agentes públicos infringe o
princípio da lmpessoalidade:
[...] o administrador quis e o legislador municipal permitiu que recursos públicos fossem entregues a pessoas
determinadas, esquecendo-se de que, no desempenho
dos seus misteres, não é possível o favorecimento de
quem quer que seja. Violou, assim, o princípio da impessoalidade, que tem como objetivo a neutralidade da atividade pública, fixando como única diretriz jurídica válida para os comportamentos estatais o interesse público.
[...]
Estabelecida tal premissa, impõe-se reconhecer a flagrante inconstitucionalidade operada pela indigitada lei
municipal, ao estabelecer uma forma de privilégio para
determinadas pessoas, em detrimento dos demais cidadãos.
E ainda:
[...] Ora, não tendo o Administrador a livre disposição sobre os bens e interesses públicos, a concessão de pensão
apenas às viúvas e dependentes de ex agentes políticos
e suas implicações no caso constituem notória ofensa a
princípios regentes da Administração Pública, quais sejam, a impessoalidade, a igualdade, a moralidade e a indisponibilidade.
Deste modo, a Lei Municipal 1.462/1997, ainda que já
www.tce.es.gov.br

devidamente revogada por força da Lei Municipal 3.008
de 1º de junho de 2017, continua a regular as situações
jurídicas ocorridas durante a sua vigência. Desta forma,
a declaração de inconstitucionalidade, por meio do controle difuso, se faz necessária para que se possa afastar a
sua incidência em situações anteriores à sua revogação.
Por todo o exposto, conheço a arguição de inconstitucionalidade, acolhendo-a para negar a exequibilidade à Lei
Municipal 1.462/1997, nos termos do disposto no art.
1º, XXXV, da LC 621/2012.
III – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto, e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho o entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. CONHECER o incidente, acolhendo a inconstitucionalidade da Lei Municipal 1462/1997 de 1º de outubro
de 1997, “que concede auxílio especial aos dependentes
de agente político e dá outras providências” do Município de Câmara de Itapemirim, formando-se prejulgado.
1.2. Deliberada a matéria, sejam os autos devolvidos ao
relator para posterior encaminhamento à Primeira Câmara para apreciação do mérito.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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2. Unânime.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Partes: EUGENIO COUTINHO RICAS, WALACE TARCISIO
PONTES

4. Especificação do quórum:

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CONTRATO FIRMADO
PELA A SEJUS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
–– COMPROVAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DO DANO IMPUTADO AOS RESPONSÁVEIS – ARQUIVAR – NOTIFICAR.

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
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- 405/2018 – PLENÁRIO
Processo: 07466/2015-8
Classificação: Tomada de Contas Especial
UG: SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça
Diário Oficial de Contas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela SEJUS, tendo por finalidade apurar irregularidades supostamente ocorridas no âmbito do contrato nº
007/2013, celebrado entre o Estado do Espírito Santo,
por intermédio da SEJUS/ES e a empresa Arpa e Serviços Ltda., cujo objeto consiste na prestação de serviços
de manutenção predial com fornecimento de materiais.
O Relatório Conclusivo de Tomada de Contas elaborado
pela equipe designada pela SEJUS (fls. 143-178) apresenta as seguintes conclusões:
Feitas estas considerações conclui-se que existem situações onde se exige dolo e requerem apuração mais aprofundada de órgãos jurisdicionais na apuração de possível ilícito de natureza penal, não cabendo a essa comissão fazer juízo de valor, todavia existem outras situações
que basta a culpa, ou seja, a mera negligência ou omissão ou, ainda, a ação, divorciadas da norma legal para
que os agentes públicos e os possíveis beneficiados sejam responsabilizados.
...
Diante do exposto e com base nos documentos anteriormente citados, constantes deste processo, entende eswww.tce.es.gov.br

ta Comissão de Tomada de Contas Especial que o Gestor
ANTÔNIO FERNANDO BARROSO RIBEIRO e o Fiscal FLÁVIO JOSÉ MIRANDO GRANDO incorreram em ato de improbidade administrativa por violação a princípios que
regem a Administração Pública, nos termos do artigo 11
da Lei nº 8.429/92.
Consta nos autos, ainda, Relatório Técnico produzido pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT (fls. 528-536) sobre a Tomada de Contas realizada
pela SEJUS, concluindo nos seguintes termos:
Diante do exposto, conclui-se que para a apuração do
dano ao erário será necessário a adoção das providências a seguir enumeradas que poderão exigir inclusive
inspeções locais para, no mínimo averiguar a execução
dos serviços que, segundo a hierarquização demonstrada, incidem mais significativamente no montante dos
pagamentos efetuados.
3.1 – Apuração de eventuais serviços pagos sem que tenha sua execução comprovada;
3.2 – Avaliação dos serviços inseridos que, embora executados, tenham sido remunerados por preços unitários sem referência em tabelas oficiais ou em adequadas
composições de custos;
3.3 – Consideração, no encontro de contas, do valor de
R$ 1.290.614,43 apurado a favor da empresa referente
ao item de serviço 71101, conforme comentado no item
2.3.5 desta manifestação.
Encaminhados os autos à SecexEngenharia, foi elaborada a Manifestação Técnica 01101/2016-7 (fls. 546-554)
com a seguinte proposta de encaminhamento:
Ante o exposto, e diante das providências já tomadas,
submetemos os autos à consideração superior, com a
proposta de:
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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•
Determinar ao órgão concedente (SEJUS), objetivando, por meio de comissão especialmente constituída, instruir, complementarmente, a Tomada de Contas, nos termos da IN TC 32/2014, tendo em vista que o
relatório encaminhado pelo jurisdicionado encontra-se
inconcluso, visando apurar os fatos, identificar o(s) responsável(is), e avaliar e quantificar o possível dano causado ao erário estadual, realizando, inclusive, inspeções
locais, caso necessário.
E, ainda, que a autoridade competente se pronuncie
conclusivamente sobre os seguintes pontos: a) a identificação do(s) agente(s) responsável (is) pelo dano, com sua(s) qualificação(ões) civil(is), cadastro(s) fiscal(is) e endereço(s) de domicílio(s); b) a informação detalhada das
providências administrativas adotadas pelo órgão responsável pelo repasse, ou autoridade competente no
sentido de resguardar o patrimônio público, solucionar
o impasse, com as medidas corretivas que o caso requer;
c) a informação sobre as normas infringidas, em face das
irregularidades apontadas; d) a quantificação atualizada
do débito; e e) outras informações que se fizerem necessárias à perfeita caracterização dos fatos.
Depois de cumpridas as providências determinadas, deverão os autos retornar a esta Corte de Contas, para
apreciação dos fatos apurados no Processo de Tomada
de Contas.
A proposta foi acatada pelo Conselheiro Relator que expediu a Decisão Monocrática 01539/2016-5 (fls. 556557) nos mesmos termos.
Em resposta ao Termo de Notificação, o Secretário de Estado da Justiça encaminha dois documentos: Relatório
de Tomada de Contas – ARPA elaborado pela Diretoria
Geral de Engenharia e Arquitetura – DIGEA (fls. 574-577)
e Despacho dos membros da Comissão responsável pela
Diário Oficial de Contas

Tomada de Contas na SEJUS (fls. 578-580).
Encaminhados os autos para instrução pela SecexEngenharia foi elaborada a Manifestação Técnica 00297/20176 (fls. 604-611) que propõe, mais uma vez, a Determinação para que a SEJUS complemente a Tomada de Contas
efetuada, nos mesmos moldes da proposta de encaminhamento constante na MT 01101/2016-7, ante as providências já adotadas, mas inconclusivas.
A proposta foi acatada por este Relator expedindo-se a
Decisão Monocrática 00283/2017-4 (fls. 613-614) nos
mesmos termos.
Em resposta ao Termo de Notificação, o Secretário de Estado da Justiça encaminha Relatório Final da Tomada de
Contas Especial (fls. 628-634) elaborado pelos membros
da Comissão responsável pela Tomada de Contas Especial da SEJUS, “com a apresentação de respostas quanto
aos questionamentos formulados” pelo TCEES.
Na forma regimental, os autos foram remetidos à SECEXEngenharia, que por meio da Manifestação Técnica 0114/2018-4, opinou pelo arquivamento dos autos
com fundamento no art. 10 da Instrução Normativa nº
32/2014 e no art. 166 do Regimento Interno do TCEES
aprovado pela Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
Especial de Contas, em parecer da lavra do Dr. Luciano
Vieira, por meio do Parecer PPJC 1119/2018-3.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Adoto como parte do meu voto a análise consignada na
manifestação técnica 0114/2018-4, elaborada pela SECEXEngenharia, que contou com anuência do Ministério
Público Especial de Contas:
Extrai-se como conclusão do relatório final encaminhado
www.tce.es.gov.br

pela Comissão de Tomada de Contas Especial (fls. 628634) os seguintes termos:
Portanto, não há que se falar em dano, uma vez que todos os serviços pagos foram efetivamente prestados,
conforme ateste das notas fiscais e declaração do gestor à fl.813/816.
Nesse ínterim, a empresa ARPA tem CRÉDITO a receber
no montante de R$ 84.351,49 (oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), ocasionado pela diferença entre o valor pago a
maior, conforme item “2”, e o valor pago a menor, de
acordo com o item “3”.
[...]
Por fim, levando em consideração o direito da empresa ARPA de receber da Contratante o montante de R$
84.351,49 (oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta
e um reais e quarenta e nove centavos), encaminhamos
os autos para ciência e apreciação dos fatos apresentados, de forma conclusiva, por esta Comissão de Tomada
de Contas.
Como se depreende da conclusão reproduzida não restou constatado dano ao erário (pressuposto para constituição de um processo de Tomada de Contas Especial),
com a necessidade de ressarcimento dos valores inicialmente apontados como irregulares.
Tal situação inclusive dispensaria o encaminhamento ao
TCEES de tomadas de contas especiais, conforme prevê
o art. 10 da Instrução Normativa nº 32/2014, in verbis:
Art. 10 Serão arquivadas as tomadas de contas especiais, antes do encaminhamento ao Tribunal, nas hipóteses de:
I - recolhimento integral do débito, devidamente atualizado;
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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II - em se tratando de bens, sua respectiva reposição ou
restituição da importância equivalente;
III - aprovação da prestação de contas de convênio ou
outro instrumento congênere, ou a regular comprovação da aplicação dos recursos, mesmo que extemporaneamente;

1. ACÓRDÃO

Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

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

IV - comprovação da não ocorrência do dano imputado
aos responsáveis.

1.1. ARQUIVAR os presentes autos com fundamento no
art. 10 da IN 32/2014, em razão da comprovação da não
ocorrência do dano imputado aos responsáveis.

Nesse sentido, imperioso se faz o arquivamento dos presentes autos.

1.2. NOTIFICAR os responsáveis da decisão que vier a ser
prolatada;

Diante das razões aqui expostas, entendo pelo arquivamento dos presentes autos na forma do art. 10 da Instrução normativa 32/2014.

1.3. REMETER os autos ao Ministério Público Especial
de Contas na forma do art. 62, parágrafo único da LC
621/2012.

Ante todo o exposto, concordando com o entendimento
da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.

2. Unânime.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Domingos

Conselheiro Relator

Diário Oficial de Contas

3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:

www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
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
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara

ACÓRDÃOS

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.

A documentação que compõe os autos foi examinada
pela Secretaria de Controle Externo de Contas que elaborou o Relatório Técnico 01046/2017-1, no qual opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada
na Instrução Técnica Conclusiva 05834/2017-6, nos seguintes termos:

ACÓRDÃO TC-1661/2017 – PRIMEIRA CÂMARA

A Prestação de Contas Anula ora avaliada, refletiu a gestão dos seguintes responsáveis: Sra. Sueli Rangel Silva
Vidigal, Sra. Helena Zorzal Nodari, Sr. Rodrigo Coelho
do Carmo, Sra. Fabiane Marques da Silva Picallo e Sra.
Clarice Machado Imperial Girelli, no exercício de funções como ordenadores de despesas do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, no exercício
de 2016.

Processo: 05249/2017-1
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FUNCOP - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: HELENA ZORZAL NODARI, RODRIGO COELHO
DO CARMO, CLARICE MACHADOIMPERIAL GIRELLI,
SUELI RANGEL SILVA VIDIGAL, FABIANE MARQUES DA
SILVAPICALLO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2016 – 1) REGULAR – 2) QUITAÇÃO – 3) RECOMENDAÇÃO – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

responsabilidade da Sra. Sueli Rangel Silva Vidigal, Sra.
Helena Zorzal Nodari, Sr. Rodrigo Coelho do Carmo, Sra.
Fabiane Marques da Silva Picallo e Sra. Clarice Machado Imperial Girelli.

I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual do Fundo Estadual de Combate e Erradicação a
Pobreza, relativa ao exercício financeiro de 2016, sob a
www.tce.es.gov.br

5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas dos seguintes responsáveis: Sra. Sueli Rangel Silva Vidigal, Sra. Helena Zorzal
Nodari, Sr. Rodrigo Coelho do Carmo, Sra. Fabiane Marques da Silva Picallo e Sra. Clarice Machado Imperial Girelli, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018

202

ATOS DA 1a CÂMARA

Sugere-se RECOMENDAR ao atual gestor, ou a quem lhe
suceder, que:

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e
Instrução Normativa TC 34/2015, ou outro que lhe substituir.

1. Acórdão

b)
Observe o Princípio da Segregação de Função
quando da designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, por intermédio do Parecer Ministerial 06496/2017-8,
manifestou-se de acordo com a Secretaria de Controle
Externo de Contas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Diário Oficial de Contas

Conselheiro Relator
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Estadual de
Controle e Erradicação da Pobreza – FUNCOP, sob responsabilidade da Sra. Sueli Rangel Silva Vidigal, Sra. Helena Zorzal Nodari, Sr. Rodrigo Coelho do Carmo, Sra.
Fabiane Marques da Silva Picallo e Sra. Clarice Machado
Imperial Girelli, relativas ao exercício financeiro de 2016,
nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Recomendar aos (as) atuais gestores (as), ou aqueles (as) que vierem substituí-los (as), que:
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA), na forma estabelecida no artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 e
Instrução Normativa TC 34/2015 ou outro que lhe substituir.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em Substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC- 152/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04979/2016-1
Classificaão: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:2015

Observe o Princípio da Segregação de Função quando da
designação de servidores para compor a Unidade Executora de Controle Externo.

UG: ENCARGOS GERAIS - SE - Administração Geral a Cargo da SEGER

1.3. Arquivar os autos após as providências de estilo.

Partes: Dayse Maria Oslegher Lemos, Sandra Helena
Bellon Modolo

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/12/2017 - 43ª Sessão Ordinária da
1ª Câmara
4. Especificação do quórum:
www.tce.es.gov.br

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2015 – 1) REGULAR COM RESSALVAS – 2) QUITAÇÃO – 3) DETERMINAÇÃO – 4) ARQUISegunda-feira, 28 de maio de 2018
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VAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual da Administração Geral a Cargo da SEGER, sob
a responsabilidade das Senhoras Sandra Helena Bellon
(01/01 a 31/05) e Dayse Maria Oslegher Lemos (01/06 a
31/12), referente ao exercício de 2015.
No Relatório Técnico 00472/2017-1 (fls. 15/25) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial 00848/2017-9 (fls. 26/27) para a citação das responsáveis.
Em atenção aos Termos de Citação 01226/2017-8 e
01227/2017-2 (fls. 31/32), as gestoras encaminharam os
documentos e justificativas (fls. 40/42), as quais foram
devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva 00128/2018-1 (fls. 46/53),
concluindo nos seguintes termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Estadual 621/2016, art. 105, §4º, do Regimento Interno,
Anexo 12 da Instrução Normativa TC 28/2013.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA
as contas da Senhora Dayse Maria Oslegher Lemos, no
exercício de funções de ordenador de despesas Administração Geral a Cargo da SEGER, no exercício de 2015,
na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida,
determinar à Administração Geral a Cargo da SEGER, na
pessoa de seu atual gestor, que:
Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar
nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Administração Geral a Cargo da SEGER, exercício de 2015,
sob a responsabilidade da Senhora Dayse Maria Oslegher Lemos, sendo mantida a irregularidade constante
do item 3.3.1 do RT 472/2017-1, tratada no item 2.1 desta Instrução Conclusiva:

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luciano
Vieira elaborou o parecer PPJC 00467/2018-9 e manifestou-se de acordo com o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia.

2.1 ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO E PARECER DO
CONTROLE INTERNO DE FORMA INCONCLUSIVA E SEM
OS ELEMENTOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS.

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.

Fundamentação legal: art. 82, §2º, da Lei Complementar
Diário Oficial de Contas

II – FUNDAMENTAÇÃO:

www.tce.es.gov.br

Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias
maiores considerações, eis que as razões para sugerirem
a REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2015, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas da
Administração Geral a Cargo da SEGER, sob a responsabilidade das Senhoras Sandra Helena Bellon e Dayse
Maria Oslegher Lemos no exercício de suas funções administrativas, relativas ao exercício de 2015, nos termos
do inciso II, do art. 84, da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação as responsáveis, nos termos do art. 85
do mesmo diploma legal.
1.2. Manter a seguinte irregularidade, sem condão de
macular as contas:
1.2.1. Encaminhamento de relatório e parecer do conSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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trole interno de forma inconclusiva e sem os elementos
mínimos estabelecidos (item 3.3.1 do RT 00472/2017-1).
1.3. Determinar ao atual gestor que:
1.3.1. adote as medidas administrativas necessárias á
implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº
856/2017, e compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
1.3.2. encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa
unidade gestora, em atendimento ao art. 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.4. Arquivar os autos após os trâmites legais.
1.5. Dê-se ciência aos interessados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(No exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(Convocada) e Marco Antonio da Silva (Em substituição
- Relator).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
Diário Oficial de Contas

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 153/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 00579/2010-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2007
UG: CDC - Companhia de Desenvolvimento de Cariacica
Relator:Marco Antônio da Silva
Partes: Espólio de Gesse Laurindo da Silva, Pedro Gilson
Rigo, Helder Ignacio
Salomao, Valter Jose Matielo, Heraldo Lemos Goncalves,
FACOM F de Almeida Construcoes LTDA, Jose Augusto
Martins Lemos, Marques Fabiano Gratz Furley
Procuradores: Jorge Fernando Petra de Macedo (OAB:
7152-ES), Ricardo Bermudes Medina Guimaraes (OAB:
8544-ES), Doralice da Silva (OAB: 7797-ES), Patricia Pereira Fraga (OAB: 12001-ES), Rodrigo de Albuquerque
Benevides Mendonça, Mariana Gonçalves Pereira (OAB:
20885), Glauber José Lopes (OAB: 12049)
Ementa:FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA – REJEITAR PRELIMINARES – RECONHECER PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO DE RESSARCIMENTO – EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE – ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS – AFASTAR RESPONSABILIDADES.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
RELATÓRIO
www.tce.es.gov.br

Tratam os autos de Relatório de Auditoria Especial realizada na Companhia de Desenvolvimento de Cariacica - CDC, requerida pelo então Conselheiro Elcy de Souza, deferida pelo Presidente à época, devidamente ratificada pelo Plenário, conforme Decisão TC-7185/2009
(fls. 08/09), referente à análise e verificação de eventual dano ao erário ocorrido na execução do Contrato nº
05/98, firmado com a sociedade empresária denominada FACOM F. de Almeida Construções Ltda., oriundo da
Concorrência de nº 002/1998, cujo objeto foi a concessão, precedida da execução de obras, para exploração de
estacionamento de veículos (sistema zona azul), e manutenção da sinalização viária e vias públicas do Bairro
Campo Grande, no Município de Cariacica/ES, com vigência no período de 1998 a 2008.
Após análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis em face dos indícios de irregularidades
apontados nas ITI 406/2012 e ITI Complementar n.º
403/2013, o NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 4357/2017, com a seguinte proposta de encaminhamento:
3.CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1.Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos que versam sobre o Relatório de Auditoria n° RA-E
10/2012 na Companhia de Desenvolvimento de Cariacica - CDC, relativo aos exercícios de 1998 a 2008, entende-se que devem ser mantidas as irregularidades analisadas nos seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
3.1.1.Utilização de aditivo contratual com efeito retroativo que suspendeu remuneração prevista em edital,
desprovido de justificativa técnica (item 2.2 desta ITC)
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Base legal: Inobservância aos arts. 60, 61 e 65 da Lei Federal n° 8.666/93

sáveis já foram devidamente citados quanto à possibilidade de ressarcimento.

Responsáveis: Helder Inácio Salomão – Presidente do
Conselho de Administração

3.2.1.2. Rejeitar a preliminar de “Coisa Julgada Administrativa”, na forma do item 1.2 desta Instrução Técnica Conclusiva.

Pedro Gilson Rigo – Ex - Liquidante e Ex - Diretor Presidente
FACOM F. de Almeida Construções Ltda. - Concessionária
Ressarcimento: valor de R$ 34.894,86 (trinta e quatro
mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis
centavos) equivalentes a 21.936,80 VRTE.
3.1.2.Repasse a menor de remuneração mínima prevista em edital e desprovido de aditivo contratual (item
2.3 da ITC)
Base legal: Inobservância aos arts. 3º, 60, 61 e 65 e 66 da
Lei Federal n° 8.666/93 c/c cláusula sexta (item 6.2.1) do
Edital de Concorrência Pública n° 02/1998
Responsáveis: Valter José Matielo – Diretor Presidente
de 1997 a 30/03/2000
Ressarcimento: valor de R$ 12.445,88 (doze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
equivalentes a 11.961,9355 VRTE.
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º,
inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
3.2.1. Preliminarmente,
3.2.1.1. Converter os presentes autos em tomada de
contas especial em face da existência de dano ao erário, presentificados nos itens 2.2 e 2.3 da ITC, no valor
total de R$ 47.340,74 (quarenta e sete mil, trezentos e
quarenta reais e setenta e quatro centavos), equivalentes a 33.898,73 VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV, da
Lei Complementar 621/2012, ressaltando que os responDiário Oficial de Contas

3.2.1.3. Rejeitar a preliminar de “Cerceamento de defesa com violação ao contraditório e a ampla defesa”,
na forma do item 1.3 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.1.4. Rejeitar a preliminar de “Ilegitimidade passiva
do Sr. Marques Fabiano Gratz Furley”, na forma do item
1.4 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.1.5. Rejeitar a preliminar de “Aplicação do princípio
da insignificância”, na forma do item 1.5 desta Instrução
Técnica Conclusiva.
3.2.1.6. Rejeitar a preliminar de “Cerceamento de defesa em virtude do extenso lapso temporal entre os fatos
e a citação válida”, na forma do item 1.6 desta Instrução
Técnica Conclusiva
3.2.1.7. Acolher, parcialmente, a preliminar de “Prescrição da pretensão punitiva e sancionatória” e declarar,
sem embargo do ressarcimento a que estão obrigados, a
extinção da punibilidade, inibidora da aplicação de sanção, em razão da prescrição, em relação a Valter José
Matielo quanto ao item 2.3 desta ITC, conforme fundamentação do item 1.1 e 2.3 desta ITC;
3.2.2. Acolher as razões de justificativas apresentadas
pelo Sr. Marques Fabiano Gratz Furley e Sra. Nilza Silva
Laurindo – representante do Espólio de Gessé Laurindo da Silva, afastando suas responsabilidades, conforme
item 2.3 desta ITC.
3.2.3. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhores Pedro Gilson Rigo e Helwww.tce.es.gov.br

der Ignácio Salomão, nos exercício de 2005 e 2006, em
razão do cometimento de infração que causou dano ao
erário, disposta no item 2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-os ao ressarcimento no valor R$
34.894,86 equivalentes a 21.936,80 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”
e “e” da Lei Complementar 621/2012, em solidariedade
com a empresa FACOM F. de Almeida Construções Ltda.
3.2.4. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
e julgar irregulares as contas do Sr. Valter José Matielo,
nos exercícios de 1999 e 2000, em razão do cometimento de infração que causou dano ao erário, disposta no
item 2.3 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento no valor R$ 12.445,88 equivalentes a 11.961,9355 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “e” da Lei Complementar 621/2012.
3.2.5. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas e condenar a sociedade empresária FACOM F. de
Almeida Construções Ltda., em razão do cometimento
de infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 2.2 desta ITC, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 34.894,86 equivalentes a 21.936,80 VRTE ao erário municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar
621/2012, solidariamente com os srs. Pedro Gilson Rigo
e Helder Ignácio Salomão.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanha a
área técnica.
FUNDAMENTAÇÃO
1. Preliminares
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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1.1. Prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória
Conforme relatado na ITC 4357/2017:
Os srs. Valter José Matielo, Pedro Gilson Rigo e Helder
Ignácio Salomão sustentam a ocorrência de prescrição
da pretensão punitiva do Tribunal de Contas ante o decurso de aproximadamente 14 (catorze) anos da realização do procedimento licitatório na modalidade concorrência nº 002/1998, que originou o contrato de concessão nº 005/1998.
Argumentam que a ausência de normas expressas acerca do instituto da prescrição nos órgãos de controle externo não pode servir como fato impeditivo para o seu
reconhecimento, devendo haver uma ponderação dos
princípios jurídicos aplicáveis à espécie, mormente a legalidade e a segurança jurídica.
O senhor Marques Fabiano Gratz Furley sustenta que
quando a lei não fixa o prazo da prescrição administrativa, ela deve ocorrer em cinco anos, a semelhança das
ações pessoais contra a Fazenda Pública. Diz que “o direito para instauração desta Tomada de Contas de Gestão encontra-se prescrito, visto que o termo para iniciativa do TC/ES deu-se no tardio prazo de 09 (nove) anos
depois do término do exercício em tela, sob a responsabilidade do ex-gestor”. Também relata a dificuldade em
obtenção de provas ante o grande lapso temporal, prejudicando sua defesa.
Conclui a ITC 4357/2017:
...a regra da prescrição atinge a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas para fins de aplicação de sanções, em
relação a todos os atos que não tenham dado causa a
eventuais danos ao erário, respeitados, ainda, os marcos iniciais de contagem dos prazos e os respectivos atos
Diário Oficial de Contas

que provocam a suspensão ou a interrupção da prescrição, sem prejuízo da adoção de medidas corretivas (art.
71, § 5º, parte final, da Lei 621/12).
No caso concreto em análise, verifica-se que os autos
tratam de Auditoria Especial deflagrada por força da Decisão TC 7185/2009 proferida nos autos do Processo TC
3097/2008 (Prestação de Contas Anual da CDC), com o
objetivo de analisar e apurar eventuais danos ao erário ocorridos na execução do contrato de concessão nº
005/1998, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento de Cariacica – CDC e a sociedade empresária denominada FACOM – F. de Almeida Construções Ltda.,
oriundo do procedimento licitatório de concorrência nº
002/1998, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para concessão dos serviços de implantação
e manutenção da sinalização viária e exploração da operação de estacionamento rotativo de veículos (sistema
zona azul) em vias públicas do Bairro Campo Grande, no
Município de Cariacica/ES, cujo prazo de vigência do referido contrato foi de 10 (dez) anos.
Logo, a análise de eventual prescrição deve ser realizada
em relação a cada uma das irregularidades apontadas,
haja vista o longo prazo de vigência e execução do contrato nº 005/1998 (1998 até 2008), observando-se, caso
a caso, os marcos iniciais de contagem dos prazos prescricionais e respectivos e eventuais atos suspensivos ou
interruptivos.
1.2 . Coisa julgada administrativa
Conforme relatado na ITC 4357/2017:
Sustentou o Sr. Valter José Matielo que o contrato nº
005/1998 já foi auditado por este Tribunal de Contas, por
meio do Processo TC nº 2625/2001, que tratou da Audiwww.tce.es.gov.br

toria Ordinária realizada na CDC referente ao exercício
de 2000, tendo desde aquela época acolhido as justificativas apresentadas pelos Diretores e considerado regulares as contas, dando quitação aos responsáveis, fls. 434
e documentos de fls. 480/492.
Conclui a ITC 4357/2017:
... para que se possa falar em coisa julgada administrativa devemos verificar sob quais aspectos daquele determinado contrato foi objeto de fiscalização anteriormente, e, somente naquilo que já foi objeto de análise
é que incidirá o impedimento para uma reanálise pelos
órgãos de controle, ou seja, há que se verificar a real extensão da decisão do Tribunal de Contas em relação as
contas analisadas e julgadas anteriormente.
No caso vertente, observa-se pelos documentos acostados às fls. 480/492 que o exercício financeiro analisado nos autos do Processo TC 2625/2001 foi o do ano
2000, sendo que a análise no que tange ao Contrato nº
005/1998 se restringiu especificamente quanto ao aspecto de controle pela CDC sobre o faturamento bruto
semanal da concessionária FACOM, inclusive no que diz
respeito à confecção e impressão dos talões de ticket’s,
com a devida e necessária numeração sequencial e individualizada, conforme se observa às fls. 485.
Ademais, há que se ressaltar que o Contrato de Concessão nº 005/1998 teve um prazo de execução de 10 (dez)
anos e o exercício financeiro auditado nos autos do Processo TC 2625/2001 foi o de 2000. Logo, toda e qualquer
irregularidade detectada em relação à concorrência nº
002/1998 e ao respectivo contrato de nº 005/1998 que
não tenha se consumado no exercício de 2000, por questões óbvias, não estariam alcançadas por eventual coisa
julgada administrativa.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Portanto, considerando que as irregularidades ora imputadas aos Defendentes se consumaram em exercícios diversos daquele efetivamente auditado no Processo TC
2625/2001, bem como considerando a real extensão dos
atos analisados e fiscalizados no mencionado processo,
sugerimos que não seja acolhida a preliminar ora analisada.
1.3 Do cerceamento de defesa com violação ao contraditório e ampla defesa
Conforme relatado na ITC 4357/2017:
Arguiu a sociedade empresária FACOM F. Construções Ltda. a nulidade processual a partir da elaboração da Instrução Técnica Inicial nº 406/2012 de fls. 372/389, na
medida em que não foi “intimada” para “instruir o procedimento”, o que, no seu entendimento, causou-lhe
cerceamento de defesa e violação aos preceitos do contraditório e da ampla defesa.
Sustenta que somente a Companhia de Desenvolvimento de Cariacica – CDC foi “intimada” para apresentar documentos na fase de elaboração da Instrução Técnica Inicial.
Conclui a ITC 4357/2017 que nos presentes autos foram
observadas todas as normas aplicáveis à matéria, não
merecendo acolhida a alegação de nulidade por eventual cerceamento de defesa ou violação aos princípios do
contraditório ou da ampla defesa.
1.4 Da ilegitimidade passiva do senhor Marques Fabiano Gratz Furley
Conforme relatado na ITC 4357/2017:
O senhor Marques Fabiano Gratz Furley afirma não ter
sido o ordenador de despesas da Companhia de Desenvolvimento de Cariacica à época dos fatos. Diz ter se subDiário Oficial de Contas

metido ao modelo operacional da cúpula da administração municipal, na qual a contabilidade ficava centralizada na Secretária de Administração e Finanças. Assim, os
ordenadores de despesas eram o prefeito municipal e o
secretário de finanças. Tenta provar o alegado ao afirmar
que nas Contas de Gestão de 2001 da CDC, acostadas aos
presentes autos, consta expressa assinatura do prefeito
e não do ex-gestor.
Sustenta que embora conste como gestor da Companhia
de Desenvolvimento de Cariacica, não ordenou as despesas pertinentes a essa Unidade Gestora, haja vista que
tal mister ficava a cargo do então Prefeito Municipal ...
Assim, requer a declaração de sua ilegitimidade passiva
para figurar nos presentes autos.
Complementa que solicitou à prefeitura documentos hábeis a comprovar os argumentos de defesa ora trazidos,
mas restou impossibilitado ante a justificativa, por parte da administração municipal, de que tais documentos
não foram localizados.
Conclui a ITC 4357/2017:
...Resta evidente que o controle financeiro da CDC, inclusive quanto aos contratos assinados pela companhia,
competia ao Diretor Presidente, com o auxílio do Diretor Administrativo Financeiro. Desta forma, era obrigação sua, como gestor da empresa contratante, zelar pelo
correto cumprimento da contratação, através dos meios
disponíveis. Assim, pelo rol de atribuições conferidas, cabia ao mesmo ordenar as despesas, já que lhe competia
praticar os atos necessários ao normal funcionamento
da sociedade e movimentar os recursos da companhia.
Nos presentes autos, a irregularidade imputada ao senhor Marques diz respeito ao “repasse a menor efetuawww.tce.es.gov.br

do pela concessionária à companhia, sem qualquer respaldo legal”. A conduta imputada ao gestor, através da
ITI 403/2013 foi: “prosseguir na execução do contrato nº
005/98 mantendo os efeitos do processo nº 469/99 que,
desamparado de comprovação das justificativas, resultou no não repasse da remuneração mínima, sem aditivo contratual para este fim.”
Verifica-se que competia ao gestor, através de seu corpo
técnico, exigir o cumprimento do contrato firmado, realizando o repasse mínimo previsto. Porém, mesmo estando na esfera de ação do gestor, o qual poderia exigir tal
pagamento, deu-se continuidade a omissão já presente
no órgão, perpetuando o descumprimento contratual.
Ainda que o senhor Marques não fosse ordenador de
despesa, fato este que não se coaduna com o art. 19 do
Estatuto Social da CDC,
competia ao mesmo zelar pelo cumprimento do contrato, exigindo informações da concessionária e a realização de auditorias ou fiscalizações sobre o contrato de
concessão.
Ressalta-se que o fato da prestação de contas de 2001
ter a assinatura do então prefeito municipal não implica na isenção da sua responsabilidade ante a omissão do
senhor Marques quanto ao descumprimento contratual
enquanto gestor.
Desta forma, opina-se pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do senhor Marques Fabiano Gratz Furley.
1.5. Da aplicação do princípio da insignificância
Conforme relatado na ITC 4357/2017:
Em síntese, o senhor Marques Fabiano Gratz Furley requer a aplicação do principio da insignificância ou da baSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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gatela, por entender que o valor imputado ao gestor autoriza a referida aplicação. Fundamenta seu pedido em
orientação do STF de que os débitos com a Fazenda Pública inferiores a R$ 10.000,00 estão inseridos no critério
de pouca ofensividade ao patrimônio público.

de 2002 e a instauração do processo inviabiliza o alcance dos documentos reclamados, e dificulta a lembrança
dos atos de gestão, tornando as contas iliquidáveis. Cita
acórdãos do TCU dos anos de 2005 e 2006 na qual apontou o prejuízo a defesa ante o lapso temporal.

Aduz que cumpre com os requisitos autorizadores da
aplicação do princípio, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade
social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do réu, e a inexpressividade da lesão ao
bem juridicamente tutelado.

Conclui a ITC 4357/2017:

Sugere a ITC 4357/2017 o não acolhimento da preliminar
suscitada, vez que a irregularidade imputada ao senhor
Marques envolve possível dano ao erário da ordem de
R$ 9.780,61, equivalente a 8.471,7259 VRTE. Atualizado,
esse valor totaliza o valor significativo de R$ 26.995,15
(vinte e seis mil novecentos e noventa e cinco mil e quinze reais).
1.6. Do cerceamento de defesa em virtude do extenso
lapso temporal entre os fatos e a citação válida.
Conforme relatado na ITC 4357/2017
O senhor Marques Fabiano Gratz Furley sintetiza seu
principal argumento na seguinte exposição: “(...), urge
destacar que a situação ora evidenciada nos autos representa injusta cobrança desta Corte posto que tardia,
prejudicando sobremaneira o lídimo exercício do contraditório e da ampla defesa assegurados constitucionalmente (art. 5, LIV e LV da CF/88), pois o longo decurso
de tempo entre a prática do ato e a notificação da parte torna impraticável ou, no mínimo, capenga o exercício de defesa”.
Relata que o extenso período decorrido entre o exercício
Diário Oficial de Contas

Realmente, não há como discordar da opinião de que um
grande lapso temporal pode acarretar prejuízo à defesa
material. Porém, o decurso do tempo deve ser analisado
conforme cada caso em concreto e, ademais, se trata de
uma possibilidade, pois apesar do grande lapso temporal
é possível que a parte disponha dos elementos necessários para o exercício pleno da defesa.
Um dos institutos jurídicos que contempla a sistemática de prazos é justamente a prescrição. Ela visa o cumprimento dos princípios da ampla defesa e contraditório, delimitando prazo temporal razoável, carecendo de
lei para sua plena efetivação. Conforme já analisado na
presente Instrução Técnica Conclusiva, esta Egrégia Corte de Contas possui a Lei Complementar n° 621/12 como
arcabouço legal da prescrição. Porém, como discorrido
no item 1.1 desta ITC, as ações de ressarcimento de dano ao erário são imprescritíveis. Eis porque se evidencia
a análise da presente preliminar, por ter um escopo mais
abrangente que a prescrição, ainda que não se diferencie completamente quanto aos princípios aplicáveis em
ambos os casos.
No presente processo denota-se que os fatos narrados
se referem a extenso período (1998 a 2008), já que de
todo o período de concessão do sistema de estacionamento precedido de obras públicas, gerando direito a
CDC de repasses semanais. Nos presentes autos há a imputação de dano ao erário e é cediço que o dever de reswww.tce.es.gov.br

sarcir é considerado imprescritível e que compete ao administrador público que zela pelos recursos públicos, o
ônus da prova pela regularidade. Mesmos as teses mais
favoráveis à prescrição das ações de ressarcimento conferem o prazo de 10 anos, sendo que o que prevalece é
o reconhecimento, pelo STF, da imprescritibilidade das
ações de ressarcimento nos casos de ilícitos que causem
prejuízo ao erário, prevista na parte final do art. 37, § 5º,
da Constituição Federal (MS 26.210-9/DF).
Isto se deve ao fato de se tratar de irregularidades mais
gravosas, que trouxeram repercussão financeira prejudicial à coletividade, representada pelo erário. As irregularidades constantes nos itens 2.2 e 2.3 desta ITC foram praticadas de forma reiterada e continuada por longo período, sendo que nesta última, abrangeu diversos
gestores da CDC.
Há elementos nos autos que denotam que a CDC fazia
guarda de seus documentos, ainda que com deficiência.
Evidencia-se que ao realizar a auditoria em 2012, a equipe apontou que os arquivos da CDC não estavam organizados, mas tinha elementos suficientes para apontar as
referidas irregularidades...
Já o senhor Marques, em momento algum, faz prova de
que tentou obter dados e documentos que embasariam
sua defesa, não juntando qualquer pedido de solicitação
junto ao CDC ou a Prefeitura de Cariacica. Não esclareceu que provas tentou produzir e não conseguiu, nem os
motivos ensejadores de seu insucesso. Não demonstra
essa impossibilidade pelo decurso do tempo, se limitando a alegar sem fundamentar concretamente. Não resta
configurado o cerceamento de defesa alegado...
É válido recordar que, por força do comando constitucional insculpido no parágrafo único do art. 70 da CRFB/88,
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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há a inversão do ônus da prova e o consequente afastamento do princípio da presunção de inocência. Assim,
cabe a quem deu causa a dano ao erário comprovar a
boa e regular aplicação dos recursos públicos, por meio
de documentação robusta e consistente, o qual lhe competiria fazer guarda.
Destarte, a partir de uma análise mais abrangente das
irregularidades tratadas, o que pode supor, ainda que
não constatado, é um aparente conflito entre princípios
constitucionais (princípio da ampla defesa e do contraditório em oposição ao princípio do interesse público), hipótese em que deve haver um juízo de ponderação.
O princípio da ampla defesa não pode ser visto de forma
ilimitada, eis que sua observância deve se dar na forma
da lei e conjuntamente a ele devem ser aplicados outros
princípios de ordem constitucional, tais como o princípio
da razoabilidade, o princípio da eficácia e o princípio do
interesse público.
Está sedimentado pela jurisprudência mais recente do
Tribunal de Contas da União, de que o mero decurso do
tempo não implica em cerceamento de defesa, sendo
necessário elementos ou provas que denotem esse prejuízo. Neste sentido:
“Somente o longo decurso de tempo entre a data da
transferência dos recursos e a instauração da tomada de
contas especial não é suficiente para o trancamento das
contas, o qual só ocorrerá após a verificação de que o
lapso temporal tenha prejudicado efetivamente o exercício, pelo responsável, do direito à ampla defesa e ao contraditório”. (Acórdão 6.974/2014-1ª Câmara; Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti);
“O mero transcurso do tempo não é razão suficiente paDiário Oficial de Contas

ra o trancamento das contas ou para a não abertura de
tomada de contas especial. É preciso que, além disso,
haja fundadas razões para supor que o direito à defesa
tenha sido prejudicado. A IN TCU 71/2012, assim como a
revogada IN TCU 56/2007, condiciona a dispensa de instauração da TCE à inexistência de determinação em contrário do Tribunal.’ (Acórdão 67/2014-Plenário; Rel. Ministra Ana Arraes)”
“O longo decurso de tempo para instauração da tomada
de contas especial não é, por si só, razão suficiente para levar à presunção de prejuízo à ampla defesa e, por
consequência, a se considerarem iliquidáveis as contas.
Eventual impedimento à plenitude do exercício de defesa, ou mesmo dificuldade na sua realização, deve ser
provado, cabendo à parte o ônus dessa evidenciação.”
(Acórdão 9.570/2015-2ª Câmara; Rel. Ministro Augusto
Nardes).
No presente caso, coadunando-se com o entendimento
mais recente do TCU, o responsável não demonstrou o
suscitado prejuízo na defesa que teria sofrido em decorrência da instauração ou da citação tardia, limitando-se
tão somente à alegação desprovida de provas contundentes. Deste modo, deve prevalecer o entendimento
pela inaplicabilidade da tese suscitada pelo defendente
pela falta de prejuízo a defesa, já que careceu da devida
demonstração. Portanto, sugere-se o não acolhimento
da preliminar de cerceamento à ampla defesa suscitada
pelo senhor Marques Fabiano Gratz Furley.
Em cumprimento ao disposto no art. 313, V, do Regimento Interno, indica a ITC 4357/2017 a existência de
julgados desta Corte de Contas, nos quais o lapso temporal entre os fatos e a instrução processual implicou no
cerceamento de defesa e consequente arquivamento
www.tce.es.gov.br

do feito (Acórdão TC 830/2015 – Plenário, processo TC
4738/2004 e Acórdão TC 835/2015 – Plenário, processo
TC 7351/1996).
2 – Dos indícios de irregularidades confirmados pela ITC
4357/2017
2.1. Utilização de aditivo contratual com efeito retroativo que suspendeu a remuneração prevista em Edital, desprovido de justificativa técnica (item 2.1.2 da ITI
406/2012 e 2.2 da ITC 4357/2012)
Base legal: Inobservância aos arts. 60, 61 e 65 da Lei Federal n° 8.666/93
Responsáveis: Helder Inácio Salomão – Presidente do
Conselho de Administração
Pedro Gilson Rigo – Ex - Liquidante e Ex - Diretor Presidente
FACOM F. de Almeida Construções Ltda. - Concessionária
Apontado como irregular pela equipe de fiscalização a
alteração dos termos inicialmente pactuados na cláusula sétima do Contrato n.º 005/1998, por meio do Termo Aditivo n.º 003/2006, que permitiu a suspensão da
obrigação de pagamento semanal, de R$ 2.000,00, pela empresa FACOM em favor da CDC, no período de
01/01/2005 até o reajuste tarifário seguinte, que ocorreu em 05/06/2007, sem que houvesse a devida e necessária publicação do referido Termo Aditivo, infringindo o
artigo 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93, e sem a apresentação de estudos técnicos econômicos realizados pela Concessionária, instruído com a apresentação de planilhas de custos, cálculos, pareceres técnicos etc, conforme preceitua o artigo 65, caput, da Lei 8.666/93 e o item
8.3.1 da clásula oitava do Contrato n.º 005/98, fls. 26.
Apontado o dever de ressarcimento dos valores não reSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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passados a titulo de remuneração mínima, no período de
01/01/2005 a 22/11/2006, da ordem de R$ 196.000,00
(cento e noventa e seis mil reais), equivalentes a 119.760
VRTE.
Justificativas apresentadas pelos senhores Helder Inácio Salomão e Pedro Gilson Rigo:
Em síntese, alegam os responsáveis que encontraram
um total descontrole administrativo na CDC, relatando
dificuldades em resgatar arquivos e documentos. E que
após a nomeação do Sr. Pedro Gilson Rigo como liquidante, em setembro de 2005, foi iniciada reestruturação
da CDC, inclusive com a contratação de auditoria interna para levantamentos contábeis, financeiros e patrimoniais relativos ao período de 2002 a 2006.
Relatam que em 31 de outubro de 2005 apresentaram à
empresa concessionária FACOM requerimento solicitando as seguintes informações: Demonstrativo de investimentos efetuados no período de vigência do contrato;
Demonstrativo de receita e custo operacional; Ordem
de confecção de bilhetes/ticket de estacionamento e sequência numérica dos ticket’s/bilhetes confeccionados
(doc. Anexo).”. Informam que realizaram reuniões com
representantes da concessionária FACOM, com a presença de representantes do Conselho Consultivo e Deliberativo do Estacionamento, na forma da Lei 3.484/97, com
a finalidade de recompor o equilíbrio econômico financeiro do contrato.
Ressaltam que em 07.02.2006 foi encaminhada notificação à Concessionária FACOM, alertando para a necessidade de cumprimento de algumas cláusulas contratuais,
especialmente no que tange a realização de obras e manutenção da sinalização viária, sendo que a Concessionária teria refutado a mencionada notificação.
Diário Oficial de Contas

Alegam que foi detectado desequilíbrio econômico financeiro desde a data de assinatura do contrato nº
005/1998, e que durante o período de 2001 a 2004 não
foi adotada qualquer medida a fim de restabelecer e
manter o equilíbrio contratual entre as partes, o que ensejou a necessidade da celebração do Termo Aditivo n.º
03/2006:
“(...) Após análise de demonstrativos de custos e esclarecimentos apresentados pela empresa FACOM em Assembléia Geral de Acionistas da Companhia de Desenvolvimento de Cariacica, auditoria interna para levantamento da situação contábil e controles internos da CDC
correspondentes ao período 2002 a 2006 e, diante da
constatação que ocorreram fatos imprevisíveis e anormais em períodos anteriores, que provocaram desequilíbrio contratual, conforme demonstram os documentos
anexos, fora celebrado o Aditivo nº 03/2006, objetivando o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato e, consequentemente, a continuidade do
serviço adequado, conforme preconiza o artigo 6º da Lei
8.987/95...”.
Por fim, sustentam que foram observados os princípios
da razoabilidade, equidade, isonomia, continuidade e
supremacia do interesse público, a fim de manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato e, ainda, que a
ausência de publicação do Termo Aditivo nº 03/2006 é
mera irregularidade formal, sendo que a publicação de
atas de assembleias e convocações supre a irregularidade, fls. 439.
Justificativas apresentadas pela empresa FACOM F. de
Almeida Construções Ltda.
Em síntese, alega a empresa FACOM que a necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do
www.tce.es.gov.br

contrato é justificativa plausível para a eficácia do Termo
Aditivo nº 03/2006, ante as suas manifestações formais
acerca de sua insatisfação com a falta de cumprimento
das obrigações contratuais por parte da CDC e da Prefeitura de Cariacica/ES, o que lhe ocasionava prejuízos.
Argumenta que suportou enormes prejuízos ao longo do
contrato, por não ter havido o aumento da tarifa e a necessidade de manter pessoal, administração, contador,
impostos, despesas com manutenção de pintura, sinalização com placas etc.
Após análise das justificativas apresentadas, conclui a
ITC 4357/2017:
... o que foi apontado como irregular é alteração contratual, com a isenção, ainda que temporária, de pagamentos pela Concessionária FACOM para com a CDC,
mediante a formalização do Termo Aditivo nº 03/2006,
sem a devida e necessária apresentação de justificativas baseadas em estudo técnico econômico a ser formulado pela Concessionária a fim de demonstrar de forma
inequívoca, objetiva e razoável eventual desequilíbrio
econômico financeiro do contrato, conforme preceitua o
art. 65, caput, da Lei 8.666/93 e o item 8.3.1 da Cláusula
Oitava do Contrato nº 005/1998, fls. 26.
Traçadas tais premissas, verifica-se que, de fato, constatou-se que houve a alteração dos termos inicialmente
pactuados na Clausula Sétima do Contrato nº 005/1998
mediante a realização do Termo Aditivo nº 003/2006,
que permitiu a suspensão da obrigação do pagamento
semanal pela FACOM em favor da CDC no período de
01.01.2005 até o próximo reajuste tarifário, que ocorreu
em 05.06.2007, sem que houvesse a devida e necessária
publicação do mencionado Termo Aditivo nº 003/2006
e, ainda, sem a apresentação de estudos técnicos ecoSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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nômicos realizados pela Concessionária, instruído com a
apresentação de planilhas de custos, cálculos, pareceres
técnicos etc.
Importante salientar que a ausência de publicação do
Termo Aditivo nº 003/2006 não se caracteriza como
“mera formalidade”, como quer fazer crer os Defendentes. A teor do expressamente previsto no Parágrafo Único do art. 61, da Lei 8.666/93, referida publicação “...é
condição indispensável para sua eficácia...”. Logo, um
ato ineficaz não pode produzir efeitos e, dessa maneira,
não poderia a Concessionária deixar de efetuar os repasses semanais devidos à CDC por força do referido Termo
Aditivo nº 003/2006.
Também não procede a afirmativa dos Defendentes de
que a publicação de atas de assembleias e convocações supre a ausência de publicação do Termo Aditivo
nº 003/1998, haja vista que a própria Lei de Licitações e
Contratos (Lei 8.666/93 – art. 61, Parágrafo Único), afirma expressamente que a publicação resumida do instrumento do contrato e de seus aditamentos deve ser feita
na imprensa oficial e é condição essencial, indispensável
para que seja eficaz.
Logo, verifica-se pelos documentos acostados às fls.
549/552, atinentes à publicação, na imprensa oficial, de
convocações e publicidade de atas de assembleias que,
muito embora conste na pauta a prestação de esclarecimentos quanto ao Termo Aditivo nº 003/2006 ao Contrato nº 005/1998 da CDC com a FACOM, em momento
algum se verifica eventual resumo do conteúdo do mencionado Termo Aditivo nº 003/2006, de forma que tais
publicações não possuem o efeito de suprir/sanar a ausência de publicação na forma determinada no art. 61,
Parágrafo Único, da Lei 8.666/93.
Diário Oficial de Contas

Por outra vertente, conforme já salientado acima, eventual desequilíbrio econômico financeiro do contrato nº
005/1998 deveria ser demonstrado de forma inequívoca pela Concessionária FACOM, mediante a elaboração
e apresentação de estudo técnico com justificativas, devidamente instruídas com planilhas de custos, cálculos,
pareceres técnicos etc., conforme previsto no art. 65,
caput, da Lei 8.666/93 e no item 8.3.1 da Cláusula Oitava
do Contrato nº 005/1998, fls. 26.

005/1998, fls. 20/27 dos autos.

Muito embora afirme o defendente às fls. 438/439 que
foi apresentado em Assembleia Geral de Acionistas da
CDC, pela concessionária FACOM, “análise de demonstrativos de custos e esclarecimentos” a fim de comprovar
o alegado desequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 005/1998, ao compulsar acuradamente os autos,
mormente a documentação apresentada, não localizamos qualquer documento que demonstre eventual estudo técnico instruído com planilhas demonstrativas de
custos, cálculos ou pareceres técnicos etc..

Ademais, o descumprimento das obrigações previstas
contratualmente pela CDC poderia ensejar a execução
do próprio instrumento de contrato por parte da FACOM
com a aplicação das penalidades contratualmente previstas ou mesmo a rescisão unilateral do contrato.

Também não pode ser acolhido o argumento de que a
FACOM tenha suportado prejuízos com o contrato nº
005/1998 e, em razão disso, houvesse a isenção dos repasses mínimos devidos à CDC por força contratual, haja vista que todo e qualquer empreendimento comercial, mormente com as características de estacionamento rotativo, envolve riscos inerentes ao negócio, principalmente quanto à arrecadação financeira com a venda
de cartões/ticket’s.
Ressalta-se que o quantitativo de vagas assim como a rotatividade de veículos foram feitos por mera estimativa
e não houve a garantia de faturamento mínimo em favor da Concessionária, conforme se depreende do Edital
de Concorrência nº 002/1998, fls. 313/330 e Contrato nº
www.tce.es.gov.br

Por fim, há que se registrar, ainda, que a alegação pela Concessionária FACOM no sentido de que a CDC e a
Prefeitura de Cariacica/ES não estariam cumprindo com
as obrigações contratuais não pode servir, por si só, como fundamento para que a os repasses semanais devidos fossem suspensos sem a observância dos requisitos/
pressupostos previstos na Lei 8.666/93 e no Contrato nº
005/1998.

Não olvidamos que a manutenção dos contratos administrativos, em regra, atende aos interesses de ambas as
“partes” por vários motivos e a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato é fundamental
para tanto.
Contudo, para que haja alteração das obrigações estipuladas contratualmente há que se observar rigorosamente os requisitos/pressupostos previstos tanto na Lei n°
8.666/93 quanto nas cláusulas contratuais, o que não se
verifica no caso vertente.
Logo, a isenção dos repasses semanais dos valores devidos pela FACOM para a CDC, levados a efeito por meio
do Termo Aditivo nº 003/2006 sem a apresentação das
justificativas embasadas em estudo técnico, no período
de 01.01.2005 a 22.11.2006, violou os preceitos do art.
65, caput, da Lei 8.666/93 e do item 8.3.1 da cláusula oitava do Contrato nº 005/1998, fls. 26.
Assim, sugere-se a manutenção da presente irregulariSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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dade e o dever de ressarcimento ante o dano ao erário
verificado.

Julho

Porém, conforme análise realizada no item 2.3 desta
ITC, deve ser revisto o valor imputado a título de ressarcimento, já que os cálculos realizados tiverem como
base o repasse mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
sendo que o correto, por expressa previsão contratual
e, portanto, exigível à concessionária, era o percentual
de 25.5% sobre o faturamento.

Setembro

Tomando por base os documentos juntados pela equipe de auditoria (Doc. 02 e 03 – fls. 137/230) e a mesma metodologia de cálculo utilizada pela equipe no item
5.1.1.1.3 do RAE 10/2012, que dizem respeito ao faturamento mensal da empresa no que pertine à concessão
realizada, apenas há informações referentes aos meses
de janeiro a outubro de 2005 (fl. 185). Não há qualquer
informação sobre a arrecadação dos meses de novembro e dezembro de 2005 e do ano de 2006, impossibilitando aferir o dano ao erário referente ao período. Assim, constataram-se os seguintes prejuízos ao erário público:
Mês
Arrecadação Total em Reais
Valor a repassar em Reais Valor a repassar em VRTE (Vrte 2005
= 1.5907)
Janeiro 17.927,40
Fevereiro
2.371,26

4.571,49

14.792,00

2.873,88
3.771,96

Março 24.240,00

6.181,20

3.885,84

Abril

12.380,00

3.156,90

1.984,60

Maio

12.593,00

3.211,22

2.018,74

Junho

13.520,00

3.447,60

2.167,35

Diário Oficial de Contas

9.679,00 2.468,15

Agosto 10.832,40

1.551,61
2.762,26

1.736,51

9.586,80 2.444,63

1.536,83

Outubro 11.292,00

2.879,46

1.810,18

Total

34.894,86

21.936,80

136.842,60

Desta forma, cabe aos agentes responsabilizados, solidariamente, o ressarcimento ao erário municipal na ordem de R$ 34.894,86 (trinta e quatro mil, oitocentos e
noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos) equivalentes a 21.936,80 VRTE.
Quanto aos valores referentes aos meses de novembro e
dezembro de 2005 e do exercício de 2006, ainda que verificado o possível dano ao erário, este não foi possível
quantificar. Na época da auditoria, a equipe fez a solicitação das informações necessárias para quantificar o dano ao erário, conforme trecho do relatório de auditoria:
A CDC não possui arquivos organizados com toda a documentação do período auditado, e os registros contábeis,
processos e demais documentos fornecidos são insuficientes para conclusões muito profundas a respeito do
faturamento da concessionária (FACOM).
Através da Solicitação de informações nº 01 e 04 (Anexo I) foi requisitado o faturamento da concessionária
bem como das Demonstrações contábeis para efetuar
o levantamento desta informação, porém não foi obtido
sucesso devido à inexistência desta informação nos demonstrativos contábeis da CDC e devido ao não fornecimento desta informação pela concessionária mesmo
diante de solicitação.
Porém, esta restou infrutífera na sua integralidade, sendo que a própria CDC fez a solicitação a concessionária,
www.tce.es.gov.br

através do Ofício OF/CDC/ASJUR – n° 002/2012 (fl. 139),
tendo obtido parcialmente as informações demandadas,
carecendo ainda dos meses já mencionados.
Diante da tentativa à época para obter informações
quanto ao faturamento da concessionária com a venda
dos bilhetes, o decurso do tempo, bem como a falta de
documentação organizada, registros contábeis e demais
documentos essenciais a gestão do contrato de concessão à época, por parte da CDC, há elementos que demonstram que nova realização de auditoria será infrutífera, gerando ainda novos custos a administração pública.
Porém, cabe à conselheira relatora decidir pela realização da apuração do dano ao erário referente aos meses
de novembro e dezembro de 2005 e do ano de 2006,
em autos apartados, ou dar seguimento ao feito sem
providências adicionais.
Passa-se a análise da prescrição da pretensão punitiva. Muito embora os responsáveis não tenham arguido prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas quanto à irregularidade ora em análise, conforme se
observa às fls. 434/439 e fls. 560/562, considerando que
o instituto pode ser reconhecido de ofício, bem como a
suscitação feita pelo Sr. Valter José Matielo em relação
às supostas irregularidades que lhe foram imputadas, fls.
426/427, passamos a análise de eventual prescrição neste ponto especificamente.
Neste particular, conforme já delineado acima, temos
que não há que se cogitar de prescrição quanto a eventual aplicação de penalidade de multa, na medida em que
o ato ilícito praticado se consumou no dia 22.11.2006,
data em que foi assinado o Termo Aditivo nº 03/2006,
conforme se observa às fls. 32/34 dos autos.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Nos termos do art. 71, caput, da Lei Complementar nº
621/12, o prazo prescricional da pretensão punitiva do
Tribunal de Contas é de 05 anos, devendo ser observado,
no caso concreto em análise, que o marco inicial de contagem de referido prazo é a ocorrência do fato ilícito, ou
seja, 22.11.2006. Logo, em tese, a prescrição teria ocorrido no dia 22.11.2011.
Contudo, compulsando acuradamente os autos, verifica-se que no dia 15.12.2009, por provocação do então
Conselheiro Elcy de Souza e com a aprovação do Conselheiro Presidente, foi exarada pelo Plenário desta Corte
de Contas a Decisão TC 7185/2009 nos autos do Processo TC 3097/2008 – Prestação de Contas Anual da CDC referente ao exercício de 2007 (fls. 02/07) e que determinou a instauração da presente Auditoria Especial, sendo,
portanto, um ato formal de diligência que suspendeu o
curso da prescrição, a teor do disposto no art. 71, § 3º,
da Lei Complementar nº 621/2012.

FACOM F. de Almeida Construções Ltda., foi devidamente citada no dia 21.09.2012, fls. 410;

20.09.2012

Sr. Helder Ignácio Salomão, foi devidamente citado no
dia 20.09.2012, fls. 411;

20.09.2012

Neste contexto, temos que:

Prazo decorrido entre a data que voltou a fluir o prazo
prescricional e a data de interrupção do prazo

Data do Ato Ilícito – assinatura do Termo Aditivo nº
03/2006 – 22.11.2006;

05 (cinco) meses e 01 (um) dia

Data de Suspensão do Prazo Prescricional – Decisão TC
7185/2009 – 15.12.2009;

05 (cinco) meses e 01 (um) dia

Data em que Voltou a Fluir o Prazo Prescricional – conclusão do Relatório de Auditoria nº 10/2012 – 19.04.2012;

05 (cinco) meses e 02 (dois) dias
Prazo total de prescrição decorrido

Sr. Pedro Gilson Rigo
Salomão

FACOM Sr. Helder Ignácio

03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro)
dias
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e
cinco)

Data do Ato Ilícito
22.11.2006

22.11.2006

dias
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e
quatro) dias

22.11.2006

Data de Suspensão do Prazo Prescricional

Neste contexto, considerando que a Decisão TC
7185/2009 determinou a realização de auditoria especial no contrato nº 005/1998, oriundo da concorrência
nº 002/1998, e que referida diligência só foi integralmente cumprida no dia 19.04.2012 com a conclusão do
respectivo Relatório de Auditoria nº 10/2012 constante
às fls. 66/87 dos autos. Logo, no dia 20.04.2012 voltou a
fluir o prazo prescricional no caso vertente.

15.12.2009

Observa-se, ainda, que com a citação válida dos responsáveis houve a interrupção do prazo prescricional, a teor do disposto no art. 71, § 4º, inc. I, da Lei Complementar nº 621/2012, o que deverá ser analisado em relação
a cada um dos responsáveis, a saber:

03 (três) anos e 23 (vinte e três) dias

Sr. Pedro Gilson Rigo, foi devidamente citado no dia
20.09.2012, conforme se verifica às fls. 409;

19.04.2012

Diário Oficial de Contas

21.09.2012

15.12.2009
15.12.2009
Prazo decorrido entre a data do ato ilícito e a suspensão
do prazo prescricional
03 (três) anos e 23 (vinte e três) dias
03 (três) anos e 23 (vinte e três) dias
Data que voltou a fluir o prazo prescricional
19.04.2012
19.04.2012
Data da Interrupção do Prazo Prescricional
www.tce.es.gov.br

Logo, ocorrendo a interrupção em setembro de 2012,
em face das citações realizadas, inicia-se nova contagem
do prazo prescricional de 5 anos.
Porém, realizou-se nova diligência, por determinação da
conselheira relatora (fl.689) em 23 de outubro de 2015,
com o fito de oficiar os cartórios do domicilio de agente responsabilizado falecido (sr. Gessé Laurindo da Silva), indicando inventariante ou sucessores. A diligência
foi cumprida com a resposta do cartório da 4ª Vara Cível,
Orfãos e Sucessões de Cariacica, protocolado neste TCE
em 05 de abril de 2016. Totalizou-se 5 meses e 13 dias
de suspensão.
Após, por determinação do conselheiro relator (fl. 702)
em 26 de abril de 2016, realizou-se nova diligência, oficiando o Cartório de Registro de Imóveis de Cariacica, o
qual foi devidamente cumprida em 01 de junho de 2016,
com o recebimento do Ofício SRI n° 161/2016 (fl.711).
Segunda-feira, 28 de maio de 2018

214

ATOS DA 1a CÂMARA

Marques Fabiano Gratz Furley – Diretor Presidente de
05/03/2001 a 30/05/2001

Totalizou-se 1 meses e 05 dias de suspensão.

01.06.2016

Desta forma, a prescrição da pretensão punitiva só ocorrerá em abril de 2018, conforme tabela abaixo:

01.06.2016

Sr. Pedro Gilson Rigo
Salomão

Prazo decorrido durante a suspensão do prazo prescricional

FACOM Sr. Helder Ignácio

01.06.2016

Data da Interrupção do Prazo Prescricional pela Citação

01 (um) mês e 5 (cinco) dias

20.09.2012

01 (um) mês e 5 (cinco) dias

21.09.2012

Data da ocorrência da prescrição punitiva

20.09.2012

08.04.2018

Data da Segunda Suspensão do Prazo Prescricional

09.04.2018

23.10.2015

08.04.2018

23.10.2015

Logo, não há que se cogitar de eventual prescrição da
pretensão punitiva do Tribunal de Contas em relação à
irregularidade ora analisada em face de qualquer dos
responsáveis.

23.10.2015
Data que voltou a fluir o prazo prescricional
05.04.2016
05.04.2016
05.04.2016
Prazo decorrido durante a suspensão do prazo prescricional
05 (cinco) meses e 13 (treze) dias
05 (cinco) meses e 13 (treze) dias
05 (cinco) meses e 13 (treze) dias
Data da Terceira Suspensão do Prazo Prescricional
26.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
Data que voltou a fluir o prazo prescricional
Diário Oficial de Contas

01 (um) mês e 5 (cinco) dias

2. Repasse a menor de remuneração mínima prevista
em edital e desprovido de aditivo contratual (item 2.1.3
da ITI 406/2012, itens 2, 3 e 4 da ITI 403/2013 e item 2.3
da ITC 4357/2017)
Base legal: Inobservância aos arts. 3º, 60, 61 e 65 e 66 da
Lei Federal n° 8.666/93 c/c cláusula sexta (item 6.2.1) do
Edital de Concorrência Pública n° 02/1998

Sra. Nilza Silva Laurindo – representante do Espólio
de Gessé Laurindo da Silva – Diretor Presidente entre
31/05/2001 a 14/09/2005
FACOM F. de Almeida Construções Ltda. – Concessionária
Conforme relatado na ITC 4357/2017, o Edital n.º 02/98
previu o pagamento a CDC de uma remuneração pela
contratada em forma de percentual, sendo o valor mínimo fixado em R$ 2.000,00 por semana. Ocorre que
houve suspensão dessa remuneração no período de
21/05/99 a 31/12/99, e nos exercícios de 2001 e 2002,
com base em Termo de acordo, sem a devida comprovação de desequilíbrio econômico financeiro do contrato.
Segundo a equipe de fiscalização, não foi apresentado
qualquer termo aditivo permitindo a suspensão da referida remuneração. Apurou-se o dever de ressarcimento
do valor de 32.903,144 UFIR (relativo aos anos de 1999
e 2000) e 107.188,183 VRTE (relativos aos anos de 2001
e 2002).
Justificativas apresentada pelo sr. Valter José Matielo

José Augusto Martins Lemos - Diretor Presidente de
31/03/2000 a 12/11/2000

O Sr. Valter José Matielo argumenta que a suspensão dos
repasses de pagamento mínimo no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) a serem realizados pela FACOM em favor da CDC no período de 21.05.1999 até 31.12.1999 se
deram em razão de eventual desequilíbrio econômico financeiro do contrato e que teria sido devidamente justificado e comprovado junto Diretoria Técnica da CDC em
processos administrativos próprios.

Heraldo Lemos Gonçalves - Diretor Presidente de
13/11/2000 a 04/03/2001

Ademais, argumenta que foi Diretor Presidente da CDC
apenas durante o período de 1999 até 30.03.2000, não

Responsáveis:
Valter José Matielo – Diretor Presidente de 1997 a
30/03/2000

www.tce.es.gov.br
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sendo responsável pelos atos de gestão referentes ao
período de 31.03.2000 até 2002.
Justificativas apresentada pelos senhores José Augusto
Martins Lemos e Heraldo Lemos Gonçalves
Apesar de devidamente citados, os agentes responsabilizados não apresentaram suas defesas, sendo reconhecidas suas revelias nos termos da Decisão TC 2205/2014
(fls. 681/682).
Justificativas apresentada pelo senhor Marques Fabiano Gratz Furley
O justificante apenas suscitou a preliminar de cerceamento de defesa, já analisada no item 1.6 desta ITC.
Justificativas apresentada pela sra. Nilza Silva Laurindo
A defendente apenas explica que o sr. Gessé Laurindo
da Silva, enquanto liquidante da CDC, foi nomeado em
02/05/2001 e exonerado em 31/03/2003, e nomeado
novamente em 01/02/2004 e exonerado em 29/042004,
após afastamento por motivo de internação médica psiquiátrica em 30/03/2004. Também tece considerações
sobre o caráter personalíssimo das multas aplicáveis.
Justificativas apresentadas pela FACOM F. de Almeida
Construções Ltda.
A empresa FACOM argumenta que foi devida e formalmente autorizada pela CDC a não proceder aos repasses semanais de remuneração mínima prevista no Edital
no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme
demonstra o documento acostado às fls. 272 dos autos.
Argumenta que o Contrato nº 005/1998 prevê apenas a
remuneração referente a 25,5% (vinte e cinco e meio por
cento) a ser calculado sobre o total da arrecadação semanal, o que foi cumprido pela Concessionária.
Diário Oficial de Contas

Por fim, argumenta que a FACOM, na realidade, sofreu
graves prejuízos com a execução do contrato nº 05/1998
haja vista o inadimplemento das obrigações contratuais
por parte da CDC e da Prefeitura de Cariacica/ES, requerendo seja apurado o seu crédito e que este seja compensado com os danos causados ao erário imputados
nos presentes autos.
Após análise das justificativas apresentadas, conclui a
ITC 4357/2017:
A presente irregularidade se fundamenta em descumprimento de previsão editalícia a seguir transcrita:
“Edital de Concorrência Pública n° 02/1998.
6.2.1. O valor em percentual a que fará jus semanalmente a companhia de Desenvolvimento de Cariacica, percentual este a ser aplicado ao valor semanal do faturamento total bruto gerado.
Observações:
1º. A remuneração da CDC será o valor do percentual citado no sub-item 6.2.1, ou de R$2.000,000 (dois mil reais)/semana prevalecendo o que for maior.
2º O Valor de R$2.000,00 (dois mil reais)/semana acima
citado, só será considerado após o segundo mês contado
a partir da data de início da operacionalização e terá correção monetária toda vez que ocorrer correção da tarifa,
e na mesma proporção.”
Ao analisar o anexo 4 do edital, que faz parte do mesmo
por expressa previsão legal, verificou-se que a minuta do
contrato (fls. 345/351) não previu a remuneração mínima de R$ 2.000,00 em qualquer dispositivo, se limitando ao percentual a ser oferecido na proposta comercial:
Anexo 4 do Edital de Concorrência Pública n° 02/1998
www.tce.es.gov.br

“7.1 A concessionária deverá repassar semanalmente
à CDC, preferencialmente através de depósito em conta corrente no Banco do Brasil, o valor de ...... (percentual por extenso) ..... do total da arrecadação semanal.”
De forma semelhante consta no Contrato n° 05/98, fruto
do Edital de Concorrência n° 02/98, na clausula sétima:
“7.1 A concessionária deverá repassar semanalmente à
CDC, preferencialmente através de depósito em conta
corrente em agência bancária a ser designada pela CDC,
o valor de 25.5% (vinte e cinco vírgula cinco por cento)
do total da arrecadação semanal.”
Percebe-se que não há qualquer previsão contratual
no sentido de exigir o repasse do valor mínimo de R$
2.000,00, se o percentual de 25.5% sobre o montante arrecadado semanalmente for inferior.
O que se demonstra é um erro na elaboração do edital,
que se mostrou contraditório em suas partes, já que no
item 6.2.1 do edital havia uma previsão que não foi contemplada na minuta do contrato que compôs seu anexo. O contrato n° 05/98 seguiu a tônica da minuta do
contrato, sem a previsão da remuneração mínima de R$
2.000,00.
A presente irregularidade se fundamenta justamente no
não repasse do valor mínimo de R$ 2.000,00 pela concessionária, que somente pagava a CDC o percentual de
25.5% sobre o valor arrecadado, conforme dispõe o contrato. O dano ao erário apurado foi justamente essa diferença.
O que se percebe é que a Concessionária FACOM apenas
cumpriu com o contrato, não lhe sendo exigível o repasse
de valor mínimo não estabelecido contratualmente, ainda que tenha havido uma falha na elaboração do contraSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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to, que não se coadunou com o edital completamente. O
art. 41 da Lei n° 8.666/93 assim prevê: Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
Desta forma, deve ser afastada a presente irregularidade em face da FACOM F. de Almeida Construções Ltda.
já que seus repasses estavam amparados pelo contrato n° 05/98, ainda que fruto de erro da administração
pública.
De igual forma, não pode ser imputada a responsabilidade pela irregularidade aos srs. José Augusto Martins Lemos - Diretor Presidente de 31/03/2000 a 12/11/2000,
Heraldo Lemos Gonçalves - Diretor Presidente de
13/11/2000 a 04/03/2001, Marques Fabiano Gratz Furley – Diretor Presidente de 05/03/2001 a 30/05/2001,
e Sra. Nilza Silva Laurindo – representante do Espólio
de Gessé Laurindo da Silva – Diretor Presidente entre
31/05/2001 a 14/09/2005, já que suas atuações ocorreram quando o contrato já havia sido assinado.
Não é exigível que a fiscalização do contrato, em especial dos repasses ora objeto da irregularidade, fosse feita
com base no edital, sendo que havia um contrato de concessão assinado, aparentando o cumprimento das disposições legais e editalícias. Qualquer verificação de repasse teria por dever a análise de sua legalidade com base
no contrato, já que este foi o instrumento ensejador da
obrigação.
Tampouco era exigível que os gestores que assumiram
posteriormente a condução do contrato, verificassem se
este cumpriu com os termos do edital. Tal dever caberia
ao gestor da época da assinatura do contrato. Assim, sugere-se o afastamento da presente irregularidade, bem
como do dano ao erário, em face dos srs. José Augusto
Diário Oficial de Contas

Martins Lemos, Heraldo Lemos Gonçalves, Marques Fabiano Gratz Furley, e Sra. Nilza Silva Laurindo – representante do Espólio de Gessé Laurindo da Silva.
Por fim, cabe analisar se a irregularidade deve ser mantida em face do sr. Valter José Matielo. De fato, o sr. Valter não subscreveu o edital, sendo que o responsável pela elaboração foi o sr. Cleidson de Souza Toscano, Presidente da Comissão de Licitação. Porém, ele não foi responsabilizado.
Todavia, mesmo não tendo elaborado o certame, o sr.
Valter tinha conhecimento da previsão editalícia de repasse semanal mínimo. Isto resta demonstrado pelo Ofício 197/99 – CDC/DP, de 30 de dezembro de 1999, constante no processo administrativo 469/99, que deferiu o
pedido da concessionária pela sua não aplicabilidade.
Ciente da disparidade existente entre o edital e o contrato assinado, caberia ao gestor tomar as providências no
sentido de corrigir essa falha, ocorrida durante sua gestão, através do competente aditivo contratual. Porém,
assim não o fez, dando azo a disparidade entre o contrato e item 6.2.1 do edital ao longo dos anos.
Desta forma, deve ser mantida a irregularidade em face do sr. Valter José Matielo, cabendo ressarcir o valor do dano ao erário que lhe foi imputado, na quantia de R$ 12.445,88 (doze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) equivalentes
a 11.961,9355 VRTE.
Apenas por zelo, caso haja entendimento diverso pelo
órgão julgador quanto ao mérito da presente irregularidade, com fundamento no raciocínio delineado acerca
da prescrição nesta ITC, cabe parcial razão ao sr. Valter
José Matielo, na medida em que a obrigação eventualwww.tce.es.gov.br

mente descumprida, qual seja, a diferença do valor efetivamente repassado (previsto contratualmente) e o valor mínimo estipulado pelo edital ocorreu no período de
sua gestão.
CONCLUSÃO
A auditoria especial sob análise foi realizada no período
de 12/03/2012 a 30/03/2012, abrangendo atos de gestão praticados no período de 01/06/98 a 30/06/2008,
referentes ao Contrato n.º 05/98, firmado com a empresa FACOM F. de Almeida Construções Ltda., oriundo da Concorrência nº 002/98, cujo objeto foi a concessão dos serviços para implantação da sinalização viária e
exploração da operação de estacionamento de veículos
(sistema zona azul) em vias públicas do Bairro de Campo
Grande, Município de Cariacica – ES.
A ITC 4357/2017 manteve, após análise das justificativas apresentadas em face dos indícios de irregularidades apontadas na ITI 406/2012, as seguintes irregularidades: 1) utilização de aditivo contratual com efeito retroativo que suspendeu a remuneração prevista em Edital, sem publicação e desprovido de justificativa técnica,
com indicativo de devolução ao erário de R$ 34.894,86
(21.936,80 VRTE) e 2) repasse a menor de remuneração mínima prevista em Edital e desprovido de aditivo
contratual, com indicativo de devolução ao erário de R$
12.445,88 (11.961,9355 VRTE).
Em sede preliminar, foram alegadas pelos responsáveis
as preliminares de prescrição, coisa julgada administrativa, cerceamento de defesa com violação ao contraditório e ampla defesa, ilegitimidade passiva do senhor Marques Fabiano Gratz Furley, aplicação do princípio da insignificância e cerceamento de defesa em virtude do extenso lapso temporal entre os fatos e a citação válida. ExSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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ceto quanto à preliminar de prescrição, acompanho a ITC
4357/2017 em sua manifestação quanto à rejeição das
preliminares arguidas.
Acolho a manifestação técnica em relação às irregularidades afastadas, que passa a fazer parte integrante deste voto e passo à análise dos atos de gestão mantidos pelo corpo técnico e ministerial como irregulares.
1) Utilização de aditivo contratual com efeito retroativo
que suspendeu a remuneração prevista em Edital, sem
publicação e desprovido de justificativa técnica
Esta irregularidade se reporta à suspensão da obrigação
de repasse semanal de valor mínimo de R$ 2.000,00 pela empresa FACOM em favor da CDC, sob o argumento
de desequilíbrio contratual, efetivada por meio do Termo Aditivo n.º 003/2006 ao Contrato 05/98, no período de 01/01/2005 até 05/06/2007, sem que houvesse a
necessária publicação do referido Termo Aditivo e sem
a apresentação de estudos técnicos econômicos realizados pela Concessionária, instruído com a apresentação
de planilhas de custos, cálculos, pareceres técnicos etc.
Inicialmente, a equipe de auditoria apontou o dever de
ressarcimento da ordem de R$ 196.000,00, correspondentes a 119.760 VRTE, sob responsabilidade solidária
dos senhores Hélder Inácio Salomão, Pedro Gilson Rigo
e empresa FACOM.
Propõe a ITC 4357/2017 a revisão do valor imputado a título de ressarcimento, já que os cálculos realizados pela
equipe de fiscalização tiveram como base o repasse semanal mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que
o correto, por expressa previsão contratual e, portanto,
exigível à concessionária, era o percentual de 25,5% sobre o faturamento semanal.
Diário Oficial de Contas

Observa a ITC 4357/2017 que a cláusula 6.2.1 do Edital
previa o repasse semanal à CDC do valor mínimo de R$
2.000,00, caso o percentual de 25,5% sobre o valor arrecadado semanalmente ficasse abaixo desse valor. Ocorre
que a minuta do contrato, que compôs o anexo do Edital,
não reproduziu essa cláusula. E o contrato 05/98 seguiu
a minuta, não reproduzindo essa cláusula.
A ITC 4357/2017, embora concluindo pela manutenção da irregularidade, tomando por base os documentos juntados pela equipe de auditoria, afirma que não há
qualquer informação sobre a arrecadação dos meses de
novembro e dezembro de 2005 e do ano de 2006. Conclui que só é possível quantificar valores referentes ao
período de janeiro a outubro de 2005, que totalizam R$
34.894,86, correspondentes a 21.936,80 VRTE.
Observo que o Relatório de Auditoria 10/2012 traz a seguinte observação preliminar sobre as condições encontradas pela equipe de fiscalização para apuração dos dados necessários à quantificação de possível dano ao erário:
Contrato de Concessão n° 005/98, para apuração total
de eventual prejuízo ao erário.
O levantamento do faturamento da concessionária não
pode ser obtido diretamente em documentos coletados
nesta auditoria, haja vista que não foi atendida a solicitação do faturamento da FACOM e nem foi possível estimar com base das Autorizações de impressão de Documentos fiscais (AIDF), pois foi disponibilizado apenas
parte delas.
A CDC não possui arquivos organizados com toda a documentação do período auditado, e os registros contábeis,
processos e demais documentos fornecidos são insufiwww.tce.es.gov.br

cientes para conclusões muito profundas a respeito do
faturamento da concessionária (FACOM). Através da Solicitação de informações nº 01 e 04 (Anexo I) foi requisitado o faturamento da concessionária bem como das
Demonstrações contábeis para efetuar o levantamento
desta informação, porém não foi obtido sucesso devido
à inexistência desta informação nos demonstrativos contábeis da CDC e devido ao não fornecimento desta informação pela concessionária mesmo diante de solicitação.
Para verificar se a arrecadação estava sendo adequadamente revertida em proveito da execução do objeto do contrato, seria necessário acessar a contabilidade
da concessionária para verificar a efetividade dos custos
e insumos da operação do estacionamento, dados não
acessíveis à CDC e nem à equipe de auditoria (solicitado, mas não atendido até o final desta auditoria), seria
necessário ter o acesso a documentos que evidenciassem dados e levantamentos sobre a qualidade, continuidade e efetividade dos serviços prestados, ou visitas na
localidade da operação do estacionamento rotativo, o
que também não é mais possível já que o contrato expirou no exercício de 2008 e esta auditoria ocorreu muito após o período de efetiva execução do contrato. É importante ressaltar que a data de início de execução do
contrato é muito antiga (1998) e podem não existir documentos, mesmo na Concessionária contratada (embora tenha sido solicitado). Portanto, restou PREJUDICADA
esta verificação.
Efetuamos o cálculo estimado da arrecadação da FACOM
de acordo com os dados da execução do contrato levantados nos documentos fornecidos:
Mês
1999
2002 - repasse

2000
2003

2001

2002

Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Janeiro 4.551,00
23.065,50
12.629,30
12.586,00 	 
Fevereiro
16.824,00

15.921,00
9.291,20

19.572,00

21.766,00
9.291,00 	 

Março 24.018,00
20.762,50
9.588,00
9.558,00 	 

21.920,00

Abril
18.932,00
20.997,00
10.151,00
10.151,00 	 

19.772,50

Maio
23.511,10
25.728,00
9.227,00
9.548,00 	 

21.913,00

Junho 21.746,70
23.480,50
6.648,50 	 	 

18.436,50

Julho
23.949,00
25.411,70
7.420,00 	 	 

21.020,90

Agosto 23.664,70
28.570,00
6.011,50 	 	 

20.070,50

setembro
16.488,50

18.010,00

Novembro
15.291,50

22.650,80
22.389,50
2.736,00 	 	 

Dezembro
13.643,00

23.200,00
23.716,50
2.675,00 	 	 

Total 252.227,40
284.089,90
85.837,50 	 	 

222.962,40

Notas:
1: O faturamento do ano de 2002 foi obtido em planilhas
junto a documentação da CDC. Efetuada verificação nos
meses de Jan a Maio e confere. Conferido com a conta
Diário Oficial de Contas

2: O faturamento dos anos de 1999 a 2001, foram declaradas pela própria empresa FACOM através de seu Gerente. (DOC.03)
3: No ano de 2003, não existem repasses contabilizados
na CDC, nem demonstrativos de faturamento. Considerado sem faturamento em virtude da Lei3978/2001 que
isentou o pagamento da tarifa pelo prazo de 20 minutos
aos veículos estacionados. Facom retornou a operar apenas em 12/2003, cf. correspondência de 08/01/2004, da
própria FACOM, Protoc. na Pref. Mun. Cariac
4: Média Mensal dos anos de 1999 a 2002 = R$ 17.606,61
5: o prazo da concessão foi de 10 anos.

23.468,20
23.881,20
5.026,50 	 	 

Outubro 26.614,90
24.321,50
4.433,50 	 	 

66110 - receitas financeira FACON (DOC.02), da contabilidade da empresa (R$ 22.227,98), e consideramos o faturamento de razoável certeza.

Quantidade de meses - Exerc. 2003 a 2008 = 72
Quantidade de meses sem operação =

-11

Quantidade meses de operação 2003 a 2008 =

61

Valor médio de faturamento mensal estimado =
17.606,61

R$

Faturamento estimado - Exerc. 2003 a 2008 =
1.074.003,21

R$

Faturamento declarado pela concess. DOC 02 e 03 R $
845.117,20
TOTAL FATURADO
R$ 1.919.120,41
Assim, com base na metodologia acima efetuamos o cálculo estimado do faturamento em R$ 1.919.120,41 durante o período de 10 anos de concessão, porém não é
possível emitir opinião quanto à reversão em proveito
do objeto do contrato nº 05/98.
www.tce.es.gov.br

Vê-se, portanto, que os valores considerados são estimados, face às dificuldades encontradas pela equipe de fiscalização para proceder a auditoria em 2012 de dados
referentes à execução de um contrato que se prolongou
de 1998 a 2008.
Conforme ressaltado pela própria equipe de fiscalização,
os mecanismos de controles existentes à época eram extremamente precários. A ITC 4357/2017, ao discorrer sobre as dificuldades constatadas para o levantamento de
dados referentes ao faturamento da concessionária nos
exercícios de 2005 e 2006, considera que a realização de
uma nova auditoria seria infrutífera, por falta de registros e pelo transcurso de tanto tempo após a execução
do contrato.
Por outro lado, a jurisprudência desta Corte tem confirmado a inviabilidade de imputação de ressarcimento
por dano presumido. Neste sentido: Acórdão 537/2016
– Plenário (Processo TC 4833/2005), Acórdão 1033/2015
– 2ª Câmara (Processo TC 4640/2010).
Os responsáveis arguiram em preliminar a incidência da
prescrição, pois entre a data do suposto ilícito praticado e apuração por parte deste Tribunal já teria ocorrido mais de 05 anos, conforme previsto no artigo 71 da
Lei Complementar 621/2012. Como o Termo Aditivo
03/2006 foi assinado em 22/11/2006, em tese, a prescrição teria ocorrido no dia 22/11/2011.
Conclui a ITC 4357/2012 que não há que se cogitar de
prescrição, em face da suspensão e interrupções do prazo transcorrido, conforme se segue:
Nos termos do art. 71, caput, da Lei Complementar nº
621/12, o prazo prescricional da pretensão punitiva do
Tribunal de Contas é de 05 anos, devendo ser observado,
Segunda-feira, 28 de maio de 2018

219

ATOS DA 1a CÂMARA

no caso concreto em análise, que o marco inicial de contagem de referido prazo é a ocorrência do fato ilícito, ou
seja, 22.11.2006. Logo, em tese, a prescrição teria ocorrido no dia 22.11.2011.
Contudo, compulsando acuradamente os autos, verifica-se que no dia 15.12.2009, por provocação do então
Conselheiro Elcy de Souza e com a aprovação do Conselheiro Presidente, foi exarada pelo Plenário desta Corte
de Contas a Decisão TC 7185/2009 nos autos do Processo TC 3097/2008 – Prestação de Contas Anual da CDC referente ao exercício de 2007 (fls. 02/07) e que determinou a instauração da presente Auditoria Especial, sendo,
portanto, um ato formal de diligência que suspendeu o
curso da prescrição, a teor do disposto no art. 71, § 3º,
da Lei Complementar nº 621/2012.

Sr. Helder Ignácio Salomão, foi devidamente citado no
dia 20.09.2012, fls. 411;
Neste contexto, temos que:

05 (cinco) meses e 01 (um) dia

Data de Suspensão do Prazo Prescricional – Decisão TC
7185/2009 – 15.12.2009;

05 (cinco) meses e 01 (um) dia

Data em que Voltou a Fluir o Prazo Prescricional – conclusão do Relatório de Auditoria nº 10/2012 – 19.04.2012;

Prazo total de prescrição decorrido

Sr. Pedro Gilson Rigo
Salomão

FACOM Sr. Helder Ignácio

Data do Ato Ilícito
22.11.2006

22.11.2006

Dias 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias

22.11.2006

Data de Suspensão do Prazo Prescricional

Observa-se, ainda, que com a citação válida dos responsáveis houve a interrupção do prazo prescricional, a teor do disposto no art. 71, § 4º, inc. I, da Lei Complementar nº 621/2012, o que deverá ser analisado em relação
a cada um dos responsáveis, a saber:

03 (três) anos e 23 (vinte e três) dias
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05 (cinco) meses e 02 (dois) dias

03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro)
dias
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e
cinco)

15.12.2009

FACOM F. de Almeida Construções Ltda., foi devidamente citada no dia 21.09.2012, fls. 410;

Prazo decorrido entre a data que voltou a fluir o prazo
prescricional e a data de interrupção do prazo

Data do Ato Ilícito – assinatura do Termo Aditivo nº
03/2006 – 22.11.2006;

Neste contexto, considerando que a Decisão TC
7185/2009 determinou a realização de auditoria especial no contrato nº 005/1998, oriundo da concorrência
nº 002/1998, e que referida diligência só foi integralmente cumprida no dia 19.04.2012 com a conclusão do
respectivo Relatório de Auditoria nº 10/2012 constante
às fls. 66/87 dos autos. Logo, no dia 20.04.2012 voltou a
fluir o prazo prescricional no caso vertente.

Sr. Pedro Gilson Rigo, foi devidamente citado no dia
20.09.2012, conforme se verifica às fls. 409;

20.09.2012

15.12.2009
15.12.2009
Prazo decorrido entre a data do ato ilícito e a suspensão
do prazo prescricional
03 (três) anos e 23 (vinte e três) dias
03 (três) anos e 23 (vinte e três) dias
Data que voltou a fluir o prazo prescricional

Logo, ocorrendo a interrupção em setembro de 2012,
em face das citações realizadas, inicia-se nova contagem
do prazo prescricional de 5 anos.
Porém, realizou-se nova diligência, por determinação da
conselheira relatora (fl.689) em 23 de outubro de 2015,
com o fito de oficiar os cartórios do domicilio de agente responsabilizado falecido (sr. Gessé Laurindo da Silva), indicando inventariante ou sucessores. A diligência
foi cumprida com a resposta do cartório da 4ª Vara Cível,
Orfãos e Sucessões de Cariacica, protocolado neste TCE
em 05 de abril de 2016. Totalizou-se 5 meses e 13 dias
de suspensão.

20.09.2012

Após, por determinação do conselheiro relator (fl. 702)
em 26 de abril de 2016, realizou-se nova diligência, oficiando o Cartório de Registro de Imóveis de Cariacica, o
qual foi devidamente cumprida em 01 de junho de 2016,
com o recebimento do Ofício SRI n° 161/2016 (fl.711).
Totalizou-se 1 meses e 05 dias de suspensão.

21.09.2012

Desta forma, a prescrição da pretensão punitiva só ocor-

19.04.2012
19.04.2012
19.04.2012
Data da Interrupção do Prazo Prescricional

www.tce.es.gov.br
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rerá em abril de 2018, conforme tabela abaixo:

01.06.2016

Sr. Pedro Gilson Rigo
Salomão

Prazo decorrido durante a suspensão do prazo prescricional

FACOM Sr. Helder Ignácio

Data da Interrupção do Prazo Prescricional pela Citação

01 (um) mês e 5 (cinco) dias

20.09.2012

01 (um) mês e 5 (cinco) dias

21.09.2012

Data da ocorrência da prescrição punitiva

20.09.2012

08.04.2018

Data da Segunda Suspensão do Prazo Prescricional

09.04.2018

23.10.2015

08.04.2018

23.10.2015

Assim, conclui a ITC 4357/2017 que não há que se cogitar de eventual prescrição da pretensão punitiva desta
Corte em relação à irregularidade ora analisada em face
de qualquer dos responsáveis.

23.10.2015
Data que voltou a fluir o prazo prescricional
05.04.2016
05.04.2016
05.04.2016
Prazo decorrido durante a suspensão do prazo prescricional
05 (cinco) meses e 13 (treze) dias
05 (cinco) meses e 13 (treze) dias
05 (cinco) meses e 13 (treze) dias
Data da Terceira Suspensão do Prazo Prescricional
26.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
Data que voltou a fluir o prazo prescricional

01 (um) mês e 5 (cinco) dias

Discordando da área técnica, entendo que a Decisão TC 7185/2009, proferida nos autos do processo TC
3097/2008, que determinou a formação de autos apartados para instauração de auditoria especial na CDC não
se enquadra no conceito de diligência prevista no artigo
71, § 3º, da Lei Complementar n.º 621/2012, que suspenderia o prazo prescricional.
Pode se observar que para a LC 621/2012, diligência,
inspeção e auditoria são conceitos distintos. A título de
exemplo, o artigo 153 da LC 621/12 dispõe:
Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
I – converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;

01.06.2016

II – determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou auditoria.

01.06.2016

A diligência é uma intercorrência no curso de um proces-
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so. No caso, entendo que a prescrição teria ocorrido em
22/11/2011. Quando a equipe de fiscalização apresentou o Relatório de Auditoria n.º 10/12, em 19/04/2012,
a prescrição já teria ocorrido, portanto.
Assim, embora irregular a assinatura do Termo Aditivo
n.º 03/2006 ao Contrato 05/98, que autorizou a suspensão dos repasses semanais pela empresa FACOM em favor da CDC, no período de 01/01/2005 até 05/06/2007,
sem que houvesse a devida publicação requerida pelo artigo 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93, e sem a
apresentação de estudos técnicos e econômicos que
comprovassem o desequilíbrio econômico financeiro do contrato, conforme exigido pelo artigo 65, caput,
da Lei 8.666/93, considerando que o prazo prescricional
previsto no artigo 71, caput, da LC 621/12 ocorreu em
22/11/2011, não cabe aplicação de multa.
E quanto à devolução ao erário de valores proposta pela ITC 4357/2017, que reduziu o valor inicialmente calculado pela equipe de fiscalização de 119.760 VRTE para 21.936,80 VRTE, com base em valores estimados, conforme exposto pela própria área técnica, fica evidenciado nos autos que não existem dados concretos que permitam a quantificação dos valores exatos passíveis de
devolução.
Isto posto, afasto a exigência de devolução ao erário dos
valores proposto pela área técnica, em face da inexistência de dados concretos que permitam a quantificação
exata dos valores imputados como passíveis de devolução ao erário aos senhores Hélder Salomão, Pedro Gilson
Rigo e empresa FACOM F. de Almeida Construções Ltda.
2) Repasse a menor de remuneração mínima prevista em Edital e desprovido de aditivo contratual, com
indicativo de devolução ao erário de R$ 12.445,88
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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(11.961,9355 VRTE)
Neste item, trata a equipe de fiscalização de situação
análoga à relatada acima, sendo que a suspensão do repasse devido à CDC se refere ao período de 21/05/99
a 31/12/99, e exercícios de 2001 e 2002. Relatado pela
equipe de fiscalização que a suspensão foi feita com base
em Termo de acordo, sem a devida comprovação de desequilíbrio econômico financeiro do contrato.
Inicialmente, a equipe de fiscalização considerou passível
de devolução o valor correspondente a 32.303,144 UFIR
(relativo aos exercícios de 1999 e 2000) e 107.188,183
VRTE (relativo aos exercícios de 2001 e 2002.
Após análise dos documentos trazidos aos autos pela equipe de fiscalização e das justificativas apresentadas, concluiu a ITC 4357/2017 pela imputação de exigência de devolução ao erário de valor correspondente a
11.961,3955 VRTE, sob responsabilidade do Sr. Valter José Matielo, referente ao exercício de 1999.
Conforme relatado nos autos, o Edital de Concorrência
n.º 02/98 previu o pagamento à CDC de uma remuneração pela contratada em forma de percentual, sendo o valor mínimo fixado em R$ 2.000,00 por semana. Já o Contrato n.º 05/98, oriundo da Concorrência 02/98, prevê
apenas a remuneração referente a 25,5% (vinte e cinco
e meio por cento), a ser calculado sobre o total da arrecadação semanal.
Assim, conforme observado na ITC 4357/2017, o Edital
02/98 tinha uma previsão na cláusula 6.2.1 que não foi
reproduzida na minuta do Contrato que compunha seus
anexos. E o Contrato 05/98 seguiu a minuta.
A irregularidade aqui imputada refere-se justamente ao
não repasse do valor mínimo de R$ 2.000,00 pela conDiário Oficial de Contas

cessionária, que somente pagava à CDC o percentual de
25,5% sobre o valor arrecadado, conforme dispõe o contrato. O suposto dano apurado refere-se a essa diferença.
A ITC 4357/2017 conclui que não seria exigível que a
fiscalização do contrato, em especial dos repasses aqui
analisados, fosse feita com base no Edital, sendo que havia um contrato de concessão assinado, aparentando o
cumprimento das disposições legais e editalícias.
Mantém a ITC 4357/2017 a responsabilidade do Sr. Valter José Matielo, pois mesmo não tendo elaborado o certame, esse gestor tinha conhecimento da previsão editalícia de repasse semanal mínimo, conforme demonstrado pelo Ofício 197/99 – CDC/DP, de 30/12/99, constante
do processo administrativo 469/99, que deferiu o pedido da concessionária pela sua não aplicabilidade. Quanto aos demais gestores apontados como responsáveis
neste item pela ITI 406/2012, propõe a ITC 4357/2017 a
exclusão de suas responsabilidades, já que suas gestões
ocorreram quando o contrato já havia sido assinado.
Assim, conclui a ITC 4357/2017:
Ciente da disparidade existente entre o edital e o contrato assinado, caberia ao gestor tomar as providências no
sentido de corrigir essa falha, ocorrida durante sua gestão, através do competente aditivo contratual. Porém,
assim não o fez, dando azo a disparidade entre o contrato e item 6.2.1 do edital ao longo dos anos.
Por fim, ainda sob a responsabilidade do Sr. Valter José
Matielo, conclui a ITC 4357/2017:
Apenas por zelo, caso haja entendimento diverso pelo
órgão julgador quanto ao mérito da presente irregularidade, com fundamento no raciocínio delineado acerca
www.tce.es.gov.br

da prescrição nesta ITC, cabe parcial razão ao sr. Valter
José Matielo, na medida em que a obrigação eventualmente descumprida, qual seja, a diferença do valor efetivamente repassado (previsto contratualmente) e o valor mínimo estipulado pelo edital ocorreu no período de
sua gestão.
Conforme já me manifestei acima, considerando que o
ilícito teria ocorrido em 1999 e a auditoria só foi integralmente cumprida em abril de 2012, a prescrição quanta a
esta irregularidade já teria ocorrido em 2004, não cabendo aplicação de multa.
Quanto ao ressarcimento proposto pela área técnica,
conforme já exposto na análise do item anterior, considerando que os valores de faturamento da concessionária considerados são estimados, em face da precariedade dos controles da época, não existem dados concretos que permitam a quantificação exata dos valores imputados.
Isto posto, afasto a exigência de devolução ao erário dos
valores proposto pela área técnica, em face da inexistência de dados concretos que permitam a quantificação
exata dos valores imputados como passíveis de devolução ao erário ao senhor Valter José Matielo;
Ante o exposto, divergindo parcialmente da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
Em 08 de dezembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, em:
1.1. Preliminarmente:
1.1.1. Rejeitar a preliminar de “coisa julgada administrativa”, na forma do item 1.2 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4357/2017;

PROCESSO TC: 06867/2010-1

1.2. No mérito

JURISDICIONADO: Prefeitura de Pancas

1.2.1. Acolher as razões de justificativas apresentadas
pelo senhor Marques Fabiano Gratz Furley e Sra. Nilza
Silva Laurindo – representante do Espólio de Gessé Laurindo da Silva, afastando suas responsabilidades, na forma do item 2.3 da ITC 4357/2017.

ASSUNTO: Auditoria Ordinária

1.1.2. Rejeitar a preliminar de “cerceamento de defesa
com violação ao contraditório e a ampla defesa, na forma do item 1.3 da ITC 4357/2017;

2. Unânime.

1.1.3. Rejeitar a preliminar de “ilegitimidade passiva do
senhor Marques Fabiano Gratz Furley”, na forma do item
1.4 da ITC 4357/2017;

4. Especificação do quórum:

1.1.4. Rejeitar a preliminar de “aplicação do princípio da
insignificância”, na forma do item 1.5 da ITC 4357/2017;
1.1.5. Rejeitar a preliminar de “cerceamento de defesa
em virtude do extenso lapso temporal entre os fatos e a
citação válida”, na forma do item 1.6 da ITC 4357/2017;
1.1.6. Considerando o afastamento da imputação de ressarcimento ao erário, acolher a preliminar de “prescrição da pretensão punitiva e sancionatória” e declarar a
extinção da punibilidade, inibidora da aplicação de sanção, em relação aos senhores Helder Inácio Salomão, Pedro Gilson Rigo e à empresa FACOM F. de Almeida Construções Ltda., com relação à irregularidade analisada no
item 2.2 da ITC 4357/2012;
1.1.7. Considerando o afastamento da imputação de ressarcimento ao erário, acolher a preliminar de “prescrição
da pretensão punitiva e sancionatória” e declarar a extinção da punibilidade, inibidora da aplicação de sanção,
Diário Oficial de Contas
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em relação ao senhor Valter José Matielo, com relação à
irregularidade analisada no item 2.3 da ITC 4357/2017.

3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(No exercício da presidência).
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) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora nos termos do art. 86,
§4º, do Regimento Interno
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
www.tce.es.gov.br

EXERCÍCIO: 2009
RESPONSÁVEL: Luiz Pedro Schumacher, Adão Madeira,
André Olímpio Moura, Vilmar Barros de Araújo, Dandara
Schereder, Anderson Couto
AUDITORIA ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO –RECOMENDAR
– ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de AUDITORIA ORDINÁRIA realizada na PREFEITURA DE MUNICIPAL DE PANCAS, referente ao exercício
de 2009, sob a responsabilidade do então prefeito, LUIZ
PEDRO SCHUMACHER, do presidente de comissão de fiscalização de contratos, ADÃO MADEIRA, do presidente
da Comissão Permanente de Licitação, ANDRÉ OLÍMPIO
MOURA, e dos demais membros da CPL, VILMAR BARROS DE ARAÚJO, ANDERSON COUTO e DANDARA SCHEREDER.
Nos termos do Relatório de Auditoria n. 172/2010
(f. 8/1218), da Instrução Técnica Inicial n. 1053/2011
(f. 1224/1260) e da Decisão Preliminar n. 12/2012 (f.
1268), os senhores LUIZ PEDRO SCHUMACHER, ANDRÉ
OLÍMPIO MOURA e ADÃO MADEIRA foram regularmente
citados e apresentaram suas justificativas (f. 1278/1326,
1329/1553 e 1555/1669).
Na Manifestação Técnica n. 83/2012 (f. 1671/1673), o
Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas – NEC propôs
a citação de todos os membros da Comissão PermanenSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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te de Licitação, em razão dos fatos descritos no item 2 da
Inicial n. 1053/2011, o que foi providenciado conforme a
Instrução Técnica Inicial n. 395/2012 (f. 1677/1680) e a
Decisão Monocrática n. 181/2012 (f. 1683). Os senhores
VILMAR BARROS DE ARAÚJO, ANDERSON COUTO, DANDARA SCHEREDER e ANDRÉ OLÍMPIO MOURA foram citados e apresentaram defesa (1694/1722,1724/1752,
1754/1783 e 1785/1814).

ao caráter competitivo (item 2 da Inicial n.1053/2011 e
Inicial n. 395/2012) e 2.6 – Ausência de ratificação da
dispensa (item 6 da Inicial n. 1053/2011).

Base legal:

Propôs a conversão do feito em tomada de contas especial, em razão do item 2.3 – Ausência de regular liquidação, com a condenação dos senhores LUIZ PEDRO SCHUMACHER e ADÃO MADEIRA ao ressarcimento solidário
de 9.886,08 VRTE, além de multa.

Adão Madeira – Presidente da Comissão de Fiscalização
e Monitoramento da Gestão de Contratos para Prestação de Serviços de Oficina com Fornecimento de Peças,
conforme Portaria nº 29/2009

O NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva n.
3436/2017 (f. 1817/1904), mantendo as seguintes irregularidades:

Sugeriu, ainda, a expedição de duas RECOMENDAÇÕES,
relativas aos tópicos 2.1 e 2.6.

2.1 – Falta de controle na execução contratual (item 1
da Inicial n. 1053/2011);

“3. CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES

2.3 – Ausência de regular liquidação (item 3 da Inicial n.
1053/2011);
2.4 – Contratação irregular com burla ao Concurso Público (item 4 da Inicial n. 1053/2011);
2.5 – Ausência de Avaliação Prévia (item 5 da Inicial n.
1053/2011);
2.7 – Locação de imóvel para a Polícia sem lei e convênio (item 7 da Inicial n. 1053/2011);

Segue a transcrição:
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos que versam sobre a Auditoria Ordinária realizada
Prefeitura Municipal de Pancas, no exercício de 2009,
entende-se que devem ser mantidas as irregularidades
analisadas nos seguintes itens desta Instrução Técnica
Conclusiva:
3.1.1 Falta de controle na execução contratual (Item 2.1
desta ITC) – manutenção parcial da irregularidade

2.8 – Contratação irregular por Inexigibilidade de Licitação (item 8 da Inicial n. 1053/2011);

Base legal:
Art. 37, caput, da Constituição Federal
e art. 67, §1º da Lei 8.666/93 e alíneas “e” e “o” do item
6.1, do contrato 114/09

2.9 – Fracionamento irregular de despesas (item 9 da
Inicial n. 1053/2011).

Agentes responsáveis:
feito Municipal.

Em relação aos itens 2.5, 2.8 e 2.9, sugeriu, alternativamente, a reabertura da instrução processual, por haver
outros possíveis responsáveis não chamados aos autos,
ou a extinção sem resolução de mérito, conforme jurisprudência desta Corte.

Adão Madeira – Presidente da Comissão de Fiscalização
e Monitoramento da Gestão de Contratos para Prestação de Serviços de Oficina com Fornecimento de Peças,
conforme Portaria nº 29/2009

Afastou os indícios descritos nos tópicos 2.2 – Restrições
Diário Oficial de Contas

Luiz Pedro Schumacher – Pre-

3.1.2 Ausência de regular liquidação (Item 2.3, desta
ITC)
www.tce.es.gov.br

Art. 63, §2º, III da Lei 4.320/64

Agente responsável:
feito Municipal.

Luiz Pedro Schumacher – Pre-

Ressarcimento: R$ 19.050,48, (9.886,08 VRTEs) em solidariedade
3.1.3 Contratação Irregular Com Burla Ao Concurso Público (Item 2.4, desta ITC)
Base legal:
Art. 37, caput, II, da Constituição Federal, art. 19 da Lei Municipal nº 575/2008 e art. 2º da Lei
Municipal nº 813/2008
Agente responsável:Luiz Pedro Schumacher – Prefeito
Municipal.
3.1.4 Ausência De Avaliação Prévia (Item 2.5, desta ITC)
Base legal:; Art. 24, X e art. 26, § único, III, ambos da Lei
nº 8.666/1993
Agente responsável:; Luiz Pedro Schumacher – Prefeito
Municipal.
3.1.5 Locação De Imóvel Para A Polícia Sem Lei E Convênio (Item 2.7, desta ITC)
Base legal:Princípio da Legalidade, constante no art. 37
e, ainda, art. 241, ambos da Constituição Federal
Agente responsável:Luiz Pedro Schumacher – Prefeito
Municipal.
3.1.6 Contratação Irregular Por Inexigibilidade De Licitação (Item 2.8, desta ITC)
Base legal:Art. 25, II, da Lei 8.666/93
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Agente responsável:Luiz Pedro Schumacher – Prefeito
Municipal.
3.1.7 Fracionamento Irregular De Despesas (Item 2.9,
desta ITC)Base legal:
Art. 2º e art. 24, II, ambos da
Lei 8.666/93
Agente responsável:
feito Municipal.

Luiz Pedro Schumacher – Pre-

3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º,
inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
3.2.1. Preliminarmente, converter o processo em TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, na forma do art. 57, IV, LC
621/2012, tendo em vista a existência do dano presentificado no item 3.1.2, desta ITC, no montante de R$
19.050,48, (9.886,08 VRTEs);
3.2.2. Afastar a responsabilidade dos senhores André
Olimpio de Moura – Secretário da CPL, Vilmar Barros de
Araújo – Presidente da CPL, Anderson Couto – Membro
da CPL, Dandara Schereder – Membro da CPL, na forma
do item 2.2, desta ITC;
3.2.3. Afastar a responsabilidade do senhor Luiz Pedro
Schumacher – Prefeito Municipal em relação às irregularidades dispostas nos itens 2.2 e 2.6, desta ITC;
3.2.4. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas e
julgar irregulares as contas do senhor Luiz Pedro Schumacher – Prefeito Municipal, referente ao ano de 2009,
com base no art. 84, III, “c” e “e”, LC 621/2012, em razão
das irregularidades dispostas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 e 3.1.7, desta ITC, condenando-o ao
ressarcimento no montante de R$ 19.050,48, (9.886,08
VRTEs) em solidariedade com o sr. Adão Madeira, e aplicando-lhe multa, na forma do art. 134, LC 621/2012.
3.2.5. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irreguDiário Oficial de Contas

lares as contas do senhor Adão Madeira – Presidente da
Comissão de Fiscalização e Monitoramento da Gestão de
Contratos para Prestação de Serviços de Oficina com Fornecimento de Peças, conforme Portaria nº 29/2009, referente ao ano de 2009, com base no art. 84, III, “c”e “e”,
LC 621/2012, em razão das irregularidades dispostas nos
itens 3.1.1 e 3.1.2, desta ITC, condenando-o ao ressarcimento no montante de R$ 19.050,48, (9.886,08 VRTEs)
em solidariedade com o sr. Luiz Pedro Schumacher, e
aplicando-lhe multa, na forma do art. 134, LC 621/2012.
3.2.6. Expedir recomendação, com base no art. 1º, XXXVI, LC 621/2012, recomendação à Administração Pública
no sentido de que:
3.2.6.1. Detalhe os produtos (por exemplo, “conexão
bomba gasolina”, em vez que apenas “conexão”) nos
processos de despesas em que o preço consista em
percentual incidente sobre tabela oficial de produtos e
serviços, a fim de garantir o correto cálculo do desconto,
conforme discorrido no item 2.1, desta ITC;
3.2.6.2. Providencie a publicação de contratos firmados,
seja por dispensa, inexigibilidade ou licitação, por meios que permitam maior alcance que a afixação no átrio
da sede da Prefeitura, conforme discorrido no item 2.1,
desta ITC.
3.3. Alternativamente à proposta de conclusão acima no
que tange aos itens 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8 e 3.1.9, desta ITC,
sugere-se o envio dos autos ao Exmo. Conselheiro Relator, para que, na forma do disposto no art. 288 do RITCEES, decida pela extinção do processo em relação a esses indícios de irregularidade, sem julgamento de mérito, com sucedâneo em precedentes deste E. Tribunal
(Acórdãos 161/13, 1796/2015, 910/2016 e 896/2016),
ou determine a complementação de instrução do feito
www.tce.es.gov.br

pela Unidade Técnica competente, conforme disposto
art. 56, inciso I, da LC 621/2012. Contudo, caso decida
pela reabertura da instrução processual, sugere-se que
seja processada em autos apartados, em homenagem
aos princípios da celeridade e eficiência, com fulcro no
art. 281 do RITCEES.”
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f.
1908/1920, da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, manteve as irregularidades constatadas
pela área técnica, dissentindo das propostas de reabertura da instrução processual ou de extinção sem resolução de mérito.
Na forma do Despacho n. 53.654/2017 (f. 1921/1922),
devolvi os autos ao Parquet de Contas, para opinar quanto à PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva.
No Parecer de f. 1925/1938, o Procurador de Contas reconheceu a incidência da prescrição, ressalvando a imputação de dano ao erário prevista no item 2.3 da Conclusiva, bem como as Recomendações sugeridas.
Segue a transcrição:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais, manifesta-se nos
seguintes termos.
Nos termos do despacho à fl. 1923, vieram os autos ao
Ministério Público de Contas para manifestação quanto
à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, consoante rito legal e regimental.
Pois bem. Dispõe o art. 71 da Lei Complementar n°
621/2012 que prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas.
Nos presentes autos o prazo prescricional (norma mateSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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rial, com efeito retroativo, portanto) iniciou-se no momento da ocorrência do fato, destarte, durante o exercício de 2009.
Com efeito, segundo entendimento exarado no Acórdão
904/2003 do Tribunal de Contas da União, a interrupção
faz com que o prazo prescricional retorne ao início da
contagem, diversamente da suspensão, que, cessados os
motivos, recomeça a correr com o prazo que restava da
suspensão.
Por seu turno, estabelece a LC 621/2012, em seu art. 71,
§4º, inciso I, que interrompe a prescrição a citação válida do responsável.
Nesse contexto, o art. 362, VI, do RITCEES dispõe que
“quando houver mais de um responsável”, como é o
caso dos autos, os prazos contam-se “a partir da data
da juntada aos autos do último aviso de recebimento”,
consoante art. 362, inciso VI, do RITCEES.
Nos presentes autos foram emitidas duas Decisões citatórias: a Decisão Preliminar TC 012/2012 e a Decisão
Monocrática Preliminar DECM 181/2012.
Verifica-se que o último termo de citação referente à Decisão Preliminar TC 012/2012 foi juntado em
06/02/2012 (fl. 1274).
Por sua vez, em 25/10/2012 (fl. 1688) juntou-se o último
termo de citação referente à Decisão Monocrática Preliminar DECM 181/2012.
Não obstante, constata-se que a necessidade de emissão
de uma segunda decisão citatória deu-se por erro dessa
Corte, razão pela qual se deve considerar que a citação
válida do responsável ocorreu em 06/02/2012.
Afinal, a prescrição reprime a inércia e incentiva o titular
do direito a tomar providências que possibilitem o exerDiário Oficial de Contas

cício de seu direito em um período razoável. Sua finalidade precípua é, portanto, criar tranquilidade e segurança nas relações sociais, pois não se pode admitir que
uma pessoa tenha sobre outra uma pretensão que pode
ser reivindicada ou não no decorrer dos tempos, dependendo exclusivamente de um ato de vontade. Trata-se
de evitar, assim, uma instabilidade nas relações sociais.
Nesse sentido, a Manifestação Técnica 00922/2016-9,
emitida no processo TC 1785/2011.
Desse modo, já decorreram 5 (cinco) anos desde a última interrupção do prazo prescricional, razão pela qual,
nos termos da responsabilidade atribuída aos gestores
na Instrução Técnica Conclusiva, forçoso se faz reconhecer a consumação da prescrição da pretensão punitiva.

serviços, a fim de garantir o correto cálculo do desconto,
conforme discorrido no item 2.1, desta ITC;
3.2.6.2. Providencie a publicação de contratos firmados,
seja por dispensa, inexigibilidade ou licitação, por meios que permitam maior alcance que a afixação no átrio
da sede da Prefeitura, conforme discorrido no item 2.1,
desta ITC.
Nessa linha, o art. 374 do RITCEES estabelece que “quando a prescrição alcançar a pretensão sancionatória, mas
subsistir o dever de ressarcimento ao erário ou a necessidade de expedir determinação ao responsável para o
exato cumprimento da lei, o processo deverá ser julgado ou apreciado pelo colegiado”, o que deve ser levado
a efeito nos presentes autos.

Ocorre que o art. 71, §5º, da LC 621/2012 dispõe que “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”.

(...)

Deveras, somente a pretensão punitiva prescreve em
cinco anos; a verificação da ocorrência de prejuízo ao
erário e da necessidade de adoção de medidas corretivas não encontra qualquer limitação temporal.

1.2. converter o processo em TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, na forma do art. 57, IV, LC 621/2012, tendo em
vista a existência do dano presentificado no item 3.1.2
da ITC, no montante de R$ 19.050,48, (9.886,08 VRTEs).

Nos presentes autos, quanto à ocorrência de prejuízo ao
erário, verifica-se da Instrução Técnica Conclusiva a existência da irregularidade constante do item 3.1.2, além
da proposição de emissão das seguintes recomendações:

2. Afastar a responsabilidade dos senhores André Olimpio de Moura – Secretário da CPL, Vilmar Barros de
Araújo – Presidente da CPL, Anderson Couto – Membro
da CPL, Dandara Schereder – Membro da CPL, na forma
do item 2.2 da ITC;

3.2.6.1. Detalhe os produtos (por exemplo, “conexão
bomba gasolina”, em vez que apenas “conexão”) nos
processos de despesas em que o preço consista em
percentual incidente sobre tabela oficial de produtos e

3. Afastar a responsabilidade do senhor Luiz Pedro
Schumacher – Prefeito Municipal em relação às irregularidades dispostas nos itens 2.2 e 2.6 da ITC;

www.tce.es.gov.br

Isto posto, pugna o Ministério Público de Contas:
1. Preliminarmente:
1.1. reconhecer a prescrição da pretensão punitiva;

4. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas e juSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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lgar irregulares as contas do senhor Luiz Pedro Schumacher – Prefeito Municipal, referente ao ano de 2009,
com base no art. 84, III, “c” e “e”, LC 621/2012, em razão
das irregularidades dispostas nos itens 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 e 3.1.7 da ITC, condenando-o ao
ressarcimento no montante de R$ 19.050,48, (9.886,08
VRTEs) em solidariedade com o Sr. Adão Madeira;
5. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Adão Madeira – Presidente
da Comissão de Fiscalização e Monitoramento da Gestão
de Contratos para Prestação de Serviços de Oficina com
Fornecimento de Peças, conforme Portaria nº 29/2009,
referente ao ano de 2009, com base no art. 84, III, “c”e
“e”, LC 621/2012, em razão das irregularidades dispostas
nos itens 3.1.1 e 3.1.2, da ITC, condenando-o ao ressarcimento no montante de R$ 19.050,48, (9.886,08 VRTEs)
em solidariedade com o Sr. Luiz Pedro Schumacher;
6. Expedir recomendação, com base no art. 1º, XXXVI,
LC 621/2012, à Administração Pública no sentido de que:
6.1. Detalhe os produtos (por exemplo, “conexão bomba
gasolina”, em vez que apenas “conexão”) nos processos
de despesas em que o preço consista em percentual incidente sobre tabela oficial de produtos e serviços, a fim
de garantir o correto cálculo do desconto, conforme discorrido no item 2.1 da ITC;
6.2. Providencie a publicação de contratos firmados, seja
por dispensa, inexigibilidade ou licitação, por meios que
permitam maior alcance que a afixação no átrio da sede
da Prefeitura, conforme discorrido no item 2.1 da ITC.”

fatos considerados irregulares na Instrução Técnica Conclusiva n. 3436/2017, excluindo-se os itens 2.2 e 2.6,
cujas irregularidades foram afastadas, e o item 2.3, no
que se refere ao possível ressarcimento.
Os fatos relatados referem-se ao exercício de 2009, tendo ocorrido a interrupção da prescrição em 06 de fevereiro de 2012 (f. 1272/1275), por força da citação, na forma do art. 71, § 4º, inciso I, da Lei Orgânica.
Como não houve a incidência de nova causa interruptiva ou suspensiva, a pretensão sancionatória prescreveu
em 06 de fevereiro de 2017, conforme dispõe o caput
do mencionado art. 71, para os fatos descritos nos itens
2.1, 2.3 a 2.5 e 2.7 a 2.9 da Instrução Conclusiva, sob a
responsabilidade do senhor LUIZ PEDRO SCHUMACHER,
e nos itens 2.1 e 2.3, sob a responsabilidade do senhor
ADÃO MADEIRA.
II – DA IRREGULARIDADE
Acompanho a área técnica e o Parecer Ministerial pelo
afastamento das irregularidades descritas nos itens 2.2
– Restrições ao caráter competitivo e 2.6 – Ausência de
ratificação da dispensa, segundo os fundamentos constantes da Instrução Técnica Conclusiva n. 3436/2017,
que passam a integrar as razões de decidir deste Voto,
conforme transcrito:
“2.2. Restrições Ao Caráter Competitivo (item 2, da ITI
1053/2011 e ITI 395/2012)
Base Legal:

Art. 3º, §1º, I da Lei 8.666/93

É o Relatório. Passo a fundamentar.

Responsáveis:Luiz Pedro Schumacher – Prefeito Municipal.

I – DA PRESCRIÇÃO

André Olimpio de Moura – Secretário da CPL

A preliminar de prescrição será analisada apenas para os

Vilmar Barros de Araújo – Presidente da CPL

Diário Oficial de Contas
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Anderson Couto – Membro da CPL
Dandara Schereder – Membro da CPL
(...)
Análise
A questão do registro no Conselho Regional de Administração por empresas que prestam o serviço de transporte escolar já foi objeto de exame por esta Corte. No
processo TC 3535/2011, a Instrução Técnica Conclusiva,
o Parecer do Ministério Público Especial de Contas e o
Plenário (Acórdão 475/2012) foram pelo afastamento
da irregularidade, com fundamento na possibilidade de
se proceder a tal exigência. Nos processos 221/2014 e
222/2014, as Instruções Técnicas Conclusivas, foram pelo afastamento da irregularidade, com base no mesmo
fundamento. Nesses processos, o Parecer do Ministério Público Especial de Contas e os Acórdãos 978/2014 e
979/2014, embora tenham sido pelo afastamento da irregularidade em razão da ausência de culpabilidade dos
responsáveis, consignaram que a exigência é ilegal, alterando o entendimento anterior. A fim de esclarecer o
mais recente entendimento desta Corte, reproduzem-se
excertos do acórdão 978/2014 (cujo conteúdo é o mesmo do acórdão 979/2014):
ACÓRDÃO TC-978/2014 – PLENÁRIO
Trata o presente feito de Representação com pedido de
cautelar, formulada a esta Corte de Contas pela sociedade empresária (...) em desfavor do Município de Linhares em razão de supostas ilegalidades contidas no Edital
de Pregão Presencial nº 01/2014, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de veículo, a título de fretamento, para atender o
transporte escolar dos alunos da rede estadual no MuniSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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cípio de Linhares.
(...) 4-   Ilegalidade de exigência de certificado de registro
no Conselho Regional de Administração violando o artigo 30 da lei de Licitação: (...) Conforme pude verificar,
a Administração promoveu consulta ao Conselho Regional de Administração do Espírito Santo, acerca da necessidade da exigência de registro cadastral naquela Autarquia referente ao objeto do edital impugnado (transporte escolar com motorista), obtendo resposta que em se
tratando de prestação de serviços com fornecimento de
mão-de-obra, fato que obriga a empresa de gerir e administrar pessoal torna necessária a inscrição no CRA (doc.
de fls. 260/273). Em relação a esta matéria, expus meu
entendimento de que o registro no CRA somente seria
obrigatório quando o objeto a ser contratado for decorrente da atividade básica e não em relação às atividades
secundárias. (...) O Ministério Público de Contas em sua
manifestação, após análise mais profunda acerca da matéria, invocando o artigo 1º da Lei 6839/80, Lei 4769/67
e entendimentos jurisprudenciais, alterou o posicionamento exarado nos autos TC 3535/2011 entendendo
ser exorbitante a exigência contida no subitem 7.2.4.4
do edital ora em análise por afrontar os art. 27 a 33 da
Lei de Licitação. Entretanto, bem ressalvou que por ter o
jurisdicionado ter se pautado em orientação do Conselho Regional de Administração, entendeu que não se vislumbra nexo causal suficiente para aplicação de sanção
aos responsáveis, sugerindo ao final que se recomende
à Administração que nas futuras licitações com o mesmo objeto que abstenha de exigir na fase de habilitação
a inscrição no Conselho Regional de Administração. Muito bem abordado o tema pelo Ministério Público de Contas, onde externei a princípio meu entendimento acerca
Diário Oficial de Contas

da matéria, nesse quadrante, neste caso concreto, diante de interpretação equivocada, ao meu sentir, quanto à
exigência de inscrição no Conselho Regional de Administração para empresas que prestam serviços de transportes, verifico que esta ilegalidade não teve o condão de
comprometer a lisura e a competitividade do processo
licitatório em análise.
Como se verifica do excerto acima, este TCE-ES, em
2014, modificou seu posicionamento anterior para entender, a partir de então, que não é possível exigir das licitantes registro no CRA em relação a serviços de transporte escolar. Revendo seu posicionamento anterior, acima referido, este Núcleo alinha-se ao atual entendimento desta Corte e do Ministério Público Especial de Contas, uma vez que a Lei 6.839/80 estabelece que o registro de empresas nos conselhos profissionais deve se dar
com fundamento na atividade básica. No caso, a atividade principal das empresas de transporte escolar consiste
em transporte de pessoas, não se enquadrando, portanto nas atividades listadas no art. 2º, da Lei 4.769/65. Dessa maneira, a exigência se revela excessiva.
Sem embargo, a irregularidade se refere a 2009, de maneira que não é possível aplicar o novo entendimento
ao presente caso, em virtude da aplicação analógica do
disposto no art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei Federal
9784/1998, que assim estabelece:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:
www.tce.es.gov.br

[...]
XIII - interpretação da norma administrativa da forma
que melhor garanta o atendimento do fim público a que
se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
Demais disso, verifica-se que os responsáveis, neste feito, não são culpáveis. De acordo com o entendimento
firmado nos processos TC 221 e 222, ambos de 2014,
não foi aplicada sanção àqueles responsáveis porque se
pautaram em orientação do CRA, o que excluiu o nexo
de causalidade. Do mesmo modo, os responsáveis neste processo basearam a exigência editalícia em consulta procedida ao CRA na fase interna da licitação, como
se verifica às fls. 1702/1704, 1732/1734, 1762/1764,
1793/1795 (vol. VIII).
Por todo o exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
(...)
2.6. Ausência De Ratificação Da Dispensa (item 6, da ITI
1053/2011)
Base Legal:

Art. 26 da Lei nº 8.666/1993

Responsáveis:
nicipal

Luiz Pedro Schumacher – Prefeito Mu-

(...)
Análise
Conforme redação da ITI 1053/2011, a irregularidade se
refere a dois atos que são condição de eficácia da dispensa: ratificação e publicação. Tratando-se de atos diversos, sua análise será feita separadamente, iniciando-se
pela publicação das dispensas na imprensa oficial.
A questão da imprensa oficial é regulamentada pela Lei
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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8666/93, com suas alterações. Em sua redação original,
o inciso XIII do art. 6º da Lei 8666/93 definia imprensa
oficial como “veículo oficial de divulgação da Administração Pública”. Em 1994, esse dispositivo foi alterado, passando a contar com a seguinte redação “Imprensa Oficial - veículo oficial de divulgação da Administração Pública, sendo para a União o Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que
for definido nas respectivas leis”. Marçal Justen Filhoensina que a “Lei 8.883/1194 acolheu os protestos generalizados contra a indevida intromissão na órbita de peculiar interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Cada uma dessas entidades dispõe de autonomia para determinar o órgão que exercitará as funções
de ‘Imprensa Oficial’”. Com isso, cada ente federativo
pode determinar qual veículo configura imprensa oficial.
Comunga desse entendimento Renato Geraldo Mendes:
Imprensa oficial é a expressão genérica que designa o
veículo no qual os atos emanados da Administração são
publicados. Cada esfera de governo, isto é, federal, estadual, distrital e municipal, deve instituir ou eleger um veículo no qual os seus atos serão publicados.
Nesse sentido também a jurisprudência, ilustrada pelo
aresto abaixo reproduzido:
Recurso de Revisão. Quadro de avisos como veículo oficial de publicidade. Ressalto que a Lei 8.666/93 considera como Imprensa Oficial para os Municípios, nos termos do inciso XIII do art. 6º, o que for definido nas respectivas leis. E, nestes termos, a publicação dos atos efetuada através da afixação no quadro de aviso encontra
respaldo legal, desde que o Município tenha definido
esse veículo como o oficial de publicação de seus atos
administrativos. Todavia, no caso em tela, o defendenDiário Oficial de Contas

te não apresentou qualquer dispositivo legal elegendo
tal veículo como o oficial. (TCE/MG, Recurso de Revisão nº 667629, Rel. Conselheiro Wanderley Ávila, j. em
02.05.2007.)
Assim, quando a Lei 8666/93 se refere à “imprensa local”
em seus demais dispositivos, deve manter-se essa definição em mente. É o caso, também, do art. 26, segundo
o qual as dispensas e inexigibilidades devem ser objeto
de publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição para a eficácia dos atos. Desse modo, aquilo que o ente estabelecer em lei como imprensa
oficial servirá para o atendimento do disposto.
No município de Pancas, a Lei Orgânica se encarregou de
regular a matéria, da seguinte forma:
Art.129. A publicação das Leis e atos municipais, enquanto não houver imprensa oficial, será feita por afixação na sede da Prefeitura ou na Câmara Municipal, conforme o caso.
Com base nesse artigo, percebe-se que a Lei Orgânica
Municipal permite a publicação dos contratos (espécie
de ato em sentido amplo) no quadro de avisos. Este TCE-ES, no processo 7873/2003, relativo ao Município de
Anchieta considerou regular a publicação de resumos de
contratos firmados por licitação, dispensa ou inexigibilidade no átrio do órgão, visto que a Lei Orgânica do Município assim o autoriza. No Acórdão TC 188/2005, entretanto, foi ressalvado que o município deveria priorizar formas mais efetivas de dar publicidade a seus atos.
Aplica-se o mesmo entendimento firmado naquele processo a este, uma vez que se trata da mesma natureza
de irregularidade.
Neste caso, contudo, resta averiguar se as afixações
www.tce.es.gov.br

ocorreram. A equipe de auditoria não encontrou comprovantes das publicações nos autos dos processos de
dispensa 4.550/2008, 4.724/2008 e 1.902/2009. O responsável, assentindo que não havia comprovantes das
publicações nos processos, trouxe a este processo os documentos de fls. 1540/1543 (vol. VIII). Trata-se de certidões em que a servidora responsável pelas atividades
de publicação no órgão atesta a publicação dos contratos no quadro de avisos da prefeitura. Por si sós, tais documentos não demonstram inequivocamente tais publicações, visto que podem ter sido produzidos posteriormente. No entanto, não há nada nesses documentos que
indique sua confecção posterior ou inidoneidade, motivo pelo qual devem ser aceitos para o fim de demonstrar
a publicação no quadro de avisos. Desse modo, opina-se
pelo afastamento da irregularidade no que tange à publicação dos contratos.
A propósito dessas publicações, cabe sublinhar que a
comprovação da publicação de atos administrativos em
quadros de avisos é feita por provas que abrem espaços
para dúvidas. Por exemplo, atestados podem ser elaborados sem que os extratos dos contratos tenham de fato
sido afixados. A fim de suprir essa fragilidade e somado
ao princípio da publicidade, sugere-se a expedição de recomendação à atual Administração para que providencie a publicação de contratos firmados, seja por dispensa, inexigibilidade ou licitação, por meios que permitam maior alcance.
Quanto à ratificação, tem-se que se trata de condição para eficácia mesmo em contratos cujos valores dispensariam a publicação, como ensina a doutrina:
Da leitura do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93 infere-se que, ressalvadas as hipóteses de dispensa em função
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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do valor, o ato administrativo pertinente à ratificação pela autoridade superior deverá ser publicado na imprensa oficial, constituindo condição de eficácia da contratação direta. Por consequência, nos casos de dispensa com
base no art. 24, incs. I e II, será dispensável a publicação desse ato na imprensa oficial. Frise-se, a Lei não dispensa o ato de ratificação em si, apenas a sua publicação. Isso porque o ato de ratificação da autoridade no
processo é obrigatório, em razão da necessidade de controle hierárquico. Portanto, nas hipóteses de contratação direta em função do valor, pode ser dispensada, tão
somente, a publicação do ato de ratificação na imprensa oficial. (Orientação formulada em discussões realizadas pelo Núcleo Zênite de Pesquisa e Desenvolvimento.)
(grifos no original.)
Os termos de ratificação devem ser juntados aos autos
dos processos de contratação direta, como deixa claro o
TCU no aresto abaixo reproduzido:
Quando a contratação pública for realizada mediante
dispensa de licitação, deverão constar dos autos do processo documentos de ratificação pela autoridade superior, publicação na imprensa oficial e razão da escolha do
fornecedor, conforme estabelece o art. 26, caput e parágrafo único, inc. II, da Lei nº 8.666/93. (TCU, Acórdão nº
4.100/2010, 2ª Câmara, Rel. Min. Aroldo Cedraz, DOU de
11.08.2010.)
Às fls. 1545/1547 (vol. VIII), o responsável juntou cópias
dos termos de ratificação, que, segundo aduziu, não haviam sido juntados aos autos do processo de dispensa
por equívoco. Como no caso da publicação, não é possível aferir se tais documentos foram produzidos contemporânea ou posteriormente à época da contratação. Novamente, tendo em vista a ausência de elementos que
Diário Oficial de Contas

indiquem inidoneidade dos documentos, somado ao fato de que foi o próprio responsável que assinou os contratos, tais documentos devem ser aceitos para os fins
de comprovar a ratificação. Assim, opina-se pelo afastamento da irregularidade no que tange à ratificação dos
contratos.”
Também acolho as RECOMENDAÇÕES propostas pela
área técnica, relativas aos tópicos 2.1 – Falta de controle na execução contratual e 2.6 – Ausência de ratificação da dispensa, constantes da Conclusiva, quais sejam:
1 – Detalhar os produtos (por exemplo, “conexão bomba
gasolina”, em vez que apenas “conexão”) nos processos
de despesas em que o preço consista em percentual incidente sobre tabela oficial de produtos e serviços, a fim
de garantir o correto cálculo do desconto;
2 – Providenciar a publicação de contratos firmados, seja
por dispensa, inexigibilidade ou licitação, por meios que
permitam maior alcance que a afixação no átrio da sede
da Prefeitura.
Por sua vez, o item 2.3 – Ausência de regular liquidação
trata do Contrato n. 137/2009, firmado com a empresa
IRMÃOS CANI LTDA, tendo como objeto a prestação de
serviços de reparos em 05 (cinco) veículos municipais,
incluindo o fornecimento de peças.
Segundo o edital licitatório e o instrumento contratual, o
cálculo do valor dos serviços baseava-se na quantidade
de horas trabalhadas, de acordo com a estimativa constante do manual do fabricante de cada veículo.
No entanto, ao analisar as notas fiscais, a equipe de auditoria observou que os serviços foram cobrados pelo valor global, sem especificar a quantidade de horas efetivamente trabalhadas e a quantidade prevista no manuwww.tce.es.gov.br

al do fabricante.
Considerando que a correta liquidação da despesa ficou
prejudicada pela impossibilidade de verificação do preço
cobrado, bem como pela falta de comprovantes de entrega das peças, a área técnica sugeriu o ressarcimento
integral, que somou R$ 19.050,48 (dezenove mil e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), equivalente a
9.886,08 VRTE.
Os responsáveis apresentaram as mesmas justificativas,
no sentido de que todas as despesas foram precedidas
de orçamento, as notas fiscais continham os atestados
de recebimento dos serviços e os valores globais foram
conferidos segundo a quantidade de horas definida no
manual do fabricante.
Informaram que, acatando a orientação da equipe de auditoria, os descontos de 10% sobre o preço das peças foi
aplicado retroativamente e ressarcido pela empresa contratada, conforme comprovante de depósito juntado aos
autos (f. 1666).
Além disso, os servidores responsáveis pelo orçamento
prévio teriam sido orientados a conferir o quantitativo
de horas trabalhadas.
De acordo com os responsáveis, os serviços foram prestados e as falhas na liquidação da despesa foram sanadas, razão pela qual não houve prejuízo ao erário.
A análise conclusiva refutou a defesa, mantendo a irregularidade nos seus aspectos formal e material, conforme transcrito:
Base Legal:

Art. 63, §2º, III da Lei 4.320/64

Responsáveis:Luiz Pedro Schumacher – Prefeito Municipal.
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Adão Madeira – Presidente da Comissão de Fiscalização
e Monitoramento da Gestão de Contratos para Prestação de Serviços de Oficina com Fornecimento de Peças,
conforme Portaria nº 29/2009
(...)
Análise
Como se verifica da narrativa da ITI 1053/2011, a irregularidade se decompõe em uma de aspecto formal, isto é,
de formalização da despesa, e “2.3. Ausência De Regular
Liquidação (item 3, da ITI 1053/2011) outra de aspecto
material, a necessidade de devolução de valores. Assim,
essa análise será dividida em duas partes, a começar pela irregularidade formal.
Como cediço, a liquidação de despesa observa o disposto no art. 63, da Lei 4.320/1964. De acordo com esse dispositivo, a Administração Pública deve verificar, com base em títulos e documentos comprobatórios, a importância exata a pagar. No caso, essa importância era expressa no número de horas trabalhadas para um determinado serviço de acordo com o tempo padrão indicado
no manual do fabricante do veículo a ser reparado, conforme as cláusulas do edital e do contrato a seguir transcritas:
Pregão Presencial 021/2009 (fls. 314/336 - vol. II)
7 – DA PROPOSTA
[...]
I - Deverá conter o preço da mão-de-obra cobrada por
hora trabalhada e o desconto especificado em percentuais, sem casas decimais, sobre a tabela de preços de
venda à vista de peças e acessórios emitida pelo fabricante dos veículos em vigor à data da proposta, conforme modelo constante do Anexo l deste Edital, para cada
Diário Oficial de Contas

lote que a empresa interessar na licitação.
[...]
III - Para formulação do preço da hora trabalha, deverão ser tomados como base os tempos-padrão de reparos constantes do manual do fabricante do veículo a
ser reparado;
Contrato 01372009 (fls. 341/347 – vol. II)
6.1. Além das obrigações que lhe são comuns e peculiares, cabe exclusivamente a CONTRATADA:
[...]
e) O prazo de execução de cada serviço será o estipulado na tabela de tempo padrão e indicado em orçamento
específico para cada caso, devendo a CONTRATADA atender prontamente as requisições de cada Secretaria desta
Prefeitura Municipal. (g.n)
Tendo em vista tais previsões editalícias e contratuais,
verifica-se que, no aspecto formal, a liquidação da despesa não foi satisfeita conforme a Lei 4.320/1964. Isso
porque a contratada não apresentou, nos documentos
da despesa (fls. 349/370 - vol. II), as horas trabalhadas
expressamente em conformidade com as tabelas e manuais dos fabricantes, mas apenas o valor global para a
atividade. Importante notar que os responsáveis não impugnam essa assertiva, deixando incontroversa a falha
formal na liquidação da despesa. Desse modo, opina-se
pela manutenção da irregularidade no aspecto formal,
passando-se a seguir para a análise da irregularidade no
aspecto material.
A irregularidade formal é capaz de ensejar a devolução dos valores pagos se não ficar evidenciada a correta prestação de serviços. No presente caso, os responsáveis afirmaram que, não obstante a contratada não tewww.tce.es.gov.br

nha apresentado o serviço discriminado por horas em
conformidade com os manuais dos fabricantes, a Administração pôde, por conta própria, aferir sua conformidade por meio da divisão dos valores pelas horas constantes dos manuais. A fim de comprovar suas alegações,
apresentaram os documentos de fls. 1661/1664 (vol.
VIII), consistentes em tabela por hora de serviço elaborada pela Mecânica Irmãos Cani Ltda. Essa tabela, contudo, não supre a falha verificada. De acordo com as cláusulas do edital e do contrato acima reproduzidos, as horas de serviço devem ser baseadas no manual do fabricante de cada veículo, não em tabela elaborada unilateralmente pela contratada. Permanece, portanto, a impossibilidade de se verificar se os serviços foram prestados em conformidade com as horas previstas nas tabelas oficiais, e consequentemente a irregularidade no aspecto material.
No que tange à devolução de R$ 1.217,50 pela contratada ao Município, verifica-se que o comprovante de depósito de fl. 1666 (vol. VIII) se refere à “devolução ref.
desconto de 10% notas fiscais – pregão 021/2009 Irmãos
Cani Ltda”. De acordo com essa descrição, o valor ressarcido não possui o mesmo objeto que o ora analisado, isto é, refere-se a fatos diferentes. Nesta irregularidade, a equipe técnica questiona os pagamentos por ausência de parâmetro oficial (manual e tabela de serviços
do fabricante) quanto ao tempo de serviço despendido
em cada atividade. Já a incidência de desconto não é objeto da irregularidade descrita na ITI 1053/2011 ora analisada. Dessa maneira, por tal comprovante não se referir
aos fundamentos tratados nessa irregularidade, ele não
serve para elidi-la, mantendo-se a irregularidade material também pela inadequação do documento de fl. 1666
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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a comprovar as horas trabalhadas.
Por todo o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade nos aspectos formal e material, sendo passível o ressarcimento R$ 19.050,48, correspondentes a
9.886,08 VRTEs, por parte de Luiz Pedro Schumacher e
Adão Madeira. No que tange à responsabilidade do sr.
Luiz Pedro Schumacher, tem-se que, na qualidade de ordenador de despesas e tendo participado do processo
de despesa, como o demonstra a aposição de sua assinatura nas notas de empenho, vincula-se à correção da
despesa, sendo, portanto, responsável pelo bom uso
dos valores no contrato. A responsabilidade do sr. Adão
Madeira reside no fato de ser o presidente da comissão
encarregada de fiscalizar e gerir o contrato, motivo pelo qual deveria ter requisitado da contratada as tabelas
do fabricante em que constam as horas de serviço; ao
deixar de fazê-lo, aceitando a documentação incompleta, atraiu para si a responsabilidade pela irregularidade.
Por fim, vale ressaltar que, na eventual interposição de
recurso, os responsáveis podem trazer aos autos as tabelas e os manuais do fabricante que demonstrem as horas
de serviço e sua compatibilidade com os valores apresentados pela contratada, elidindo, assim, a irregularidade e o ressarcimento.”

orçamentos prévios e notas fiscais (f. 302/370), que evidenciam a frequente omissão de informações essenciais ao controle da despesa, tais como: o recebimento atestado por servidor identificado, a segregação entre
mão-de-obra e peças, a identificação dos veículos reparados, a correspondência entre orçamento e nota fiscal,
a quantidade de horas de serviço e o parâmetro usado
para sua fixação, que deveria ser o manual do fabricante.
Embora os responsáveis tenham se omitido no dever de
justificar o preço, não é possível presumir que os serviços não foram prestados, motivo pelo qual entendo incabível a impugnação de toda a despesa. A falta do manual do fabricante, por si só, não conduz à presunção do
pagamento indevido, seja decorrente de sobrepreço ou
de inexecução contratual, situações que não restaram
comprovadas nos autos.
Desse modo, acompanho, em parte, a área técnica e o
Ministério Público de Contas, mantendo a irregularidade relatada no item 2.3 da Conclusiva, mas divergindo
quanto ao ressarcimento, por ausência de provas de pagamento indevido. Em razão da prescrição da pretensão punitiva, a sanção pecuniária não poderá ser aplicada aos senhores LUIZ PEDRO SCHUMACHER e ADÃO
MADEIRA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pela então relatora, em:
1.1. Preliminarmente, reconhecer a PRESCRIÇÃO da pretensão sancionatória, quanto aos fatos constantes dos
itens 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 da Instrução Conclusiva, na forma do art. 71, caput, da Lei Complementar n. 621/2012;
1.2. No mérito, com fundamento no art. 207, inciso V, §§
1º e 3º, do Regimento Interno:
1.2.1. ACOLHER as razões de justificativas dos senhores LUIZ PEDRO SCHUMACHER, ANDRÉ OLÍMPIO MOURA, VILMAR BARROS DE ARAÚJO, ANDERSON COUTO e
DANDARA SCHEREDER, em relação aos fatos descritos
nos itens 2.2 e 2.6 da Conclusiva, excluindo suas responsabilidades;
1.2.2. RECOMENDAR que o atual Prefeito Municipal de
Pancas adote as seguintes providências, referentes aos
tópicos 2.1 – Falta de controle na execução contratual
e 2.6 – Ausência de ratificação da dispensa, constantes
da Conclusiva:
a) Detalhar os produtos (por exemplo, “conexão bomba
gasolina”, em vez que apenas “conexão”) nos processos
de despesas em que o preço consista em percentual incidente sobre tabela oficial de produtos e serviços, a fim
de garantir o correto cálculo do desconto;

Quanto ao aspecto formal, concordo com o entendimento técnico, já que os responsáveis não conseguiram comprovar que os valores pagos pelos serviços equivaliam à
quantidade de horas constante do manual do fabricante
restando comprovada a falha na liquidação da despesa.
A defesa não esclareceu os questionamentos da equipe
da auditoria e não juntou documentos capazes de elidir
essa irregularidade (f. 1329/1553 e 1555/1669).

Pelo exposto, acompanhando, em parte, a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.

Conselheira Substituta

b) Povidenciar a publicação de contratos firmados, seja
por dispensa, inexigibilidade ou licitação, por meios que
permitam maior alcance que a afixação no átrio da sede
da Prefeitura.

O Relatório de Fiscalização, por sua vez, contém alguns

1. ACÓRDÃO

1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
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Em 30 de novembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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2. Unânime.

Relator: Marco Antônio da Silva

nou no mesmo sentido.

3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

Partes: Valdir Klug, Guerino Luiz Zanon

Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
em sessão da 1° Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(No exercício da presidência).
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) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora nos termos do art. 86,
§4º, do Regimento Interno
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 155/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04967/2016-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: PRÓ-ESPORTE - Fundo de Incentivo ao Esporte e Lazer do Espírito Santo
Diário Oficial de Contas

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo de Incentivo ao Esporte e lazer do Espírito
Santo – Pró - Esporte, relativa ao exercício de 2015, sob
a responsabilidade do Sr. Valdir Klug, Ordenador de Despesas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
00270/2017-7 e na Instrução Técnica Inicial – ITI nº
00894/2017-9, através da Decisão Monocrática nº
01235/2017-7 (fls. 26-28), determinei a citação do responsável, no sentido de que apresentassem, no prazo de
30 (trinta) dias, suas razões de defesa, em face do indicativo de irregularidade constante do item 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação nº 1351/2017-9, o gestor apresentou a esta Corte de Contas documentação
através do protocolo eletrônico 00910/2017.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 00087/2018-5, opinou no sentido de que seja julgada regular com ressalva a prestação de contas em apreço, expedindo-se determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do
Procurador, Dr. Luciano Vieira, mediante Parecer nº
00463/2018-1, em consonância com a área técnica, pugwww.tce.es.gov.br

É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Prestação de Contas Anual do Fundo de Incentivo ao Esporte e lazer do Espírito Santo – Pró - Esporte, relativa ao
exercício de 2015, em comento, necessário é sua análise
para posterior julgamento, em razão da documentação
que lhe deu suporte.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
0087/2018-5, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo de Incentivo ao Esporte e Lazer do Espírito Santo - PRÓ-ESPORTE, exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Valdir Klug, sendo mantida a irregularidade
constante do item 3.3.1 do RT 00270/2017-7, tratada no
item 2.1 desta Instrução Conclusiva:
Segunda-feira, 28 de maio de 2018

233

ATOS DA 1a CÂMARA

2.1 AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

[...]

BASE LEGAL: Art. 82 da Lei Complementar 621/2012

(...)

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA as contas do Sr. Valdir Klug, no exercício de funções de ordenador de despesas do Fundo de Incentivo
ao Esporte e Lazer do Espírito Santo - PRÓ- ESPORTE no
exercício de 2015, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;

Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida, determinar ao Fundo de Incentivo ao Esporte e Lazer do Espírito Santo - PRÓ-ESPORTE na pessoa de seu
atual gestor, que:
1) Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno
nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, e compatível com sua estrutura
organizacional e com o volume de atividades a serem
controladas;
2) Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei
Complementar 621/2012. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
Diário Oficial de Contas

Art. 84. As contas serão julgadas:

(...)
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das
medidas necessárias à correção das impropriedades ou
faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência.
(g.n.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do Fundo de Incentivo ao Esporte e lazer do Espírito Santo – Pró - Esporte, relativa ao exercício de 2015,
sob a responsabilidade do Sr. Valdir Klug, Ordenador de
Despesas, em razão da mantença da irregularidade formal contida no item 3.3.1 do Relatório Técnico – RT nº
00270/2017-7, dando-lhe a devida quitação;

Desta feita, efetivamente, verifico que a área técnica entendeu como regular com ressalva os atos praticados sob
o aspecto técnico-contábil, estando correto o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que, no mesmo sentido, se manifestaram pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas, em razão da mantença da irregularidade inserta no
item 3.3.1 do RT 00270/2017-7 (Da ausência de Parecer
Conclusivo no Relatório de Controle Interno), havendo
necessidade de expedição de determinação, de acordo
com os ditames estabelecidos nos artigos 84, inciso II e
86, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.

1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÕES ao atual gestor do Fundo
de Incentivo ao Esporte e lazer do Espírito Santo – Pró Esporte, nos seguintes termos:

2.

1.3. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em jul-

DISPOSITIVO:
www.tce.es.gov.br

1.2.1 Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar
nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
1.2.2 Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa
unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012;

Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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gado.

Relator: Marco Antônio da Silva

técnica, pugnou no mesmo sentido.

2. Unânime.

Parte: Joao Guerino Balestrassi

3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.

Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
em sessão da 1° Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(No exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(Convocada) e Marco Antonio da Silva (Em substituição
- Relator).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 156/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04987/2016-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FDI - Fundo de Desenvolvimento das Atividades Produtivas Inovadoras
Diário Oficial de Contas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo de Desenvolvimento de Atividades Produtivas e Inovadoras - FDI, relativa ao exercício de 2015, sob
a responsabilidade do Sr. João Guerino Balestrassi, Ordenador de Despesas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
00269/2017-1 e na Instrução Técnica Inicial – ITI nº
00440/2017-1, através da Decisão Monocrática nº
00921/2017-2, determinei a citação do responsável, no
sentido de que apresentassem, no prazo de 30 (trinta)
dias, suas razões de defesa em face do indicativo de irregularidade constante do item 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação nº 01037/2017-1, o
gestor apresentou a esta Corte de Contas documentação
através do protocolo eletrônico 00759/2017-4.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 00214/2018-1, opinou no sentido de que seja julgada regular com ressalva a prestação de contas em apreço, expedindo-se determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, mediante
Parecer nº 00441/2018-4, em consonância com a área
www.tce.es.gov.br

É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Fundo de Desenvolvimento de Atividades Produtivas e
Inovadoras - FDI, relativa ao exercício de 2015, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
00214/2018-1, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo de Desenvolvimento das Atividades Produtivas
Inovadoras - FDI, exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Joao Guerino Balestrassi, sendo mantida a irregularidade constante do item 3.3.1 do RT 00269/20174,
tratada no item 2.2 desta Instrução Conclusiva:
2.2 AUSÊNCIA DO PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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RIO DE CONTROLE INTERNO.

Art. 84. As contas serão julgadas:

Base legal: Art. 82, § 2º, da Lei 621/2012, anexo 12 da IN
TC 28/2013 alterada pela IN TC 33/2014.

(...)

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA as contas do Sr. Joao Guerino Balestrassi, no
exercício de funções de ordenador de despesas do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Produtivas Inovadoras - FDI, no exercício de 2015, na forma do artigo
84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida,
determinar à Fundo de Desenvolvimento das Atividades Produtivas Inovadoras – FDI. na pessoa de seu atual gestor, que:
1) Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno
nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
2) Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei
Complementar 621/2012. – (g.n).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
[...]
Diário Oficial de Contas

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;
(...)
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das
medidas necessárias à correção das impropriedades ou
faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência.
(g.n.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, verifico que a área técnica entendeu como regular com ressalva os atos praticados sob
o aspecto técnico-contábil, estando correto o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que, no mesmo sentido, se manifestaram pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas, em razão da mantença da irregularidade inserta no
item 3.3.1 do RT 00269/2017-1 (Da ausência de Parecer
Conclusivo no Relatório de Controle Interno), havendo
necessidade de expedição de determinação, de acordo
com os ditames estabelecidos nos artigos 84, inciso II e
86, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
2.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
www.tce.es.gov.br

VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do Fundo de Desenvolvimento de Atividades
Produtivas e Inovadoras - FDI, relativa ao exercício de
2015, sob a responsabilidade do Sr. João Guerino Balestrassi, Ordenador de Despesas, em razão da mantença
da irregularidade formal contida no item 3.3.1 do Relatório Técnico – RT nº 00269/2017-1, dando-lhe a devida quitação;
1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÕES ao atual gestor do Fundo
de Desenvolvimento de Atividades Produtivas e Inovadoras - FDI, nos seguintes termos:
1.2.1 Adote as medidas administrativas necessárias à
implantação da Unidade Executora de Controle Interno,
nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
1.2.2 Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa
unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
1.3. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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gado.

Partes: Cesar Roberto Colnaghi, Gilson Giuberti Filho

2. Unânime.

Ementa:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(No exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(Convocada) e Marco Antonio da Silva (Em substituição
- Relator).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 157/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05016/2016-3
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FESAD - Fundo Estadual Antidrogas
Relator: Marco Antônio da Silva

Diário Oficial de Contas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual Sobre Drogas - FESAD, relativa ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. César
Roberto Colnaghi e Gilson Giuberti Filho, Ordenadores
de Despesas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
00456/2017-2 e na Instrução Técnica Inicial – ITI nº
01074/2017-1, através da Decisão Monocrática nº
01428/2017-2, determinei a citação dos responsáveis,
no sentido de que apresentassem, no prazo de 30 (trinta) dias, suas razões de defesa, em face do indicativo de
irregularidade constante do item 3.4.1 do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação nº 01729/2017-5, os
gestores apresentaram documentação, através do protocolo eletrônico 01086/2017-4.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 00223/2018-1, opinou no sentido de que seja julgada regular com ressalva a prestação de contas em apreço, expedindo-se determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do
Procurador, Dr. Luciano Vieira, mediante Parecer nº
00461/2018-1, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
www.tce.es.gov.br

Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
em sessão da 1° Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual Sobre Drogas - FESAD, relativa ao exercício de 2015, em comento,
necessário é sua análise para posterior julgamento, em
razão da documentação que lhe deu suporte.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
00223/2018-1, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo Estadual sobre Drogas – FESAD, exercício de
2015, sob a responsabilidade dos Srs. Cesar Roberto Colnaghi e Gilson Giuberti Filho, sendo mantida a irregularidade constante do item 3.4.1 do RT 0456/2017-2, tratada no item 2.1 desta Instrução Conclusiva:
2.1 ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO E PARECER DO
CONTROLE INTERNO DE FORMA INCONCLUSIVA E SEM
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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OS ELEMENTOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS (item 3.4.1
do RT 00456/2017-2)

estabelece o seguinte, litteris:

mentar Estadual nº 621/2012.

[...]

2.

Fundamentação legal: art. 82, § 2°, da Lei Complementar Estadual 621/2016, art. 105, § 4°, do Regimento Interno, Anexo 12 da Instrução Normativa TC 28/2013.

Art. 84. As contas serão julgadas:

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que a 1° Câmara aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA as contas dos Srs. Cesar Roberto Colnaghi e Gilson Giuberti Filho, no exercício de funções de ordenador de despesas Fundo Estadual sobre Drogas – FESAD,
no exercício de 2015, na forma do artigo 84, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida, determinar à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, órgão ao qual o Fundo Estadual sobre Drogas –
FESAD encontra-se atualmente vinculado, na pessoa de
seu atual gestor, que:
1) Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno
nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
2) Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei
Complementar 621/2012. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
Diário Oficial de Contas

(...)
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;

DISPOSITIVO:

MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

(...)

1. ACÓRDÃO:

Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das
medidas necessárias à correção das impropriedades ou
faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência.
(g.n.).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:

Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico
que a área técnica entendeu como regular com ressalva
os atos praticados sob o aspecto técnico-contábil, estando correto o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que, no mesmo sentido, se manifestaram pela regularidade com ressalva da presente
prestação de contas, em razão da mantença da irregularidade inserta no item 3.4.1 do RT 0456/2017-2 (Encaminhamento de Relatório e Parecer de Controle Interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos estabelecidos), havendo necessidade de expedição
de determinação, de acordo com os ditames estabelecidos nos artigos 84, inciso II e 86, ambos da Lei Complewww.tce.es.gov.br

1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual Sobre Drogas - FESAD, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos Srs.
Cesar Roberto Colnaghi e Gilson Giuberti Filho, Ordenadores de Despesas, em razão da mantença da irregularidade formal contida no item 3.4.1 do Relatório Técnico – RT nº 00456/2017-2, dando-lhes a devida quitação;
1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÕES ao atual gestor do Fundo Estadual Sobre drogas - FESAD, nos seguintes termos:
1.2.1. Adote as medidas administrativas necessárias à
implantação da Unidade Executora de Controle Interno
nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
1.2.2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa
unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei ComSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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plementar Estadual 621/2012.

Florestais do Espírito Santo

1.3. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.

Relator: Marco Antônio da Silva

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2015
– REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(No exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(Convocada) e Marco Antonio da Silva (Em substituição
- Relator).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 158/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06715/2016-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FUNDÁGUA - Fundo Estadual de Recursos Hídricos e

Diário Oficial de Contas

Parte: Rodrigo Marques de Abreu Judice

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais
do Espírito Santo – FUNDÁGUA, relativa ao exercício de
2015, sob a responsabilidade do Sr. Rodrigo Marques de
Abreu Judice, Ordenador de Despesa.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
00379/2017-1 e na Instrução Técnica Inicial – ITI nº
00577/2017-7, através da Decisão Monocrática nº
00959/2017-1, determinei a citação do responsável,
no sentido de que apresentasse, no prazo de 30 (trinta)
dias, suas razões de defesa em face do indicativo de irregularidade constante do item 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
Em resposta ao Termo de Citação nº 01062/2017-9, o
gestor apresentou a esta Corte de Contas documentação, através do protocolo eletrônico 00781/2017-9.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 00141/2018-6, opinou no sentido de que seja julgada regular com ressalva a prestação de contas em apreço, expedindo-se determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do
www.tce.es.gov.br

Procurador, Dr. Luciano Vieira, mediante Parecer nº
00469/2018-8, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
em sessão da 1° Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do Espírito Santo - FUNDÁGUA,
relativa ao exercício de 2015, em comento, necessário é
sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
00141/2018-6, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, temos a sugerir que a Prestação de
Contas do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do Espírito Santo - FUNDÁGUA, de responsabiliSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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dade do Senhor Rodrigo Marques de Abreu Judice, relativamente ao exercício de 2015, seja julgada REGULAR
RESSALVA b 84, III, lI d , L C l 621/2012, face a manutenção das seguinte irregularidade apontada no item 2.2
desta Instrução Técnica, item 3.3.1 do Relatório Técnico
00379/2017-1.
- 3.3.1 AUSÊNCIA DO PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida, determinar à Fundo Estadual de Recursos Hídricos e
Florestais do Espírito Santo - FUNDÁGUA na pessoa de
seu atual gestor, que:
1) Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno
nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
2) Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei
Complementar 621/2012. – g.n.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
(...)
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem imDiário Oficial de Contas

propriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;
(...)
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das
medidas necessárias à correção das impropriedades ou
faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência.
(g.n.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico
que a área técnica entendeu como regular com ressalva
os atos praticados sob o aspecto técnico-contábil, estando correto o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que, no mesmo sentido, se manifestaram pela regularidade com ressalva da presente
prestação de contas, em razão da mantença da irregularidade inserta no item 3.3.1 do RT 00379/2017-1 (Ausência de Parecer Conclusivo no Relatório de Controle
Interno), havendo necessidade de expedição de determinação, de acordo com os ditames estabelecidos nos
artigos 84, inciso II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
2.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
www.tce.es.gov.br

MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do Espírito Santo - FUNDÁGUA, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Rodrigo Marques de Abreu Judice, Ordenador de Despesas, em razão da mantença da irregularidade formal contida no
item 3.3.1 do Relatório Técnico – RT nº 00379/2017-1,
dando-lhe a devida quitação;
12. EXPEDIR DETERMINAÇÕES ao atual gestor do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do Espírito
Santo – FUNDÁGUA, nos seguintes termos:
1.2.1 Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar
nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
1.2.2 Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa
unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.3. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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1° Câmara

Procurador: Custódio Pinheiro da Silva

4. Especificação do quórum:

REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(No exercício da presidência).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(Convocada) e Marco Antonio da Silva (Em substituição
- Relator).

Cuidam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO com
pedido de medida cautelar, formulada pela empresa
Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Presencial nº
79/2017, da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, objetivando a contratação de empresa especializada em receber, armazenar e transportar lixo (resíduos sólidos urbanos).

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 159/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 08420/2017-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMRB - Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Relator: Marco Antônio da Silva
Representante: Ambiental Coleta de Residuos e Servicos Eireli
Partes: Felismino Ardizzon, Aline Bazoni
Diário Oficial de Contas

Consta destes autos que o certame foi aberto em 25 de
agosto de 2017, tendo sido vencedora a empresa Colnorte Coleta de Resíduos Ltda, com a proposta anual de R$
280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).
Em síntese, a representante questiona a habilitação da
licitante vencedora, uma vez que a capacidade técnica e
operacional não teria sido comprovada para o objeto licitado.
A Eminente Conselheira em Substituição à época, nos
termos da Decisão Monocrática nº 01666/2017-3, determinou a notificação do atual Prefeito Municipal de
Rio Bananal, o Sr. Felismino Ardizzon e a Pregoeira Oficial, Sra. Aline Bazoni para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, encaminhassem cópia integral do Pregão Presencial
nº 79/2017, bem como da eventual contratação e pagamento, apresentando justificativas sobre os questionamentos constantes da Petição Inicial nº 371/2017.
Em resposta aos Termos de Notificação nº 02945/20171 e 02946/2017-6, os responsáveis apresentaram
documentação através do Protocolo Eletrônico nº
www.tce.es.gov.br

17266/2017-4 e Peças Complementares nº 09433/20178 e 09434/2017-2.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia - SecexEngenharia, nos termos da Manifestação Técnica 01648/2017-5,
sugeriu não conhecer da representação por insuficiência de indício de provas, com o consequente arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer nº 06557/2017-1, em consonância com
a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara
deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do
Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a presente Representação, acerca de supostas irregularidades no Pregão Presencial nº
79/2017, da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, necessária é sua análise para posterior deliberação, em razão
da documentação que lhe deu suporte.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, verifico que a área técnica opinou
pelo NÃO CONHECIMENTO da presente representação,
sendo acompanhada pelo douto representante do Parquet de Contas que pugnou, também, pelo não conhecimento e o consequente arquivamento dos autos.
Desse modo, transcreve-se a manifestação da Secretaria
Segunda-feira, 28 de maio de 2018

241

ATOS DA 1a CÂMARA

de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia
- SecexEngenharia, nos termos da Manifestação Técnica
01648/2017-5, verbis:
[...]
Dessa forma, pelas informações presentes no processo,
não se verificou incompatibilidades significativas entre
os atestados apresentados pela vencedora e as exigências edilícias, razão pela qual sugere-se o indeferimento
do mérito representado na PI-371/2017.
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sugere-se a esta Corte de Contas não conhecer a representação por
insuficiência de indício de provas e arquivar o processo. (g.n).
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou o posicionamento da área técnica, pugnando, também, pelo não conhecimento da representação e o arquivamento dos autos.
2.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

Assim, no que se refere aos requisitos de admissibilidade da representação, conforme previsão contida no artigo 177 c/c o § único do artigo 182 do RITCEEES, os quais
são transcritos, verbis:
[...]
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
Diário Oficial de Contas

IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;

Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia. – g. n.

V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.

Verifica-se que a presente representação aponta irregularidade ocorrida no Pregão Presencial 79/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Bananal, para a contratação de empresa especializada para receber, armazenar e transportar o lixo (resíduos sólidos urbanos), oriundo das coletas efetivadas pela Secretaria de Serviços Urbanos junto às residências e comércios do Município.

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
(...)

Ocorre que a área técnica, em sua análise, entendeu que
o atestado não é compatível com a demanda licitada e
acarretaria em interrupção da prestação do serviço de
natureza continua e essencial para os Munícipes.

IV - Senadores da República, Deputados Federais, Estaduais e Vereadores;

Além disso, ao final entendeu o corpo técnico que a presente representação não deve prosperar, restando evidente que a presente Representação não preenche os
requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 177,
III, da Resolução TC nº 261/2013, notadamente por insuficiência de indícios de provas, razão pela qual coaduno com o posicionamento da área técnica e do Parquet
de Contas.

V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;

3.

VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Decisão que submeto à sua consideração.

Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao art. 76, § 1º, da Constituição Estadual;

VII - unidades técnicas deste Tribunal;
VIII - as equipes no exercício do controle externo, nos
termos do art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício do cargo ou de função que ocupem;
X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
www.tce.es.gov.br

DISPOSITIVO:

MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do EspíSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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rito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:

ACÓRDÃO TC- 0160/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO TC: 3858/2015

4.3.1 Não comprovação dos saldos registrados no Balanço Patrimonial através dos inventários anuais de bens
móveis e bens imóveis.

1.1. NÃO CONHECER da presente representação, formulada pela empresa Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Presencial nº 79/2017, da Prefeitura Municipal de
Rio Bananal, na forma do artigo 177, III, da Resolução TC
nº 261/2013;

JURISDICIONADO: Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança

1.2. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.

EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR
COM RESSALVAS – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.

2. Unânime.

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

Instada a manifestar-se, a área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 00488/2017-2 (fls. 78/85),
opinou pela manutenção dos indícios identificados no
Relatório Técnico e, por consequência, pela irregularidade das contas.

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOA ESPERANÇA, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da senhora INEZ GAIGHER MILANESE VIDAL.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de
fl. 89/91, de lavra do Procurador Luciano Vieira, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pela irregularidade das contas.

Com base no Relatório Técnico n.º 00018/2016-8 (fls.
43/58) e na Instrução Técnica Inicial n.º 00234/20162 (fls. 59/60), foi proferida a Decisão Monocrática n.º
00746/2016-7 (fls. 62/63), por meio da qual a senhora
Inez Gaigher Milanese Vidal foi citada para justificar os
seguintes indícios de irregularidade:

Incluído em pauta da 26ª Sessão Ordinária da Primeira
Câmara, realizada no dia 02/08/2017, a responsável fez-se presente e pleiteou a realização de defesa oral e juntada de documentação complementar, o que fora deferido, conforme notas taquigráficas às fls. 96/98 e documentos às fls. 103/151.

4.1.1.2Divergência entre os valores de contribuições
previdenciárias totais devidas/retidas registrado no Resumo da Folha de Pagamento (FOLRGP) e os valores de
contribuições previdenciárias totais recolhidas/pagos registrados no BALEXO e BALFIN;

Os autos foram novamente encaminhados à área técnica
para análise. Observados os fundamentos apresentados
na ocasião da defesa oral, assim como os documentos
apresentados pela responsável, na Manifestação Técnica n.º 01265/2017-8 (fls. 155/170), a SecexContas opinou pela manutenção apenas da irregularidade atinente à não comprovação dos saldos registrados no Balanço
Patrimonial através dos inventários anuais de bens móveis e bens imóveis.

3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(No exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(Convocada) e Marco Antonio da Silva (Em substituição
- Relator.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Diário Oficial de Contas

ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEL:Inez Gaigher Milanese Vidal

4.1.2.1 Divergência entre os valores de contribuições
previdenciárias totais devidas/retidas registrado no Resumo da Folha de Pagamento (FOLRPP) e os valores de
contribuições previdenciárias totais recolhidas/pagos registrados no BALEXO e BALFIN;
www.tce.es.gov.br

Devidamente citada, a responsável não apresentou suas razões de justificativas, razão pela qual foi decretada a sua revelia, conforme Decisão Monocrática n.º
01786/2016-5 (fls. 74/75).

No entanto, considerando que os levantamentos foram
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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feitos de forma extemporânea pelos servidores do Fundo e culminaram na elaboração do inventário de bens
imóveis, cujo saldo apurado converge com o saldo de
bens lançados no balanço patrimonial, opinou pela regularidade com ressalvas da PCA.
Sugeriu, por fim, a expedição de determinação ao atual gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de
Boa Esperança, para que proceda ao encaminhamento dos inventários de bens móveis e imóveis quando da
apresentação de sua prestação de contas no intuito de
se comprovar os saldos de tais bens evidenciados nos balanços do Fundo.
Encaminhados os autos do Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer n.º 05011/2017-3 (fls. 174/175),
por meio do qual corroborou com a conclusão técnica,
opinando pela regularidade com ressalvas da prestação
de contas.

Base Normativa: Artigos 35, 85, 92, 101 e 105 da Lei Federal 4.320/1964; artigos 865 e 868 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR) de 1999, alterado pelo inciso I,
alínea “d”, do artigo 70 da Lei Federal 11.196/2005; artigos 37 e 158, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 30, da Lei Federal 8.212/1991.

do de R$70.668,14 no FOLRGP, gerando a diferença de
-R$7.623,60. Quanto ao servidor, o Resumo da Folha
(FOLRGP) registrou o valor retido de R$26.177,48 sendo divergente do valor pago de R$35.402,20 registrado
no Balanço Financeiro (BALFIN), resultando na diferença
de -R$9.224,72.

O indicativo de irregularidade em tela fora apontado no
RT 18/2016 conforme segue:

Diante do exposto, faz-se necessário que o Responsável
encaminhe as justificativas e/ou documentação que entender como necessárias ao esclarecimento e comprovação da situação encontrada.

Os dados extraídos da Folha de Pagamento (arquivo digital FOLRGP), do Balancete de Execução Orçamentária
(arquivo digital BALEXO) e o Balanço Financeiro (BALFIN)
do Fundo Municipal apresentaram divergências quanto
aos valores de contribuições previdenciárias, como se
segue:
Quadro 1 – Demonstrativo do Resumo das Divergências
nos Valores de Contribuições Previdenciárias
FOLRGP

É o Relatório.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca da regularidade com ressalvas na Prestação de Contas Anual. Adoto como razões de
decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na
Manifestação Técnica n.º 01265/2017-8, abaixo transcritos:
2.ANÁLISE DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
APONTADOS
2.1Divergência entre os valores de contribuições previdenciárias totais devidas/retidas registrado no Resumo da Folha de Pagamento (FOLRGP) e os valores
de contribuições previdenciárias totais recolhidas/pagos registrados no BALEXO e BALFIN (item 4.1.1.1 da ITI
234/2016)
Diário Oficial de Contas

BALEXO
(PAGO)

BALFIN
(PAGO)

Valor Divergente
(FOLRGP BALEXO
-7.623,60

%(valor
divergente/FOLRGP
-10,78%

Valor Divergente
(FOLRGP BALFIN
35.402,20 -9.224,72

%(valor
divergente/FOLRGP
-35,24%

U n i d a d e 70.668,14 78.291,74 Gestora
(Patronal)
FOLRGP
BALEXO
BALFIN
(PAGO)
(PAGO)

Servidor

26.177,48 -

Os valores registrados nos demonstrativos contábeis
(Balanço da Execução Orçamentária – BALEXO e Balanço
Financeiro – BALFIN) não conferem com os valores registrados no Resumo da Folha de Pagamento (FOLRGP), como demonstra o quadro 1.
A Unidade gestora registrou o valor pago de R$
78.291,74 no BALEXO, enquanto constava o valor deviwww.tce.es.gov.br

Das justificativas prestadas em face da sustentação
oral, relativas às contribuições previdenciárias da unidade gestora devidas ao regime geral de previdência
social
Em sua sustentação oral, a gestora responsável apresentou a seguinte justificativa quanto ao indicativo de irregularidade em comento:
Para os itens referentes à folha de pagamento, foi apresentada uma falha na geração do relatório o que ocasionou a divergência dos dados apresentados que somente foi detectada no presente momento quando dos indicativos de irregularidades dos valores de contribuições
previdenciárias totais devidas/retidas registrados no Resumo Geral da Folha de Pagamento. Tanto para o regime
geral de previdência, quanto o regime o regime próprio
de previdência. Esses novos valores precisam ser levados em consideração para uma nova análise substancial
dos fatos, tendo em vista que os dados acarretarão em
um novo panorama dos itens ora analisados. Ressalta-se,
excelências, que os relatórios corrigidos que comprovam
o alegado constam na justificativa. Por tal motivo, solicito a juntada dos documentos, sem a qual ocorrerá uma
injustiça ao imputar uma penalidade que, em momento
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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algum, foi ocasionada, apenas demonstra-se nos equívocos na transcrição dos dados.
Na documentação inserida pela gestora responsável em
face de sua defesa oral, quanto às contribuições previdenciárias da unidade gestora, constam as seguintes justificativas:
Consta na Prestação de Contas o arquivo denominado
Resumo Geral de Folha de Pagamento (FOLRGP), que
serviu como base para os apontamentos de indicativos
de irregularidade (...).
Insta registrar que tal Resumo Geral encontra-se com
equívocos em seus valores em especial na base de cálculo para a Contribuição Patronal e as consignações e INSS.
Referente aos valores de contribuição patronal deve-se reconhecer os valores retificados, conforme relatório anexado.
O valor das contribuições devidas no ano exercício de
2014 é de R$ 83.401,68, sob uma alíquota de 22,68% (A)
e R$ 1.077,00, sob uma alíquota de 20,00% (A.1) para os
prestadores de serviços autônomos.
As contribuições pagas no exercício de 2014 tem o valor de R$ 78.291,74 (C). A quantia de R$ 6.186,87 (C.1) é
resultante das contribuições devidas no mês de dezembro/2014 com vencimento em 20/01/2015, que foram
registradas como restos a pagar processados.
A diferença apresentada no item (D) é produto de arredondamento de sistema, nos termos apresentados abaixo:
Tabela: Contribuições previdenciárias – Unidade Gestora Em R$ 1,00
Análise
Diário Oficial de Contas

De pronto, há que se registrar que a inconsistência apontada em comento impactou no cálculo das contribuições previdenciárias patronais evidenciado na Tabela
04 do RT 18/2016, a seguir reproduzida: Tabela 04 (do
RT 18/2016): Contribuições previdenciárias – unidade
gestora Em R$ 1,00
Observa-se na tabela em tela que de acordo com a análise técnica inicial realizada verificou-se que fora repassado ao INSS valor superior ao devido, perfazendo o percentual de 10,78% do valor devido.
Conquanto, levando em consideração as justificativas
prestadas e a nova documentação encaminhada, tem-se que o valor total das contribuições previdenciárias
devidas pelo Fundo no exercício sob análise fora de R$
83.401,68 (fls. 119).
Como já havia sido apurado no RT 18/2016, o valor das
contribuições liquidadas fora de R$ 84.478,61 e das contribuições pagas fora de R$ 78.291,74.
Ocorre que, de acordo com a gestora responsável, tais
valores incluem o valor de R$ 1.077,00, relativo às contribuições devidas para os prestadores de serviços autônomos.
Desta feita, de acordo com a documentação encaminhada e as justificativas prestadas, efetuou-se nesta manifestação um novo cálculo concernente às contribuições
previdenciárias patronais devidas, conforme segue:

Compulsando o demonstrativo de restos a pagar –
DEMRAP verifica-se que o valor total de restos a pagar
do exercício de 2014 devido ao RGPS perfaz o montante
informado pela gestora responsável.
Ante o cálculo efetuado nesta manifestação e o fato de
os valores relativos às contribuições previdenciárias devidas no mês de dezembro possuírem o vencimento no
mês de janeiro do ano subsequente, daí o valor de tais
contribuições registrado no Resumo da Folha de Pagamento - FOLRGP comumente não se apresentar convergente ao valor das contribuições pagas ao RGPS registrado no balancete da execução orçamentária – BALEXO,
opina-se pelo afastamento do indicativo de irregularidade relativo às contribuições previdenciárias da unidade gestora.
Das justificativas prestadas em face da sustentação
oral, relativas às contribuições previdenciárias recolhidas dos servidores do fundo devidas ao regime geral de
previdência
Na documentação inserida pela gestora responsável em
face de sua sustentação oral, quanto às contribuições
previdenciárias dos servidores do Fundo, constam as seguintes justificativas:

Contribuições previdenciárias da unidade gestora Em R$
1,00

Tendo em vista os equívocos de valores apresentados no
RGPS nas consignações, referente às contribuições retidas (A) deve-se considerar o valor de R$ 31.814,38 resultante da soma de R$ 29.444,41 (INSS) e R$ 2.369,97
(INSS S/ 13º Salário).

A gestora responsável informou ainda que existe o montante de R$ 6.186,87, referente às contribuições devidas
no mês de dezembro de 2014 com vencimento em 20 de
janeiro de 2015, registrado em restos a pagar.

O valor de R$ 35.402,20 (C), das contribuições recolhidas, a quantia de R$ 5.782,66 referem-se às consignações do mês de dezembro e 13º salário do ano de 2013,
pagas em janeiro de 2014 e a quantia de R$ 383,35 que
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trata da consignação de INSS de serviço de terceiros, foi
baixada erroneamente na Conta Contábil 218810102001
– INSS servidores. Portanto, a quantia paga referente às
contribuições consignadas do exercício de 2014 resultam
em R$ 29.236,19.

Regime Geral de Previdência Social

A diferença entre as contribuições consignadas (B) e as
contribuições recolhidas (R$ 29.236,19) do exercício de
2014 é de R$ 2.758,19, valor referente às consignações
de dezembro de 2014 pagas em janeiro de 2015, conforme demonstrativo abaixo:

(C) Contribuições recolhidas – Balanço Financeiro
35.402,20

Tabela: Contribuições previdenciárias – Servidor
Regime Geral de Previdência Social
(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da Folha de
Pagamento
(B) Contribuições consignadas – Balanço Financeiro
(C) Contribuições recolhidas – Balanço Financeiro
(D) Diferença (A-C) – Valor
(E) Diferença (D/A) – Percentual

Valores
31.814,38
31.814,38
35.402,20
-3.587,82
-35,24%

Análise
Antes de proceder à análise, cabe observar que a tabela
demonstrada pela gestora responsável apresenta-se inconsistente e divergente das informações prestadas pela própria, entretanto, tal fato não culminou em prejuízo na análise, uma vez que os cálculos realizados nesta manifestação tiveram como base as declarações e os
novos documentos inseridos aos autos pela gestora responsável.
De pronto, verifica-se que a inconsistência apontada em
comento impactou no cálculo das contribuições previdenciárias dos servidores, evidenciado na Tabela 05 do
RT 18/2016, a seguir reproduzida:
Tabela 05: Contribuições previdenciárias – servidor Em
R$ 1,00
Diário Oficial de Contas

Valores

(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da Folha de
Pagamento
26.177,48
(B) Contribuições consignadas – Balanço Financeiro
31.814,38

(D) Diferença (A – C) – Valor

-9.224,72

(E) Diferença (D / A) – Percentual -35,24%
Fonte: Processo TC 3858/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014.
De acordo com a tabela em tela, elaborada quando da
análise técnica inicial, fora repassado ao INSS valor superior ao devido, perfazendo o percentual de 35,24% do
valor total devido.
Conquanto, levando em consideração as justificativas
prestadas e a nova documentação encaminhada, tem-se
que o valor total das contribuições previdenciárias retidas dos servidores do Fundo no exercício sob análise fora de R$ 31.814,38 (fls. 118), sendo este o valor consignado no Balanço Financeiro - BALFIN.
Quanto às contribuições recolhidas, do total de R$
35.402,20, de acordo com a gestora responsável, o valor
de R$ 5.782,66 refere-se às consignações do mês de dezembro e 13º salário do exercício de 2013 pagas em janeiro de 2014, enquanto que o valor de R$ 383,35 refere-se a INSS de serviço de terceiros, lançado equivocadamente na conta contábil relativa ao INSS de servidores.
Desta feita, o valor das contribuições recolhidas concernentes tão somente às contribuições dos servidores do
Fundo no exercício de 2014 fora de R$ 29.236,19.
www.tce.es.gov.br

Ante a documentação encaminhada e as justificativas
prestadas, tem-se um novo cálculo concernente às contribuições previdenciárias dos servidores do Fundo, conforme segue:
Contribuições previdenciárias – servidor Em R$ 1,00
Regime Geral de Previdência Social
Valores
(A) Contribuições retidas – novo Resumo Anual da Folha 31.814,38
de Pagamento
(B) Contribuições consignadas – Balanço Financeiro
31.814,38
(C) Contribuições recolhidas – Balanço Financeiro
29.236,19
(D) Diferença (A – C) – Valor
2.578,19
(E) Diferença (D / A) – Percentual
8,10%

Fonte: Processo TC 3858/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014.
Quanto ao valor remanescente de R$ 2.578,19, de acordo com a gestora responsável, tal valor refere-se às consignações de dezembro de 2014, pagas em janeiro do
exercício subsequente.
Destarte, considerando que de acordo com as justificativas prestadas e a nova documentação encaminhada pela gestora responsável, os valores previdenciários retidos
dos servidores do Fundo foram recolhidos ao RGPS, opina-se pelo afastamento deste indicativo de irregularidade.
2.2Divergência entre os valores de contribuições previdenciárias totais devidas/retidas registrados no Resumo da Folha de Pagamento (FOLRPP) e os valores
de contribuições previdenciárias totais recolhidas/pagos registrados no BALEXO e BALFIN (Item 4.1.2.1 da ITI
234/2016)
Base Normativa: Artigos 85, 101 e 105 da Lei Federal
4.320/1964; Anexo 03, item 32, da IN 28/2013.
O indicativo de irregularidade em tela fora apontado no
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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RT 18/2016 conforme segue:
Os valores registrados nos demonstrativos contábeis
(Balanço da Execução Orçamentária – BALEXO e Balanço
Financeiro – BALFIN) não conferem com os valores registrados no Resumo da Folha de Pagamento (FOLRPP), como demonstra o quadro 1.
A Unidade gestora registrou o valor pago de R$
40.277,54 no BALEXO, enquanto constava o valor devido de R$58.361,43 no FOLRPP, gerando a diferença de
R$18.083,89. Quanto ao servidor, o Resumo da Folha
(FOLRPP) registrou o valor retido de R$15.647,14, sendo divergente do valor pago de R$17.530,67 registrado
no Balanço Financeiro (BALFIN), resultando na diferença
de -R$1.883,53.
Diante do exposto, faz-se necessário que o Responsável
encaminhe as justificativas e/ou documentação que entender como necessárias ao esclarecimento e comprovação da situação encontrada.
● Das justificativas prestadas em face da sustentação
oral, relativas às contribuições previdenciárias da unidade gestora devidas ao regime próprio de previdência social
Na documentação inserida pela gestora responsável em
face de sua sustentação oral, quanto às contribuições
previdenciárias dos servidores do Fundo, constam as seguintes justificativas:
Consta dizer que o Resumo Geral de Folha de Pagamento
(FOLRPP), apresentado na prestação de contas do referido exercício, contém dados equivocados quanto à base
de cálculo para apuração dos valores a título de contribuição previdenciária.
Referente aos valores de contribuição patronal deve-se
Diário Oficial de Contas

reconhecer os valores retificados, conforme relatório
anexado. O valor das contribuições devidas no ano exercício de 2014 é de R$ 42.002,38.
No exercício de 2014 o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Boa Esperança –
IPASBE teve 14,00% como alíquota de contribuição previdenciária do ente. Além desta alíquota o município
contribuía com custeio complementar de 16,00% de fevereiro a agosto (Lei nº 1.516/2013) e 8,00% de setembro a dezembro (Lei 1.549/2014), portanto, o valor contribuição patronal, conforme base de cálculo correta resulta em um montante de R$ 42.002,38.
No mês de outubro foi registrado como Obrigações Patronais Intra orçamentárias o valor de R$ 777,02, porém, tal lançamento refere-se a uma obrigação patronal
devida ao INSS e efetivamente recolhida ao credor em
10/11/2014.
Portanto o valor a se considerar como contribuição devida para pagamento é de R$ 42.796,68.
Diferença de R$ 3.296,16 é referente a contribuição do
mês de dezembro de 2014 vincenda 20/01/2015 e foi
processada com restos a pagar, conforme tabela abaixo:
Tabela: Contribuições previdenciárias – Unidade Gestora Em R$ 1,00
Regime Geral de Previdência Social
(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de
Pagamento
(B) Contribuições liquidadas – Balancete da Execução
Orçamentária
(C) Contribuições pagas – Balancete da Execução Orçamentária
(D) Diferença (A-C) – Valor
(E) Diferença (D-A) – Percentual

Análise
www.tce.es.gov.br

42.796,68
42.796,68
39.500,52
3.296,16
7,70%

Inicialmente, há que se registrar que a inconsistência
apontada em comento impactou no cálculo das contribuições previdenciárias patronais evidenciado na Tabela
07 do RT 18/2016, a seguir reproduzida:
Tabela 07: Contribuições previdenciárias – unidade gestora Em R$ 1,00
Regime Próprio de Previdência Social
(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de
Pagamento*
(B) Contribuições liquidadas – Balancete de Execução
Orçamentária
(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual

Valores
58.361,43
43.573,70
40.277,54
18.083,89
30,98%

Fonte: Processo TC 3858/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014
*(Base de cálculo 194.538,10*30% = 58.361,43)
Após regular citação, a gestora responsável encaminhou
nova documentação indicando que o valor da contribuição previdenciária devida pelo Fundo montava em R$
42.002,38 (fls. 137).
A gestora responsável informa que fora lançado o valor
de R$ 777,02 como obrigações patronais intraorçamentárias, quando, na realidade, tal valor refere-se à obrigação perante o INSS.
De acordo com as justificativas prestadas e documentação encaminhada, tem-se o seguinte cálculo relativo às
contribuições previdenciárias do Fundo:
Contribuições previdenciárias – unidade gestora Em R$
1,00
Regime Próprio de Previdência Social
Valores
(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de 42.002,38
Pagamento*
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(B) Contribuições liquidadas – Balancete de Execução Orçamentária
(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução Orçamentária
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual

42.796,68
39.500,52
2.501,86
5,96%

Fonte: Processo TC 3858/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014
A diferença a ser repassada ao RPPS refere-se, como a
própria gestora responsável informou, às contribuições
previdenciárias relativas ao mês de dezembro de 2014
inscritas em restos a pagar, conforme se verifica na relação de restos a pagar – DEMRAP encaminhada.
Considerando que as contribuições devidas pelo Fundo
foram pagas ao RPPS, opina-se pelo afastamento deste
indicativo de irregularidade.
● Das justificativas prestadas em face da sustentação
oral, relativas às contribuições previdenciárias recolhidas dos servidores do fundo devidas ao regime próprio
de previdência social
De pronto, há que se registrar que a inconsistência apontada em comento impactou no cálculo das contribuições
previdenciárias dos servidores do Fundo evidenciado na
Tabela 08 do RT 18/2016, a seguir reproduzida:
Tabela 08: Contribuições previdenciárias – servidor Em
R$ 1,00
Regime Próprio de Previdência Social
(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento
(B) Contribuições consignadas – Balanço Financeiro
(C) Contribuições recolhidas – Balanço Financeiro
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual

Valores
15.647,14
17.724,18
17.530,67
-1.883,53
-12,04%

Fonte: Processo TC 3858/2015 - Prestação de Contas
Diário Oficial de Contas

Anual/2014Na documentação inserida pela gestora responsável em face de sua sustentação oral, quanto às
contribuições previdenciárias dos servidores do Fundo,
constam as seguintes justificativas:
O valor utilizado como retido foi de R$ 15.647,14, entretanto, foi levado apenas em consideração a verba IPASBE
e não somou-se a ela a verba IPASBE s/ férias, o que geraria um valor consignado de R$ 17.724,18.
A diferença apresentada entre o valor retido e o valor pago é de R$ 193,51, quantia referente ao mês de dezembro de 2014 que foi registrada como resto a pagar processado e devidamente paga em 24/02/2015, conforme
demonstrado abaixo:
Tabela: Contribuições previdenciárias – Servidor Em R$
1,00
Regime Geral de Previdência Social
(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da Folha de Pagamento
(B) Contribuições consignadas – Balanço Financeiro
(C) Contribuições recolhidas – Balanço Financeiro
(D) Diferença (A–C) – Valor
(E) Diferença (D/A) – Percentual

Valores
17.724,18
17.724,18
17.530,67
193,51
1,09%

Compulsando a nova documentação encaminhada e o
balanço financeiro - BALFIN, verifica-se que os valores
relativos às contribuições retidas, consignadas e recolhidas dos servidores do Fundo convergem com os valores
informados pela gestora responsável.
Quanto ao valor remanescente de R$ 193,51, compulsando o demonstrativo da dívida flutuante - DEMDFL_4
do exercício de 2015, verifica-se que tal valor fora recolhido naquele exercício financeiro.
Considerando que o montante relativo às contribuições
previdenciárias dos servidores fora recolhido ao RPPS;
www.tce.es.gov.br

Opina-se pelo afastamento deste indicativo de irregularidade.
2.3 Não comprovação dos saldos registrados no Balanço Patrimonial através dos inventários anuais de bens
móveis (Item 4.3.1 – A da ITI 234/2016)
Base Normativa: artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64; artigo
4º da IN TC 28/2013.
O indicativo de irregularidade referente ao item 4.3.1 do
RT 18/2016, concernente aos bens móveis e imóveis do
Fundo, fora apontado da seguinte forma:
O Balanço Patrimonial registrou os saldos de bens móveis e bens imóveis os valores, respectivamente, de R$
220.277,57 e R$ 521.411,14. Entretanto, esses valores
não foram comprovados através do inventário, como estabelece a Lei 4.320/64 e a IN 28/2013.
Assim, faz-se necessário que o gestor seja citado a encaminhar o respectivo inventário, detalhando os valores
constantes na Tabela 6, que tem como fonte os montantes registrados na contabilidade, e caso haja divergência,
encaminhe justificativas e documentos comprovando os
ajustes realizados.
Na ITI 234/2016, a impropriedade apontada relativa ao
item 4.3.1 do RT 18/2016 fora segregada nos itens 4.3.1
– A, referente à impropriedade relativa ao registro de
bens móveis, e 4.3.1 – B, referente à impropriedade relativa ao registro de bens imóveis, conquanto, em relação
aos respectivos inventários, em sua sustentação oral, a
defendente declarou:
Quanto ao balanço patrimonial dos bens móveis e imóveis do Município, em virtude da crise financeira que assolou todo o país, optou em realizar o levantamento e
avaliação do patrimônio sem a contratação de empresa
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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para realização do serviço. Por tal motivo, no final do ano
de 2014, não enviamos os inventários de bens móveis e
imóveis porque a comissão de servidores ainda não havia terminado os trabalhos de levantamento físico. Reconhecemos que houve um atraso enorme em concluir
os trabalhos e, somente em 31/12/2016, foram devidamente encerrados, tal atraso se deu pela complexidade,
peculiaridade de itens em pode do Fundo Municipal de
Assistência Social de Boa Esperança. Buscando sanar o
item em questão, e corrigir possíveis divergências entre
o patrimônio físico e o registrado pelos sistemas de informática que utilizamos, procedemos com um levantamento completo em todos os bens móveis e imóveis, para que na prestação de contas do final de 2016 fosse entregue com a real composição patrimonial desse Fundo.
Como resultado dos trabalhos realizados, encaminhamos relatórios contendo todas as informações, e que os
mesmos refletem a realidade patrimonial do Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança, até a data
de 31/12/2016. Portanto, conforme esclarecido e comprovado da análise sistemática de todos os documentos que acompanham este esclarecimento, ficou claramente comprovado que a Comissão de Inventário Patrimonial, nomeada pela Portaria n. 2.547/2015, realizou o
inventário patrimonial do Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança e que, após a realização dos
trabalhos em campo, eles foram transcritos para o sistema informatizado e passaram a refletir a real composição patrimonial do Fundo, e, por fim, pelos esclarecimentos acima mencionados, requer a vossas excelências
sejam reconsideradas as conclusões do respeitado relatório técnico da doutra equipe de auditoria.
Compulsando o balanço patrimonial – BALPAT do Fundo,
Diário Oficial de Contas

verifica-se que o saldo de bens móveis fora registrado no
mesmo, entretanto, não fora encaminhado o respectivo
inventário corroborando com a informação constante no
aludido balanço.
De acordo com a gestora responsável, não fora enviado
o inventário de bens móveis e imóveis porque a comissão de servidores responsável ainda não havia terminado o levantamento físico de tais bens, reconhecendo que
houve um atraso excessivo na realização do feito.
Em análise ao processo de prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança relativa ao exercício de 2016, verifica-se que o saldo de
bens móveis evidenciado no balanço patrimonial – BALPAT pertencente àquele processo converge com o saldo
de bens móveis constante no respectivo inventário – INVMO.
Destarte, persiste a irregularidade apontada, entretanto, há que se considerar que os levantamentos realizados pelos servidores do Fundo, mesmo que de forma morosa, culminaram na elaboração do inventário de
bens móveis, cujo saldo apurado converge com o saldo
de tais bens lançado no balanço patrimonial.

lanço.
Conforme já assinalado, de acordo com a gestora responsável, não fora enviado o inventário de bens móveis
e imóveis porque a comissão de servidores responsável
ainda não havia terminado o levantamento físico de tais
bens, reconhecendo que houve um atraso excessivo na
realização do feito.
Em análise ao processo de prestação de contas do Fundo
Municipal de Assistência Social de Boa Esperança relativa ao exercício de 2016, verifica-se que o saldo de bens
imóveis evidenciado no balanço patrimonial – BALPAT
converge com o saldo de bens móveis constante no respectivo inventário – INVIMO.
Destarte, persiste a irregularidade apontada, entretanto, há que se considerar que os levantamentos realizados pelos servidores do Fundo, mesmo que de forma morosa, culminaram na elaboração do inventário de
bens imóveis, cujo saldo apurado converge com o saldo
de tais bens lançado no balanço patrimonial.
3.CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Base Normativa: artigos 94, 95 e 96 da Lei Federal
4.320/64; artigo 4º da IN TC 28/2013.

Em face da análise realizada, opina-se no sentido de que
este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM
RESSALVAS as contas da Sra. Inez Gaigher Milanese Vidal, na função de ordenadora de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança no exercício de 2014, na forma do artigo 84, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/2012.

De igual forma ao ocorrido com os saldos dos bens móveis, também se verifica que o saldo dos bens imóveis
fora registrado no balanço patrimonial – BALPAT, entretanto, não fora encaminhado o respectivo inventário corroborando com a informação constante no aludido ba-

Em tempo, com fundamento no artigo 1º, inciso XVI, da
Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 329,
§7º do RITCEES, que seja determinado ao atual gestor,
ou quem venha a sucedê-lo, que proceda ao encaminhamento dos inventários de bens móveis e imóveis quan-

2.4Não comprovação dos saldos registrados no Balanço Patrimonial através dos inventários anuais de bens
imóveis (Item 4.3.1 - B da ITI 234/2016-2)
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do da apresentação de sua prestação de contas no intuito de se comprovar os saldos de tais bens evidenciados
nos balanços do Fundo.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.
Em 24 de janeiro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela relatora, por:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE BOA ESPERANÇA, referente ao exercício de
2014, sob a responsabilidade da senhora INEZ GAIGHER
MILANESE VIDAL, dando-lhe quitação.
1.2. DETERMINAR ao atual gestor que proceda ao encaminhamento dos inventários de bens móveis e imóveis
quando da apresentação de sua prestação de contas no
intuito de se comprovar os saldos de tais bens evidenciados nos balanços do Fundo.

Chamoun (Presidente).
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud
Freitas (Relatora - Convocada) e Marco Antonio da Silva
(Em substituição).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRA CONVOCADA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-Adjunta das Sessões

ACÓRDÃO TC- 0161/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO TC:06461/2016-1
JURISDICIONADO: Hospital São José do Calçado
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: Leandro Teodoro de Almeida

2. Unânime.

EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2015 – REGULAR COM RESSALVAS – DETERMINAÇÕES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

4. Especificação do quórum:

Trata-se da Prestação de Contas Anual do HOSPITAL SÃO
JOSÉ DO CALÇADO, referente ao exercício de 2015, sob

1.3. Arquivar, após o trânsito em julgado.

4.1. Conselheiro presente: e Rodrigo Flávio Freire Farias
Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

a responsabilidade do senhor LEANDRO TEODORO DE
ALMEIDA.
Com base no Relatório Técnico n.º 00454/2017-3 e na
Instrução Técnica Inicial n.º 00771/2017-5, foi proferida a Decisão Monocrática n.º 01113/2017-8, por meio
da qual o senhor Leandro Teodoro de Almeida foi citado
para justificar o seguinte indício de irregularidade:
3.3.1 – Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos
mínimos estabelecidos.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justificativa às fls. 36/38.
Novamente instada a se manifestar, a SecexContas, na
Instrução Técnica Conclusiva n.º 00256/2018-5 (fls.
42/49), sugeriu julgar regular com ressalva as contas do
Sr. Leandro Teodoro de Almeida, expedindo-se, ainda, as
seguintes determinações:
(i)Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX, da Lei Complementar
n.º 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume da atividades a serem controladas;
(ii) Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade
gestora, em atendimento ao art. 82 da Lei Complementar n.º 621/2012.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
00419/2018-1 (fls. 53/54), de lavra do Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pela regularidade com ressalvas das contas.
É o Relatório.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Acompanho integralmente a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas acerca da regularidade com ressalvas na Prestação de Contas Anual. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º
00256/2018-5 (fls. 42/49), abaixo transcritos:

Nossos exames foram conduzidos de acordo com normas de auditoria aplicáveis à Administração Pública e
compreenderam:

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

b) a constatação, com base na aplicação das técnicas e
testes de auditoria, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações divulgadas sobre a
execução orçamentária da receita e sobre a execução orçamentária e física da despesa.

Procede-se à elaboração da Instrução Técnica Conclusiva da Prestação de Contas Anual, pertencente ao Hospital São José do Calçado - HSJC, referente ao exercício
de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Leandro Teodoro De Almeida.
A presente Instrução Técnica Conclusiva baseia-se nas
impropriedades apontadas na Instrução Técnica Inicial
00771/2017-5.
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

a) o planejamento dos trabalhos, considerando os padres normativo, gerencial, operacional e informacional,
os controles internos e os registros contábeis;

Tendo como parâmetro as análises procedidas, concluímos que as informações relativas as atividades da unidade central de controle interno referente as contas do
ano-exercício de 2015 encontram-se consolidadas neste
Relatório do Controle Interno.

ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO E PARECER DO
CONTROLE INTERNO DE FORMA INCONCLUSIVA E SEM
OS ELEMENTOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS. (item 3.3.1
do RT 00454/2017-3)

Vê-se que o relatório encaminhado é inconcluso acerca
das contas da unidade gestora, emitindo apenas informação sobre a consolidação das atividades da unidade
central de controle interno realizadas no âmbito da unidade gestora que encaminha estas contas.

Fundamentação Legal: art. 82, §2°, da Lei Complementar Estadual 621/2016, art. 105, §4°, do Regimento Interno, Anexo 12 da Instrução Normativa TC 28/2013.

O artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 é taxativo ao
estabelecer que,

Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido no Anexo 03 da Instrução Normativa
nº 28/2013, encaminhado pelo gestor na presente Prestação de Contas, verificou-se a existência do Relatório de
Controle Interno – RELUCI de nº 74/2015, emitido pela
Secretaria de Estado de Controle e Transparência, com a
seguinte conclusão:
IV - CONCLUSÃO
Diário Oficial de Contas

Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas. [...]
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados em
www.tce.es.gov.br

atos normativos do Tribunal de Contas.
O Anexo 12 da Instrução Normativa 28/2013, vigente à
época do encaminhamento destas contas, estabeleceu
os requisitos mínimos a serem observados no Relatório
e Parecer do Controle Interno, acerca das contas dos administradores e demais responsáveis de despesas estaduais, o que se constata não atendido pelo relatório encaminhado na presente prestação de contas.
Não há óbice que a Unidade Central de Controle Interno do Estado representado pela Secretaria de Estado de
Controle e Transparência, emita os relatórios de controle interno das unidades gestoras estaduais em substituição à unidade executora do controle, entretanto, deve
ser conclusivo, conforme determina a lei, e atender aos
requisitos mínimos estabelecidos pelo Tribunal.
O responsável pela UG prestadora de contas tomou ciência do relatório, conforme pronunciamento expresso
(Arquivo PROEXE) e o encaminhou mesmo que inconclusivo e sem atender aos requisitos mínimos estabelecidos
no Anexo 12 da Instrução Normativa TC 28/2013, alterada pela Instrução Normativa 33/2014.
Das justificativas (Protocolo 11503/2017-6, fls. 35-39)
O responsável traz as seguintes justificativas acerca da
ausência de Parecer Conclusivo no Relatório de Controle Interno:
Inicialmente registra-se que o art.82, em especial o §2.º,
da Lei Complementar n.º 621/2012 estabelece que Relatório e o Parecer Conclusivo da Unidade Executora de
Controle Interno, que acompanham as contas dos administradores e responsáveis, é elaborado pela Unidade
Executora de Controle Interno, não existindo na estrutura do Estado tal unidade.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em ato s normativos do
Tribunal de Contas. [...]
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno , os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas.
Além da inexistência de Unidade Executora de Controle Interno, registra-se que o Anexo 12 da Instrução Normativa n° 028/2013, vigente à época do encaminhamento destas contas, estabeleceu os procedimentos de controle a serem adotados e no item 1 apresenta coluna denominada “Visto” na qual deve ser informado, conforme
nota de rodapé do mesmo anexo, “sim” para o ponto de
controle avaliado e “não” para o ponto de controle que
não foi objeto de avaliação pelo controle interno. Portanto, contata-se que o próprio normativo prevê a possibilidade de não avaliação de todos os pontos de controle propostos.
Quanto a exigência de parecer conclusivo conforme modelo apresentado no “Anexo 12” da referida IN, registra-se que a mesma prevê como possibilidade de conclusão
a opinião de que as demonstrações representam “adequadamente com ressalvas”. Logo, conclui-se que, quanto à natureza da opinião do profissional de auditoria, deve ser aceita pelo Tribunal de Contas, conforme prevê as
normas que tratam da matéria, a existência de relatório
e parecer com “abstenção de opinião”.
Apesar dos esclarecimentos acima apresentados e das
dificuldades atualmente existentes para implementar o
Diário Oficial de Contas

modelo proposto na IN citada, o Governo do Estadual,
por meio da SECONT, vem empreendendo esforços para a melhoria contínua e atendimento de todos os procedimentos listados no Anexo 12, de forma a viabilizar a
emissão de parecer com opinião “conclusiva”.
Tal esforço pode ser observado na recente publicação da
Lei Complementar nº 856/2017 e no modelo adotado
para emissão do Relatório e do Parecer da Unidade Executora de Controle Interno referente as Contas de 2016,
instituído pela Portaria SECONT N° 009-R, de 22 de dezembro de 2016, e pela Portaria SECONT Nº 002-R, de 17
de janeiro de 2017, comprova-se avanço, em que pese
não se ter alcançado um modelo ideal.
Diante dos esclarecimentos apresentados, aguardamos
a análise e aprovação desta Corte de Contas quanto à reconsideração da citação apresentada.
Da análise das justificativas
Antes da análise das justificativas prestadas pelo responsável, faz-se necessário uma explanação acerca da exigência, forma e conteúdo do Relatório e Parecer conclusivo do Controle Interno.

de outros processos que possam repercutir no exame da
legalidade, legitimidade, economicidade, efetividade e
razoabilidade dos atos de gestão.
§ 2º As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno, os quais deverão conter os elementos indicados em
atos normativos do Tribunal de Contas.
§ 3º Serão consideradas não prestadas as contas que,
embora encaminhadas, não reúnam as informações e
os documentos exigidos na legislação em vigor, bem como nos atos normativos próprios do Tribunal de Contas.
(g.n.)
Já a Instrução Normativa nº 28/2013 e alterações, dispõe
sobre a composição e a forma de envio das prestações
de contas anuais, além de dispor sobre a obrigatoriedade, forma e conteúdo do relatório e do parecer conclusivo da unidade executora do controle interno.
[...]

Art. 82. As contas dos administradores e responsáveis
pela gestão de recursos públicos estaduais e municipais,
submetidas a julgamento do Tribunal de Contas, na forma de tomada ou prestação de contas, observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
Tribunal de Contas.

Art. 4º O conteúdo das contas a serem prestadas pelos
ordenadores de despesas da administração direta e indireta dos Poderes Executivos Municipais e Estadual, exceto aqueles relacionados nos artigos 5º a 10 desta instrução normativa, para fins de julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, compreenderá o
rol de documentos integrantes do ANEXO 03, acompanhados do relatório e do parecer conclusivo emitido pelo
controle interno, sobre as contas do ordenador de despesas do respectivo órgão ou unidade, contendo os elementos indicados no ANEXO 12. (grifo nosso)

§ 1º No julgamento das contas anuais a que se refere o
caput deste artigo serão considerados os resultados dos
procedimentos de fiscalização realizados, bem como os

§ 2º Os gestores dos Fundos Especiais, quando constituídos como órgãos de gestão independentes das Secretarias Estaduais ou Municipais, deverão apresentar suas

A Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica
do TCE-ES) no seu artigo 82 estabelece o seguinte:

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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prestações de contas anuais independentes dos ordenadores de despesas das Secretarias a que se encontram
vinculados, observando o que dispõe o “caput” deste artigo.
ANEXO 12 RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO RELATÓRIO
[...]
5. Parecer conclusivo
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sr. [gestor responsável], relativa
ao exercício de [exercício a que se refere a prestação de
contas], com objetivo de:
I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam [adequadamente, adequadamente
com ressalvas ou inadequadamente] a prática de atos de
gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos
recursos públicos, no exercício de referência da prestação de contas. (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que esta Corte regulamentou,
com base na lei, sobre o Relatório e Parecer Conclusivo
do Controle Interno.
Diário Oficial de Contas

Não obstante, o gestor responsável encaminhou, no arquivo RELUCI, Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão
de Controle Interno, emitido pela Secretaria de Estado
de Transparência e Controle Interno – SECONT, com a seguinte conclusão:
Tendo como parâmetro as análises procedidas, concluímos que as informações relativas as atividades da unidade central de controle interno referente as contas do
ano-exercício 2015 encontram-se consolidadas neste Relatório de Controle Interno .
O responsável pelas contas da unidade gestora tomou
conhecimento do teor do parecer, conforme pronunciamento encaminhado no arquivo digital PROEXE e o encaminhou em desconformidade com a legislação citada.
As alegações apresentadas, indicando a possibilidade de
o Controle Interno se abster de emitir opinião acerca das
contas, com fundamento nas disposições da Resolução
CFC 820/1997 (Norma de Auditoria das Demonstrações
Contábeis NBC T 11) não merecem prosperar, visto que
tal norma foi revogada pela Resolução CFC 1203/2009,
e, atualmente, após convergência para as normas internacionais, a Resolução CFC Nº. 1.232/09, que aprovou a
NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente, vigente em 2016, em seu item 25 estabeleceu que,
25. Quando o auditor se abstém de expressar uma opinião devido à impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, ele deve especificar no
parágrafo da opinião que:
(a) devido à relevância do(s) assunto(s) descrito(s) no parágrafo sobre a base para abstenção de opinião, o auditor não conseguiu obter evidência de auditoria apropriawww.tce.es.gov.br

da e suficiente para fundamentar sua opinião de auditoria; e, consequentemente,
(b) o auditor não expressa opinião sobre as demonstrações contábeis. (g.n.)
Pode-se verificar que as normas de auditoria independente, trazidas pelo defendente, exigem uma manifestação expressa do auditor quanto à abstenção de opinião, o que não se vê na conclusão do parecer de controle interno apresentado para os fins desta PCA, estando
o mesmo, portanto, sem conclusão acerca das contas e
demonstrativos contábeis apresentados, o que contraria
o Art. 82 da Lei Complementar 621/2012, e os requisitos
da Instrução Normativa TC nº 34/2015 acerca do parecer
conclusivo da unidade de controle interno.
Por outro lado, observa-se que o Estado do Espírito Santo, por meio da Lei Complementar nº 856/2017 (artigos
3º, IX e 6º, XVII), regulamentada pelo Decreto Nº 4131R, de 18 de julho de 2017, (reorganiza a estrutura da SECONT – Órgão Central do Sistema de Controle Interno)
indicando a necessidade de implantação das Unidades
Executoras de Controle Interno em cada Órgão estadual
com o objetivo de atender o disposto no artigo 82 da Lei
Complementar nº 621/2012. É o que se extrai do artigo
1º do referido decreto, transcrito a seguir:
Art. 1°. Os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, exceto Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, deverão instituir a Unidade Executora de Controle Interno - UECI, definida no inciso IX do art. 3º da Lei
Complementar nº 856/2017, no prazo de 60 dias a contar da data de publicação deste Decreto. (g.n)
Verifica-se, também, que o exercício de 2015 foi o priSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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meiro em que se exigiu (regulamentou), na PCA, a apresentação do parecer conclusivo do controle interno, embora o dispositivo legal que fundamenta tal exigência
fosse mais antigo. A falta de conclusão no parecer, por si,
não indica necessariamente a existência de mácula grave nas contas.

gio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA
as contas do Sr. Leandro Teodoro de Almeida, no exercício de funções de ordenador de despesas do Hospital São José do Calçado - HSJC, no exercício de 2015,
na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Contas Anual do HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do
senhor LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA, dando-lhe
quitação.

Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade, e expedir determinação ao atual gestor da
unidade gestora em análise para que adote as medidas
administrativas necessárias e suficientes para a implantação da Unidade Executora de Controle Interno, nos
moldes previstos Lei Complementar nº 856/2017 (artigo 3º, IX), compatível com sua estrutura organizacional
e com o volume de atividades a serem controladas, de
forma a possibilitar o encaminhamento de parecer com
opinião conclusiva do controle interno nas futuras prestações de contas do órgão.

Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida,
determinar ao Hospital São José do Calçado – HSJC, na
pessoa de seu atual gestor, que:

1.2.1. Adote as medidas administrativas necessárias à
implantação da Unidade Executora de Controle Interno
nos moldes previstos no artigo 3º, IX, da Lei Complementar n.º 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume da atividades a serem controladas;

3.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Hospital São José do Calçado - HSJC, exercício de 2015,
sob a responsabilidade do Sr. Leandro Teodoro de Almeida, sendo mantida a irregularidade constante do
item 3.3.1 do RT 00454/2017-3, tratada no item 2.1 desta Instrução Conclusiva:
ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO E PARECER DO
CONTROLE INTERNO DE FORMA INCONCLUSIVA E SEM
OS ELEMENTOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS.
Fundamentação Legal: art. 82, §2°, da Lei Complementar Estadual 621/2016, art. 105, §4°, do Regimento Interno, Anexo 12 da Instrução Normativa TC 28/2013.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este EgréDiário Oficial de Contas

Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar
nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012”.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.
Em 05 de fevereiro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pela Relatora, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de
www.tce.es.gov.br

1.2. DETERMINAR ao atual gestor do Hospital São José
do Calçado que:

1.2.2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa
unidade gestora, em atendimento ao art. 82 da Lei Complementar n.º 621/2012.
1.3. Arquivar, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro presente: e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun (Presidente).
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud
Freitas (Relatora - Convocada) e Marco Antonio da Silva
(Em substituição).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRA CONVOCADA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-Adjunta das Sessões

ACÓRDÃO TC- 0162/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO TC:

09334/2017-5

JURISDICIONADO: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Baixo Guandu
ASSUNTO:Denúncia
DENUNCIANTE:Lastênio Luiz Cardoso
DENÚNCIA – NÃO CONHECER – CIENTIFICAR – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA CONVOCADA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de DENÚNCIA formulada por cidadão contra
possíveis irregularidades no SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO DE BAIXO GUANDU, praticadas pelo
senhor LUCIANO DE BEM MAGALHÃES, Diretor da autarquia, e pela senhora GENILDA GONÇALVES VIEIRA ELIAS,
Auxiliar de Administração do SAAE.
Segundo o denunciante, o Diretor utilizaria os serviços
advocatícios da servidora, na defesa de interesses particulares, em troca de faltas abonadas, caracterizando improbidade administrativa.
Os autos foram instruídos com informações sobre os cargos ocupados pelos representados, extraídas do site municipal, e com a relação de ações patrocinadas pela serDiário Oficial de Contas

vidora na Justiça Comum e neste Tribunal.

conforme transcrito:

Em seguida, a Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal elaborou a Instrução Técnica Conclusiva n. 53/2018, opinando pelo NÃO RECEBIMENTO da
Denúncia, diante da falta de indícios de prova das alegações, em descumprimento ao art. 94, inciso III, da Lei Orgânica.

“2. ANÁLISE TÉCNICA

De acordo com a área técnica, os autos não trazem indícios de prova de que o Diretor do SAAE teria abonado faltas da servidora em troca de serviços advocatícios.
Além disso, o setor técnico não vislumbrou impedimento no patrocínio de causas de interesse do Diretor, uma
vez que a servidora ocupava o cargo de Auxiliar de Administração.

A Denúncia é regulamentada pelo art. 94 da Lei Complementar nº 621/2012, a qual contém seus requisitos de
admissibilidade:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;

Na sequência, o Ministério Público de Contas, no Parecer n. 194/2018, da lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou a proposta técnica, conforme transcrito:

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais, anui à proposta
contida na Instrução Técnica Conclusiva 00053/2018-6,
pugnando pelo não conhecimento da denúncia e, por
conseguinte, o arquivamento do feito.”

A Denúncia, com base na documentação trazida na Peça
Complementar 11188/2017-7, comprovou a atuação da
Sra. Genilda Gonçalves Vieira Elias como advogada, inclusive do Sr. Luciano de Bem Magalhães, fato que, ocupando esta o cargo de Auxiliar de Administração, não há
qualquer indício que indique impedimento.

É o Relatório. Passo a fundamentar.

Em relação à afirmação de que a Sra. Genilda estaria faltando ao serviço no SAAE com abono de tais faltas pelo Sr. Luciano, e de que este último estaria utilizando de
tais liberações como “moeda de troca” para os serviços
de advocacia prestados pela Denunciada, não consta nos
autos indícios de prova que fundamentem tais afirmações.

Acompanho a proposta técnica e ministerial, pois os autos não trazem indícios de prova da prática de irregularidades no SAAE de Baixo Guandu.
Desse modo, a solução adequada consiste em não conhecer da presente Denúncia, motivo pelo qual adoto, in
totum, a Instrução Técnica Conclusiva n. 53/2018, que
passa a integrar a Fundamentação do presente Voto,
www.tce.es.gov.br

(...)

Esta Corte de Contas já se manifestou em relação à exiSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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gência de indício de prova para o recebimento da Denúncia, sobra a qual o Plenário entendeu que “é elemento essencial para os esforços a serem depreendidos pela
Corte de Contas, além de evitar que tão importante instrumento seja utilizado para interesses pessoais, políticos ou qualquer situação do gênero”, conforme se verifica no seguinte julgado:
ACÓRDÃO TC-1211/2015 - PLENÁRIO
Tratam os autos de expediente encaminhado pela empresa (...), protocolizado nesta Corte de Contas em
26/01/2015, sob o nº 50092/2015-6, em face do Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha, informando acerca
de possíveis irregularidades cometidas nos pagamentos
efetuados naquele jurisdicionado sem obediência a ordem cronológica de pagamentos.
(...) ratifico o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada pelo Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC , nos seguintes termos:
(...) a representação, a exemplo das denúncias, tem como pressuposto de admissibilidade ser redigida com clareza, conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção, estar acompanhada de indício de prova e tratar de matéria de competência desta Corte de Contas. Pois bem, analisando a
documentação constante dos autos, verificamos que a
matéria relacionada à aplicabilidade da Lei de Licitações
é de competência desta Corte de Contas, a peça acusatória foi redigida com clareza, contêm informações de
fatos e circunstâncias e qualificação da Pessoa Jurídica
contratada, ou seja, cumprido os requisitos exigidos pela LC 621/12 em seu art. 94, caput, e incisos I, II e V, não
Diário Oficial de Contas

se aplicando ao caso o inciso IV já que se refere a Pessoa
Física. Contudo, relativamente ao inciso III do art. 94 da
LC nº 621/12, estar acompanhado de indicio de provas,
necessário tecermos algumas considerações. (...) Naturalmente que a Lei não dá preferência aos requisitos de
admissibilidade de uma representação, porém, a nosso sentir, o indício de prova é elemento essencial para
os esforços a serem depreendidos pela Corte de Contas,
além de evitar que tão importante instrumento seja utilizado para interesses pessoais, políticos ou qualquer situação do gênero. No presente caso, o relato da representação se dá em virtude de que a empresa alega ter entregado determinado bem à municipalidade e não houve
o pagamento desta entrega. Para esta situação, não é da
competência desta Corte de Contas intervir em favor de
eventuais direitos particulares uma vez que o foro competente para se buscar este cumprimento é a própria administração ou o Poder Judiciário. No entanto, percebemos que este não é o pedido do representante, mas sim
que se avalie se está sendo cumprida a ordem cronológica dos pagamentos efetuados pela municipalidade. (...)
Note-se que para recebimento da representação haveria de constar destes autos um indício de prova de que
há descumprimento desta ordem cronológica e o que se
percebe é que somente é acostado na documentação de
suporte da representação, uma nota de empenho que
por disposição legal, Lei 4.320/64, art. 61, trata-se de
“um documento que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria”, ou seja, simplesmente um documento que não enseja nenhum pagamento por si só. O documento hábil para determinar
um pagamento é a liquidação de despesa e neste caso,

www.tce.es.gov.br

o representante nos envia cópia de Nota Fiscal nº 3710
de 15/10/2012 indicando que transporte seria realizado
por (...).(fls. 129) (...) Ocorre que, junto a esta documentação que acompanha a representação não se encontra
nenhum relato, indicação, comprovação de que, em relação a fonte de recursos definidas para a contratação,
tenha ocorrido eventual descumprimento da ordem cronológica de pagamentos, e neste aspecto, por não atender a legislação, a presente representação não deve ser
recebida.
(...) Assim, em consonância com as manifestações da
área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO,
com fundamento no art. 71, V da Constituição Estadual,
e art. 1º, VII da Lei Complementar Estadual nº 621/2012:
3.1 pelo não conhecimento do feito com amparo no inc.
III e § 1º do art. 94 da LC 621/12 c/c § 1º do art. 177 do
RITCEES, e pelo arquivamento dos autos, ante o preconizado no art. 176, §3º, inc. I, da Resolução TC 261/2013;
Assim, não sendo o indício de prova trazido suficiente
para fundamentar suas alegações e não trazendo outros
indícios capazes de sustenta-las, não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto no inciso III do art. 94
da Lei Complementar 621/2012 entende-se pelo não conhecimento da Denúncia.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, sugere-se (i) o não recebimento da Denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 94, parágrafo 1° da Lei Complementar 621/2012; (ii) seja dada ciência ao Denunciante
do teor da decisão final a ser proferida; e (iii) arquivamento dos presentes autos, nos termos do artigo 176, §
3º, inciso I da Resolução TC 261/2013.”
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Pelo exposto, com fundamento nos artigos 94, inciso III e
§ 1º, da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando
a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 31 de janeiro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO:

ACÓRDÃO TC- 196/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pela relatora, em:

Processo: 03958/2012-5

1.1. NÃO CONHECER da Denúncia;
1.2. CIENTIFICAR o denunciante;
1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro presente: e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun (Presidente).
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud
Freitas (Convocada - Relatora) e Marco Antonio da Silva
(Em substituição).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRA CONVOCADA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
Diário Oficial de Contas

Classificação: Tomada de Contas Especial
UG: PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Partes: JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI, ALTEMAR
CARDOSO PEDRUZZI, HORALDOLYRIO FILHO, WALTER DA
SILVA BONELA, TACIO DI PAULA ALMEIDA NEVES, JORGETIMBOIBA DUARTE, ISIS ZOTTELE MEDEIROS - ME, CLASSE EQUIPAMENTOS EENTRETENIMENTOS LTDA - EPP, FACIL LOCACOES DE BANHEIROS QUIMICOS ETOLDOS LTDA
- ME, G. P. LOCADORA LTDA - ME, POJY COMERCIAL LTDA
- ME, GENEVALDO ROSALINO GOMES - ME, MUNICIPIO
DE CONCEICAO DA BARRA
Procuradores: WESLEY CAMPORES (OAB: 21202-ES), TACIO DI PAULA ALMEIDA NEVES (OAB: 9114-ES), FERNANDO TALHATE DE SOUZA (OAB: 14151), BENTO MACHADO
GUIMARÃES FILHO (OAB: 4732), KÉLIO ALMEIDA NEVES
(OAB: 17112-ES)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – FISCALIZAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA – CONTAS IRREGULARES – RESSARCIMENTO – MULTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANwww.tce.es.gov.br

NA DE MACEDO:
1 RELATORIO
Cuidam estes autos de Tomada de Contas Especial convertida de auditoria ordinária levada a efeito na Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, relativa ao exercício de 2011, em cumprimento ao Plano Anual Consolidado de Auditorias Ordinárias, previamente aprovado pelo
Plenário deste Tribunal de Contas, conforme Decisão TC
0049/2013 (fls. 1316-1317).
Em decorrência de supostas irregularidades, foi elaborado o Relatório de Auditoria Ordinária 101/2012 e a Instrução Técnica Inicial 131/2013 de folhas 1251-1305,
que opinou pela citação dos responsáveis: Jorge Duffles
Andrade Donati (Prefeito Municipal); Altemar Cardozo Pedruzzi (Secretário Municipal de Turismo e Cultura),
Horaldo Lyrio Filho (Secretário Municipal de Turismo e
Cultura); Walter da Sila Bonelá (Consultor Técnico); Tácio
Di Paula Almeida Neves (Procurador Geral); Jorge Timboia Duarte (Pregoeiro); bem como das empresas contratadas, Isis Zotelle Medeiros – ME; Classe Equipamentos e Entretenimentos Ltda.; Fácil Locações de Banheiros
Químicos e Toldos Ltda.; G.P. Locadora Ltda. – ME; Pojy
Comercial Ltda.; e Genevaldo Rosalino Gomes, para que
apresentassem esclarecimentos e/ou justificativas que
entendessem necessárias.
Foram os responsáveis citados na forma da Decisão TC
49/2013.
Assim, foram expedidos e entregues, com sucesso, os
termos de citação, à exceção daqueles destinados aos
seguintes responsáveis: Genevaldo Rosalino Gomes e as
empresas Isis Zotelle Medeiros – ME, Pojy Comercial Ltda. e Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos LtSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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da., conforme despacho de fls. 1414 exarado pela Secretaria-Geral das Sessões, onde se afirma não ter havido
êxito na localização destes destinatários.
Em decorrência desta informação, o então Relator, às fls.
1483/1484, decide pela citação editalícia do senhor Genevaldo Rosalino Gomes e das pessoas jurídicas de direito privado Isis Zotelle Medeiros – ME, Pojy Comercial Ltda. e Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda., tudo de acordo com o disposto no artigo 359, §3º da
Regimento Interno desta Corte de Contas.
Na sequência, vê-se o Edital de Citação Nº 0070/2013,
fls. 1485 e sua publicação, fls. 1486, onde já foram alertados os citados de que a ausência de manifestação resultaria a declaração de sua revelia, nos termos do artigo
157, §7º do Regimento Interno.
Às folhas 2005, em resposta à indagação da SGS, o Núcleo de Controle de Documentos informa àquela Secretaria que não consta no Sistema de Controle de Processos documentação alguma em nome dos responsáveis
citados por meio do Edital 70/2013. Em folhas 2006 a
SGS informa que o prazo da Decisão Preliminar em aberto venceu em 03/02/2014. Desta feita votei no sentido
para a declaração de revelia do senhor Genevaldo Rosalino Gomes e das empresas Isis Zotelle Medeiros–ME, Pojy Comercial Ltda., e Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda. (Voto 179/2014), confirmado pela Decisão Plenária 799/2014 (fls. 2013).

(fls. 2015-2058) contendo a análise técnica das alegações de defesa dos responsáveis.
O Ministério Público Especial de Contas, na lavra do
Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, acolheu o opinamento técnico por meio do Parecer 1669/2016, contudo verificou omissão da análise do item 1.9.1 (contratação de arbitragem por meio
de empresa intermediária) da Instrução Técnica Inicial
131/2013, por isso entendeu pela “necessidade de baixar os autos em diligência para a área técnica responsável para que esta, no prazo regimental, manifeste-se sobre o referido item em sede de conclusiva.”
Em atendimento ao despacho 30791/2016, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 2770/2016 (fls.
2066-2077).

Foram os autos encaminhados à Área Técnica para elaboração de instrução técnica conclusiva, em fevereiro de
2014.

O Ministério Público Especial de Contas, na lavra do
Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, acolheu o opinamento técnico por meio do Parecer
73/2017, que coaduna com a Instrução Técnica Conclusiva ITC 2770/2016, contudo faz algumas considerações
no sentido de “excluir o nome de Jorge Timboiba Duarte e incluir o nome de Jorge Duffles Andrade Donati, perfazendo, assim, que aquele ressarça tão só o constante
do item 3.5 e este os itens 3.5 e 3.7 da instrução Técnica
Conclusiva”, e tendo em vista o falecimento deste, pugna
pela notificação do “espólio do Sr. Jorge para juntar aos
autos a referida certidão de óbito e, após a juntada, seja
declarada, no julgamento, a extinção da punibilidade do
Sr. Jorge Duffles Andrade Donati, mantendo, no entanto,
os devidos ressarcimentos.”.

O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 3899/2015

Assim, vieram os autos a este Gabinete para emissão voto em 16 de janeiro de 2017, fls. 2085.

Diário Oficial de Contas
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Emiti as Decisões Monocráticas 394/2017 e 446/2017 no
sentido de notificar o 30º Cartório Civil Notarial de Iberapuera/SP e o Sr. Jorge Henrique Soneghete Duffles Donati para que encaminhassem a certidão de óbito do Sr.
Jorge Duffles Andrade Donati. Foi ainda notificado o espólio do responsável, na pessoa de seu filho Jorge Henrique Soneghete Duffles Donati para ciência da tramitação
deste processo, resguardando-lhe o exercício de seu direito de defesa oral, na forma do artigo 327 do RITCEES.
Às folhas 2101/2102 consta o Ofício nº 140/17-RC de declaração do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
e Tabelião de Notas do 30º Subdistrito Iberapuera, confirmando o óbito ocorrido na data de 03/11/2016 do senhor Jorge Duffles Andrade Donati. Consta, ainda, às fls.
2111 a certidão de óbito.
Retornam os autos as este Gabinete na data de 01 de
agosto de 2017.
Considerando a informação de que o senhor Jorge Duffles Andrade Donati deixou como inventariante a senhora Monica Duffles Andrade Donato, conforme anexo de
fls. 2124/2125, exarei a Decisão Monocrática 1340/2017
(fls. 2121 a 2123) com a finalidade de notificar o espólio do responsável, resguardando-lhe assim, o direito de
sustentação oral quando do julgamento e seu direito de
recurso.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas, que opinou, inexistindo
elementos ou fatos novos capazes de alterar as conclusões apresentadas na ITC 3899/2015, complementada
pela ITC 2770/2016, pelo prosseguimento do feito (fls.
2130/2134).
Da mesma forma opinou o Ministério Público de ConSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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tas às fls. 2138, reiterando, ainda o Parecer de fls.
2081/2084.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A Instrução Técnica Inicial ITI 131/2013 apontou os seguintes indicativos de irregularidades:
Tabela 1
Da análise aposta na Instrução Técnica Conclusiva
3899/2015:
“[...]
2. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMADADE PASSIVA POR PARTE
DO SR. TÁCIO DI PAULA ALMEIDA NEVES – PROCURADOR GERAL – PARA FIGURAR COM RESPONSÁVEL NESTE PROCESSO.
Preliminarmente, quanto à alegação de que o Tribunal
de Contas não tem jurisdição sobre os pareceristas jurídicos e que os mesmos não poderiam ser responsabilizados pela emissão de parecer jurídico, entendemos que a
mesma não prospera.
O art. 5º, parágrafo único da LC 621/2012 não alberga a
irresponsabilidade do Parecerista jurídico como quer argumentar o defendente, ele apenas explicita que não será objeto de análise o parecer jurídico como ato administrativo isolado, vejamos:
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
XVII - os responsáveis pela elaboração dos editais de licitação e dos convites, os participantes das comissões
julgadoras dos atos licitatórios, os pregoeiros, bem como os responsáveis e ratificadores dos atos de dispensa
ou inexigibilidade. (Inciso incluído pela LC nº 658/2012 –
DOE 21.12.2012)
Diário Oficial de Contas

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso XVII
deste artigo os atos e manifestações dos advogados públicos submetidos à Lei Federal nº 8.906, de 04.7.1994,
em face da disposição contida no § 3º do seu artigo 2º.
(Inciso incluído pela LC nº 658/2012 – DOE 21.12.2012)
O artigo acima citado, não isenta o advogado público
que venha a se enquadrar em uma das hipóteses definidas pelo Supremo Tribunal Federal como de responsabilidade perante irregularidades perpetradas na Administração Pública.
O que não cabe ao Tribunal de Contas é avaliar e propor
irregularidade pela mera emissão de parecer jurídico,
porém se tal parecer contribuir para a prática de um ilícito então cabe responsabilização do Parecerista. Abaixo
trazemos como o tema tem evoluído na jurisprudência
pátria, para, ao fim, avaliarmos se os atos praticados pelo defendente podem ou não ser responsabilizados por
este Tribunal de Contas.
Quanto à responsabilidade solidária em razão da emissão de parecer deve-se atentar, inicialmente, que o tema
ganhou relevância em razão do TCU ter passado a atribuir responsabilidade aos advogados públicos pela emissão de pareceres que serviram de suporte para a prática
de atos, pela autoridade administrativa, maculados de
ilegalidade e/ou com prejuízo ao erário.
A questão sobre a responsabilidade dos agentes públicos
chegou ao Supremo Tribunal Federal por força de mandados de segurança impetrados por advogados que, no
exercício da atividade de consultoria jurídica, emitem
pareceres no âmbito dos órgãos e entes públicos para
fundamentar a prática de atos administrativos.
Os julgados da Corte Suprema acerca da matéria têm
www.tce.es.gov.br

servido de objeto de estudo em uma infinidade de artigos e teses doutrinárias. Entretanto, a maioria destes
estudos e teses é desenvolvida por advogados públicos
que, por motivos evidentes, apresentam, muitas vezes,
uma visão tendenciosa sobre o tema, pouco contribuindo para o seu aclaramento.
Nesse contexto, com a finalidade de trazer esclarecimentos acerca da posição do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade do emitente de manifestação técnico-jurídica proferida no âmbito de procedimentos administrativos, bem como, de analisar as teses de defesa apresentadas pelo defendente, procedemos ao exame dos julgados do STF alusivos aos seguintes mandados
de segurança: MS 24.073-DF; MS 24.584; MS 24.631-DF
e 27.867-DF.
Vale dizer que os mandados de segurança ora elencados segundo a ordem cronológica de julgamento (MS
24.073-DF; MS 24.584; MS 24.631-DF e 27.867-DF) foram impetrados por advogados empregados públicos ou
ocupantes de cargos públicos que, no exercício da consultoria ou assessoria jurídica de entes ou órgãos da Administração Pública, emitiram pareceres cujos fundamentos serviram de base para a prática de algum ato da
autoridade superior, ato este considerado irregular pelo
Tribunal de Contas da União (TCU).
A seguir, tecemos uma síntese de cada um destes processos:
Do MS 24.073-DF
O MS 24.073-DF teve julgamento em 06/11/2002, com
publicação do respectivo Acórdão em 31/10/2003. Refere-se a mandado de segurança impetrado por procuradores da Petrobrás contra ato do Tribunal de Contas
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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da União que determinou a inclusão dos impetrantes como responsáveis solidários pelas irregularidades apuradas por aquela Corte de Contas. No caso, os impetrantes
haviam elaborado parecer favorável à contratação direta, pela Petrobrás, de empresa de consultoria internacional, fato reputado por irregular pelo TCU.
O Acórdão informa que a co-responsabilidade pretendida pelo TCU não decorreu da interpretação dada a dispositivo da Lei nº 8.666/93 pelos advogados pareceristas, mas sim, por não terem averiguado “[...] com o devido rigor nas situações concretas, inclusive com base na
doutrina e na jurisprudência pertinentes, a observância
dos requisitos básicos para atendimento às exigências
impostas pela Lei de Licitações e Contratos [...]”.
Foi Relator do MS 24.073-DF o então Ministro Carlos
Velloso que reconheceu em seu Voto que o parecer “[...]
emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo [...]”, mas sim,
opinião técnico-jurídica “[...] que orientará o administrador na tomada de decisão, na prática do ato administrativo [...]”. Reconheceu-se, também, que autor de parecer que emite opinião não vinculante “[...] não pode
ser responsabilizado solidariamente com o administrador, ressalvado, entretanto, o parecer emitido com evidente má-fé, oferecido, por exemplo, perante administrador inepto”.
Também consignou o Relator do MS 24.073-DF que para
a responsabilização do advogado parecerista “[...] é necessário demonstrar que laborou o profissional com culpa, em sentido largo, ou que cometeu erro grave, inescusável”.
Por fim, foi concedida a segurança pretendida para excluir os impetrantes do rol de responsáveis no processo
Diário Oficial de Contas

em trâmite no Tribunal de Contas da União. A ementa do
MS 24.073-DF foi publicada com o seguinte teor:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS: ADVOGADO.
PROCURADOR: PARECER. C.F., art. 70, parág. único, art.
71, II, art. 133. Lei nº 8.906, de 1994, art. 2º, § 3º, art. 7º,
art. 32, art. 34, IX.
I. – Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer sugerindo contratação direta, sem
licitação, mediante interpretação da lei das licitações.
Pretensão do Tribunal de Contas da União em responsabilizar o advogado solidariamente com o administrador que decidiu pela contratação direta: impossibilidade, dado que o parecer não é ato administrativo, sendo,
quando muito, ato de administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos de administração ativa. Celso Antônio Bandeira de Mello, “Curso de Direito
Administrativo”, Malheiros Ed., 13ª ed., p. 377.
II. – O advogado somente será civilmente responsável
pelos danos causados a seus clientes ou a terceiros, se
decorrentes de erro grave, inescusável, ou de ato ou
omissão praticado com culpa, em sentido largo: Cód. Civil, art. 159; Lei 8.906/94, art. 32.
III. – Mandado de Segurança deferido (grifou-se).
Em síntese, balizando-se na doutrina tradicional, bem
como, nos artigos 159 do Código Civil de 1916 e 32 da
Lei nº 8.906/94 considerou o STF, no julgamento do MS
24.073-DF, proferido em 2002, que os pareceres exarados em processos administrativos teriam caráter opinativo e que a responsabilidade do parecerista apenas adviria quando agisse com erro grosseiro ou de maneira
www.tce.es.gov.br

dolosa ou culposa.
Note-se que no julgamento do MS 24.073-DF não se cuidou de estabelecer-se uma classificação tipológica dos
pareceres, que só viria no Voto do Ministro Joaquim Barbosa quando do julgamento do MS 24.584-DF e 24.631DF, onde se procedeu à classificação dos pareceres em
três tipos, quais sejam: opinativos, obrigatórios e vinculantes, como se verá no a seguir expendido.
Do MS 24.584-DF
O MS 24.584-DF foi julgado no Plenário da Corte Suprema em 09/08/2007, com publicação em 20/06/2008.
Trata-se de mandado de segurança manejado por procuradores federais em razão de terem sido incluídos no rol
de responsáveis por supostas irregularidades apontadas
em procedimento de fiscalização do Tribunal de Contas
da União. No caso, o TCU havia entendido que os pareceres elaborados pelos impetrantes corroboraram a prática de irregularidades em convênios entabulados entre
o INSS e o Centro Educacional de Tecnologia em Administração (CETEAD).
Foi Relator o Ministro Marco Aurélio que pontua em seu
Voto que a hipótese então em julgamento é diversa daquela contida no MS 24.073-DF, eis que os impetrantes
teriam aprovado ou ratificado, através de seus pareceres, termo de convênio e aditivos, de sorte que não se
poderia aplicar o precedente. Vale lembrar que o caso
tratado no MS 24.073-DF referiu-se a parecer sobre possibilidade de contratação direta pela Petrobrás de uma
dada empresa de consultoria.
Ainda em seu Voto, sublinhou o Ministro Marco Aurélio
que os atos praticados pelos impetrantes nos processos
administrativos alvo da fiscalização do TCU não se trataSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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vam de “[...] simples peça opinativa, mas de aprovação,
pelo setor técnico da autarquia (INSS), de convênio e aditivos, bem como de ratificações”.
Com efeito, votou o eminente Ministro Relator pelo indeferimento da segurança pretendida uma vez que
[...] a hipótese sugere a responsabilidade solidária, considerando não só o crivo técnico implementado, como
também o ato mediante o qual o administrador sufragou o exame e o endosso procedidos. Cumpre frisar ainda que, na maioria das vezes, aquele que se encontra na
ponta da atividade relativa à Administração Pública não
possui condições para sopesar o conteúdo técnico-jurídico da peça a ser subscrita, razão pela qual lança mão do
setor competente. A partir do momento em que ocorre,
pelos integrantes deste, não a emissão de um parecer,
mas a aposição de visto, a implicar a aprovação do teor do convênio ou do aditivo, ou a ratificação realizada,
constata-se, nos limites técnicos, a assunção de responsabilidade (grifou-se).
Na sequência do julgamento, foi proferido Voto-Vista pelo Ministro Joaquim Barbosa. Na oportunidade o ilustre
magistrado da Corte Suprema apôs em seu Voto importantes lições que vem sendo adotadas pela doutrina e jurisprudência pátrias no dimensionamento da responsabilidade pela emissão de pareceres técnico-jurídicos nos
órgãos e entes públicos.
Desse modo, perfaz-se oportuno trazer à baila tais ensinamentos, consubstanciados no MS 24.584-DF, vejamos:
[...]
A doutrina nacional reconhece, genericamente, a natureza meramente opinativa dos pareceres lançados nos
processos administrativos (MEIRELLES, Hely Lopes. DiDiário Oficial de Contas

reito Administrativo Brasileiro, 28a edição. São Paulo:
Malheiros, 2003, p. 189). Esse entendimento encontra
respaldo em entendimento recente deste Tribunal no
julgamento do MS 24.073, da relatoria do eminente Ministro Carlos Velloso.
Assim, via de regra, se a lei (i) não exige expressamente parecer favorável como requisito de determinado ato
administrativo, ou (ii) exige apenas o exame prévio por
parte do órgão de assessoria jurídica, o parecer técnico-jurídico em nada vincula o ato administrativo a ser
praticado, e dele não faz parte. Nesses casos, se o administrador acolhe as razões do parecer jurídico, incorpora, sim, ao seu ato administrativo, os fundamentos técnicos; mas isso não quer dizer que, com a incorporação
dos seus fundamentos ao ato administrativo, o parecer
perca sua autonomia de ato meramente opinativo que
nem ato administrativo propriamente dito é, como bem
define Hely Lopes MEIRELLES: “o que subsiste como ato
administrativo não é o parecer, mas, sim, o ato de sua
aprovação, que poderá revestir a modalidade normativa,
ordinatória, negocial ou punitiva” [...] (grifamos).
Após ponderar que o entendimento acima exposto “[...]
não se reveste de natureza absoluta a ser aplicada indistintamente a todas as hipótese e situações”, prossegue
o Ministro citando o administrativista francês Réné Chapus, acerca do exame sobre a sobre a natureza jurídica
do parecer na esfera administrativa e suas implicações:

A primeira situação é aquela em que a consulta é facultativa. Nesse caso, a autoridade não se vincula ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não se
altera pela manifestação do órgão consultivo;
A segunda hipótese diz respeito àqueles casos em que a
consulta é obrigatória, e a autoridade administrativa fica obrigada a emitir o ato tal como submetido à consultoria, com parecer favorável ou contrário. Caso pretenda praticar o ato com conteúdo e forma diversos do que
foi submetido à consultoria, deverá submetê-lo a novo
parecer. Isto porque, se submeter à consultoria a minuta
ou esboço de um ato com um determinado conteúdo e,
ao tomar a decisão, publicar ato de conteúdo diverso, estará burlando a obrigatoriedade do parecer prévio, que
nada mais é do que um mecanismo adicional de controle da administração.
Por fim, quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de parecer vinculante ou conforme (décider sur
avis conforme), o administrador não poderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não
decidir.

O professor Chapus centra sua análise mais precisamente na obrigação que a lei impõe ou não ao administrador de proceder à consulta antes de praticar o ato administrativo.

A doutrina brasileira, embora tradicionalmente influenciada pela doutrina francesa nesta matéria, não desce a
essa sofisticação de detalhes, preferindo manter-se fiel à
noção de que o parecer jurídico tem sempre caráter opinativo. O que é relevante nessa classificação é que, no
caso do parecer vinculante, há efetiva partilha do poder decisório. Nessa via é que esse mesmo autor aponta
como maculado, por vício de competência, o ato administrativo expedido sem observância do “avis conforme”
nos casos em que a lei o exige.

O professor Chapus analisa, assim, três situações absolutamente distintas:

Isto porque nesses casos em que o parecer favorável de
órgão consultivo é, por força da lei, pressuposto de per-
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feição do ato, há efetiva “partilha do poder de decisão”
entre a autoridade executiva e o órgão consultivo (grifou-se).
Prosseguindo em sua exposição passou o Ministro Joaquim Barbosa a tecer premissas quanto ao exercício da
função consultiva no particular aspecto de responsabilização pelos emitentes de pareceres, fixando os seguintes paradigmas:
Com essas considerações, no atual momento da jurisprudência do STF, eu acredito que seja possível formular as seguintes premissas para o exame de questões como a presente:
A) No silêncio da lei, o exercício de função consultiva técnico-jurídica meramente opinativa não gera, em
princípio, responsabilidade do parecerista. A contrário
senso, e a bem da coerência do sistema, não cabe extrair
dessa conclusão que o administrador também se isenta da responsabilidade, pois se a lei lhe reconhece autoridade para rejeitar entendimento da consultoria, também lhe imputa as eventuais irregularidades do ato. Esse é o entendimento firmado no MS 24.073, ressaltando que se aplica a ressalva desse julgado quanto à possibilidade de verificação de “erro grave, inescusável, ou
de ato ou omissão praticado com culpa, em sentido largo” (trecho da ementa do MS 24.073).
B) Nos casos de definição, pela lei, de vinculação do ato
administrativo à manifestação favorável no parecer técnico jurídico, a lei estabelece efetivo compartilhamento do poder administrativo de decisão, e assim o parecerista responde conjuntamente com o administrador,
pois é também administrador nesse caso.
Ao fim o Ministro Joaquim Barbosa proferiu Voto pelo inDiário Oficial de Contas

deferimento da segurança eis que considerou que a inclusão dos impetrantes como co-responsáveis em processo resultante de fiscalização perante o TCU se deu em
razão de atos “[...] por eles praticados que consistiram
basicamente na aprovação de minutas de termos aditivos ao convênio fiscalizado pelo TCU”.
Importante destacar que o referido Ministro considerou
que o disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº
8.666/93 traz hipótese na qual o parecer assume caráter
vinculante, originando a co-responsabilidade do parecerista. Eis o teor do dispositivo com a redação dada pela
Lei nº 8.883/94:
Art. 38.
[...] omissis [...]
Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem
como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes
devem ser previamente examinadas e aprovadas por
assessoria jurídica da Administração (grifou-se).
Frise-se, portanto, que o STF fixou, no julgamento do
MS 24.584-DF, por maioria de votos, o entendimento
de que a manifestação jurídica sobre minutas de editais de licitação, de contratos, de acordos, de convênios
e de ajustes, tem natureza vinculante, e não meramente opinativa, de sorte que o emitente do parecer terá
responsabilidade solidária com a autoridade que vier a
praticar o ato, uma vez que o dispositivo deixa claro que
deverá haver aprovação da assessoria jurídica, condicionando a prática do ato à aprovação do parecerista, havendo, assim, segundo o STF, compartilhamento de poder decisório.
Também deve-se frisar que o entendimento exarado no
MS 24.073-DF, segundo o qual o parecer teria caráter
www.tce.es.gov.br

meramente opinativo, apenas gerando responsabilidade
para o seu emitente em caso de erro grave ou presença
de culpa em sentido amplo, não foi suplantado ou substituído pelo entendimento consubstanciado no julgamento do MS 24.584-DF. Pelo contrário, eis que o Voto do Ministro Joaquim Barbosa se preocupa em esclarecer que
os casos concretos julgados nos referidos mandados de
segurança são diferentes, deixando patenteado que:
Ao conceder a segurança no MS 24.073, o eminente Ministro Carlos Velloso o fez com base em dois fundamentos. O primeiro, decorrente das circunstâncias do caso
específico, que tratava de hipótese de parecer manifestamente não vinculante (interpretação de dispositivos
da lei de licitações relativo a hipóteses de dispensa e inexigibilidade do certame licitatório) veiculou o entendimento de que o parecerista, por emitir opinião à qual o
administrador não está vinculado, não pode ser responsabilizado solidariamente com o administrador, ressalvado, entretanto, o parecer emitido com má-fé.
Note-se, portanto, que o STF também assentou, no MS
24.584-DF, que o parecer referente ao reconhecimento
de casos de dispensa e inexigibilidade, tem caráter opinativo, subsistindo responsabilidade apenas quando elaborado com erro grosseiro ou culpa em sentido amplo.
Ao final do julgamento, por maioria de votos, foi indeferida a segurança pretendida, sendo o acórdão relativo ao
MS 24.584-DF assim ementado:
Ementa
ADVOGADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE - ARTIGO 38 DA LEI Nº 8.666/93 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO - ESCLARECIMENTOS. Prevendo o artigo 38 da
Lei nº 8.666/93 que a manifestação da assessoria jurídica quanto a editais de licitação, contratos, acordos,
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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convênios e ajustes não se limita a simples opinião, alcançando a aprovação, ou não, descabe a recusa à convocação do Tribunal de Contas da União para serem
prestados esclarecimentos.
Deve-se atentar que os entendimentos exarados nos
acórdãos do MS 24.073 e MS 24.584 não são excludentes, mas sim, se complementam e se harmonizam no
sentido de que haverá casos, como o disciplinado no parágrafo único do art. 38 da LLC, nos quais o parecer será
vinculante, gerando a responsabilidade solidária do seu
emitente eis que compartilha o poder decisório com a
autoridade que, ao final, praticará o ato, por outro lado,
quando a lei não estabelecer que para a prática do ato
deverá haver prévia aprovação da assessoria jurídica, o
parecer emitido terá caráter opinativo, e o seu emitente
somente será responsabilizado em caso de erro grave ou
existindo autuação culposa ou dolosa.
Vale asseverar que o E. Tribunal de Contas da União, tendo em vista o que ficou assentado no julgamento dos MS
24.073 e MS 24.584, tem considerado que os pareceres
emitidos quanto ao reconhecimento de hipóteses de dispensa e inexigibilidade não têm caráter vinculante, mas
sim, opinativo, bem como, que os pareceres que consubstanciam aprovação de minutas de edital de licitação, de contratos, de acordos, de convênios e de ajustes,
são vinculantes, decorrendo, de sua emissão, responsabilidade solidária de seu prolator em conjunto com a autoridade que praticou o ato. Nesse sentido foi redigido o
Acórdão nº 2.121/2010, cujo excerto transcreve-se abaixo
12. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede do MS 24.584-1/DF, a teor do disposto
no art. 38 da Lei nº 8.666/93, a atuação do gestor fica
Diário Oficial de Contas

condicionada ao exame e à aprovação prévios da assessoria jurídica no que tange às minutas dos editais de licitação e dos contratos, acordos, convênios ou ajustes
(parágrafo único do dispositivo citado), o que torna possível a responsabilidade dos pareceristas jurídicos nessas hipóteses, quando a ação do administrador se vincula à sua manifestação, imprescindível para a validade
do ato.
13. A compulsoriedade legal, no entanto, não alcança
os atos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Em
que pese esteja prevista, no art. 38, inciso VI, da Lei nº
8.666/93, a juntada oportuna ao processo administrativo de pareceres técnicos ou jurídicos emitidos, a LLC não
exige expressamente que se submeta a matéria à apreciação e à aprovação dos assessores jurídicos. Assim,
apesar de bastante recomendável que a decisão pela
dispensa ou pela inexigibilidade esteja respaldada em
parecer jurídico, em não havendo exigência legal para
a consulta, a manifestação do parecerista jurídico não
se reveste de caráter vinculante, mas opinativo (Acórdão nº 2.121/2010, Plenário, rel. Min. Benjamim Zymler,
grifou-se).
Do MS 24.631-DF
O MS 24.631-DF, cujo julgamento se deu também em
09/08/2007, com publicação do Acórdão em 01/02/2008,
diz respeito a mandado de segurança impetrado por procurador autárquico do DNER contra ato do Tribunal de
Contas da União que convocou o impetrante para apresentar justificativas acerca de parecer, de sua lavra, favorável à admissibilidade de transação judicial que culminou com o pagamento, pela autoridade superior, de
acordos extrajudiciais sem homologação judicial.
No julgamento do MS 24.631-DF, o Plenário do STF, de
www.tce.es.gov.br

forma unânime e nos termos do Voto do Relator (Ministro Joaquim Barbosa), reconheceu que o impetrante havia proferido parecer jurídico “[...] fundamentando seu
entendimento na Lei 9.469/97, para concluir assim ser
favorável ao envio do processo ao Diretor-Geral da Autarquia para autorização da transação em juízo”. Reconheceu-se, também, que na decisão do TCU, convocando o impetrante para apresentar justificativas, “[...] não
há qualquer demonstração de culpa ou de seus indícios;
o que houve foi uma presunção de responsabilidade”.
Em verdade, o deferimento da segurança, como se percebe da leitura integral do acórdão – e isto fica claro nos
debates que se seguiram ao Voto do Relator – deveu-se
mais ao reconhecimento de que o impetrante havia elaborado parecer opinando pela possibilidade da realização de acordo judicial (e não extrajudicial), opinamento este que foi utilizado de maneira inadvertida e fugidia pelo seu superior hierárquico, que acabou realizando
acordos extrajudiciais. Ou seja, reconheceu-se que não
havia culpa do impetrante parecerista no que tange à irregularidade apontada pelo TCU.
De todo modo reconheceu-se que o aludido parecer tinha natureza meramente opinativa.
Perceba-se, ademais, que a matéria veiculada no MS
24.631 não se refere à temática das licitações e contratos da Administração Pública.
Ao final do julgamento foi deferida, por unanimidade de
votos, a segurança pretendida pelo impetrante para que
fosse excluído do rol de responsáveis do processo em
trâmite no TCU. O Acórdão relativo ao MS 24.631-DF foi
assim ementado:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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TROLE EXTERNO. AUDITORIA PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE PROCURADOR DE AUTARQUIA POR EMISSÃO
DE PARECER TÉCNICO-JURÍDICO DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇA DEFERIDA.
I. Repercussões da natureza jurídico-administrativa do
parecer jurídico: (i) quando a consulta é facultativa, a autoridade não se vincula ao parecer proferido, sendo que
seu poder de decisão não se altera pela manifestação do
órgão consultivo; (ii) quando a consulta é obrigatória, a
autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como submetido à consultoria, com parecer favorável ou
contrário, e se pretender praticar ato de forma diversa
da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo
parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de parecer vinculante, essa manifestação de teor jurídica deixa de ser meramente opinativa e o administrador não poderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir.
II. No caso de que cuidam os autos, o parecer emitido
pelo impetrante não tinha caráter vinculante. Sua aprovação pelo superior hierárquico não desvirtua sua natureza opinativa, nem o torna parte de ato administrativo posterior do qual possa eventualmente decorrer dano ao erário, mas apenas incorpora sua fundamentação
ao ato.
III. Controle externo: É lícito concluir que é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado dano ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramenDiário Oficial de Contas

te opinativa.
Mandado de segurança deferido (grifou-se).
Do MS 27.867-DF
O MS 27.867, por sua vez, teve seguimento negado em
decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, publicada
em 03/09/2012. Objetivava o impetrante anular Acórdão, proferido pelo TCU, no qual foi condenado, solidariamente com outros responsáveis, ao ressarcimento ao
Erário, no valor de R$ 85.516.861,71, acrescido de multa individual de R$ 20.000,00. Acrescente-se que o impetrante havia atuado como chefe da Procuradoria Distrital do DNER, onde foi signatário de parecer em processo
administrativo referente à proposta de acordo extrajudicial e por essa razão foi arrolado como co-responsável e
posteriormente condenado em procedimento de Tomada de Contas Especial perante o TCU.
Entretanto, o MS 27.867, conforme sobredito, teve seguimento negado pelo Ministro Relator eis que considerou que o caso demandaria “[...] profunda análise probatória [...]”, sendo incompatível, portanto, com o procedimento do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória exigindo, isto sim, a presença de direito líquido e certo demonstrado de plano através de prova documental pré-constituída encaminhada junto à petição inicial.
Ante a negativa de seguimento de seu mandado de segurança, interpôs o impetrante o recurso de Agravo Regimental, perante a 1ª Turma do STF, onde requereu a reconsideração da decisão monocrática, tendo a 1ª Turma
improvido o recurso pelos mesmos fundamentos expostos na decisão monocrática.
De qualquer forma foi reafirmado no Acórdão de julgawww.tce.es.gov.br

mento do Agravo Regimental no MS 27.867 que “[...] é
possível a responsabilização de advogado público pela
emissão de parecer de natureza opinativa nas situações
em que restar configurada a existência de culpa ou erro grosseiro”,
Sintetizando-se todo o expendido acerca dos mandados
de segurança MS 24.073-DF; MS 24.584; MS 24.631-DF
e 27.867-DF pode-se afirmar, no que tange à responsabilidade do parecerista jurídico, que:
- através do MS 24.073-DF, julgado em 2002, o STF firmou o entendimento de que pareceres de natureza opinativa, em regra, não geram responsabilidade solidária
do seu emitente com o administrador. Entretanto, mesmo em se tratando de parecer meramente opinativo, haverá responsabilidade do parecerista nos casos em que
elaborar seu parecer com erro grave (grosseiro) ou agir
culposa ou dolosamente;
- o MS 24.073-DF não desceu a minúcias quanto à classificação dos tipos de pareceres e tratou de um caso concreto no qual o parecer foi emitido para reconhecer uma
situação que contemplava a possibilidade de contratação direta;
- o MS 24.584-DF, julgado em 2007, trouxe uma classificação tipológica dos pareceres, exposta no Voto Vista do
Ministro Joaquim Barbosa, que passou a ser adotada pela doutrina e jurisprudência pátrias desde então;
- no julgamento do MS 24.584-DF, reconheceu o STF, a
existência de três tipos de consultas, quais sejam:
1) a facultativa, que se dá quando a autoridade administrativa, embora haja parecer proferido, não vincula a sua
decisão aos termos da manifestação da consultoria jurídica, o seu poder decisório continua pleno e independe
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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do opinamento exarado no parecer;
2) a obrigatória, na qual a autoridade administrativa fica obrigada a emitir o ato tal como submetido à consultoria, com parecer favorável ou contrário. Caso a autoridade queira praticar o ato com conteúdo e forma diferentes daquele que foi submetido à consultoria, deverá
solicitar nova emissão de parecer. Assim, exemplificativamente, se a consultoria jurídica, após consultada sobre a possibilidade de contratação direta, opina, positivamente, pela pertinência da contratação enquadrando-a em hipótese de dispensa, não poderá a autoridade administrativa contratar através de inexigibilidade, salvo se
submeter a pretensão a novo parecer da consultoria. De
qualquer forma, deve ser ressaltado que embora a consulta prévia seja obrigatória, a autoridade mantém incólume o seu poder decisório, podendo praticar o ato submetido à consulta mesmo que haja parecer contrário à
prática;
3) a vinculada a parecer, nesse caso a lei estabelece que
o ato da autoridade administrativa deverá ser previamente aprovado pela consultoria jurídica. Trata-se da hipótese de parecer vinculante, onde o administrador “[...]
não poderá decidir senão nos termos da conclusão do
parecer ou, então, não decidir”.
- nos dois primeiros casos (consulta facultativa e consulta obrigatória) o STF considera que o parecer tem natureza opinativa, de sorte que, em regra, não haverá co-responsabilidade do parecerista, exceto comprovação
de erro grave ou conduta culposa/dolosa;
- no caso de parecer vinculante o STF considera que a sua
natureza não é meramente opinativa, mas sim, que “[...]
há efetiva partilha do poder decisória [...]” entre o parecerista e a autoridade administrativa que pratica o ato,
Diário Oficial de Contas

de sorte que haverá responsabilidade solidária entre o
emitente do parecer e a autoridade administrativa que
pratica o ato aprovado pelo parecerista, caso incorra-se
em ilegalidade e/ou prejuízo ao erário. Note-se que na
hipótese de parecer vinculante o STF não condicionou a
responsabilidade do parecerista à presença de erro grave, culpa ou dolo, mas é evidente que deverá haver nexo
de causalidade, ou seja, deverá ser demonstrado, no caso concreto, que a ilegalidade ou prejuízo resultaram do
opinamento manifestado no parecer.
- no julgamento do MS 24.584-DF, o STF reconheceu, por
maioria de votos, que a hipótese descrita no parágrafo
único, do artigo 38, da Lei nº 8.666/93, trata-se de caso
no qual o parecer emitido tem caráter vinculante. Dessa
forma, a aprovação, pela consultoria jurídica, das minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos,
dos acordos, dos convênios ou dos ajustes, vincula-se
à própria prática do ato pela autoridade administrativa gerando co-responsabilidade entre esta e o emitente do parecer.
- afimou-se, ainda no julgamento do MS 24.584-DF, que
o caso específico tratado no MS 24.073-DF era diverso,
eis que relativo a parecer onde se interpretou dispositivos da Lei nº 8.666/93 referentes a hipóteses de dispensa e inexigibilidade. Nesse passo, assentou o STF, que o
parecer que consubstancia o reconhecimento de casos
de dispensa e inexigibilidade tem caráter opinativo.
Pois bem, feito este breve arrazoado acerca da posição
atual do STF sobre a responsabilidade do parecerista,
voltemos ao debate da questão da responsabilização do
senhor Tácio Di Paula Almeida Neves.
Como já esclarecido, o senhor Tácio Di Paula Almeida
Neves, atuando como Procurador Jurídico, foi o emitenwww.tce.es.gov.br

te dos pareceres que subsidiaram a contratação direta
embasada no art. 25, III da Lei 8.666/93.
Analisando-se o caso concreto, verifica-se que os pareceres dados se revestem da característica de opinativos,
conforme acima delineado.
Entretanto, verifica-se que mesmo em casos de pareceres opinativos o Procurador pode ser responsabilizado
no caso de haver culpa grave. De certo, entendemos que
no caso em tela houve culpa grave do Parecerista, por
avalizar procedimento de contratação direta com empresas interpostas, sem apontar que nos casos concretos não estavam sendo contratados os empresários exclusivos dos artistas, mas empresas que tinham contrato
de exclusividade para aquelas datas contratadas e para
aquela região em que seriam prestados os eventos, denotando o caráter de transitoriedade das ditas cartas de
exclusividade.
Por tal tema ser pacífico e sedimentado na jurisprudência dos Tribunais e do Tribunal de Contas da União, conforme asseverado no item 3.1, entendemos que agiu
com culpa grave o Parecerista, podendo, assim, figurar
como responsável do processo em tela e ter sua conduta
avaliada com base no mérito das irregularidades apontadas.
3. ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES
3.1. CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA POR
MEIO DE INTERMEDIÁRIOS (itens 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1,
1.4.1, 1.5.1 e 1.6.1 da ITI)
Base Legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93, e Artigo 37,
caput, no que tange aos princípios da Impessoalidade e
da Moralidade, da Constituição da República Federativa
do Brasil (CF), de 5 de outubro de 1988.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Responsáveis:
Identificação: Jorge Duffles Andrade Donati – Prefeito
Municipal
Conduta:Solicitar, autorizar e assinar a contratação de
apresentação artística por meio de intermediário em desacordo com o previsto nos artigo 25, III, da Lei 8.666/93
e artigo 37, caput, da CF/1988. Processos 10.020/2010,
9.610/2010, 10.122/2010, 628/2011, 6.462/2011 e
1.383/2010.
Identificação:Altemar Cardozo Pedruzzi – Sec. M. de Turismo e Cultura
Conduta:Solicitar e atestar a execução da contratação de
apresentação artística por meio de intermediário em desacordo com o previsto nos artigo 25, III, da Lei 8.666/93
e artigo 37, caput, da CF/1988. Processos 10.020/2010,
9.610/2010, 628/2011, 6.462/2011 e 1.383/2010.
Identificação:Walter da Sila Bonelá – Consultor Técnico
Conduta:Emitir parecer favorável para a contratação de
apresentação artística por meio de intermediário em desacordo com o previsto nos artigo 25, III, da Lei 8.666/93
e artigo 37, caput, da CF/1988 e executar funções que
não são inerentes ao seu cargo, usurpando as atribuições
da Procuradoria Municipal. Resultou em contratação ilegal de empresa atravessadora. Processos 10.020/2010,
9.610/2010, 10.122/2010, 628/2011 e 1.383/2010.
Identificação:Tácio di Paula Almeida Neves – Procurador
Geral
Conduta:Emitir parecer favorável para a contratação de
apresentação artística por meio de intermediário em desacordo com o previsto nos artigo 25, III, da Lei 8.666/93
e artigo 37, caput, da CF/1988. Processos 9.610/2012,
10.122/2010 e 6.462/2011.
Diário Oficial de Contas

Identificação:
mo e Cultura

Horaldo Lyrio Filho – Sec. M. de Turis-

Conduta:		
Solicitar e atestar a execução
da contratação de apresentação artística por meio de intermediário em desacordo com o previsto nos art. 25, III,
da Lei 8.666/93 e art. 37, caput, da CF/1988. Processo
10.122/2010.
Foi verificado pela Equipe de Fiscalização que houve
contratação direta por inexigibilidade irregular de diversas bandas para realização de shows por intermédio de empresas interpostas constante dos processos 10.020/2010, 9.610/2010, 10.122/2010, 628/2011,
6.462/2011 e 1.383/2010.
Nesse sentido, houve afronta ao artigo 25, III, da Lei
8.666/93, o qual determina que a contratação de profissional de qualquer setor artístico em decorrência de inexigibilidade de licitação seja realizada diretamente com o
artista ou através de empresário exclusivo.
Ressalta-se que as cartas de exclusividade apresentadas
pelas empresas intermediárias denotam o caráter pontual de tais autorizações, mormente por serem limitadas
à circunscrição territorial do Município de Conceição da
Barra e restritas ao período de realização dos eventos.

17/01/2011 por meio da portaria nº 17, conforme fl.
1422. Comprova, também, por meio de documentos,
fls. 1423/1471, que não realizou a liquidação da despesa
oriunda do contrato 012/2011.
Os defendentes Srs. Jorge Duffles Andrade Donati e Altemar Cardozo Pedruzzi, alegaram, em suma, que houve interesse público na contratação em tela, haja vista o
potencial turístico do município e que houve inviabilidade de licitação, por os serviços prestados serem de caráter personalíssimo.
Afirmam, ademais, que, por haver impossibilidade de
contratação, a contratação de “empresas que detém a
exclusividade” não afronta o art. 25, III da Lei 8.666/93 e
37 da CR/88 e que a contratação de ditas empresas se faz
necessário para fins de assegurar a administração para
que o valor do contrato somente seja pago após a apresentação artística, em contraponto à contratação de empresário exclusivo, que exigiria o pagamento antecipadamente à realização do show.
O defendente Sr. Walter da Sila Bonelá, alega sua ilegitimidade, por ter atuado na condição de Parecerista, no
cargo de consulto técnico. No mérito não ataca a irregularidade em tela.

O defendente Horaldo Lyrio Filho, alegou que apenas solicitou as contratações, mas que não foi signatário, nem
preposto, não assinou o contrato, nem atestou a execução da contratação referente ao processo 10.122/2010,
contrato 012/2011. E que já havia sido exonerado a pedido de seu cargo quando da contratação em tela, desligamento que se deu em 17/01/2011.

O defendente Sr. Tácio di Paula Almeida Neves, preliminarmente alega sua ilegitimidade para figurar como responsável no processo, argumento já analisado conforme
item 2 desta ITC, pela conduta de elaborar parecer jurídico. Ademais, no mérito, argumenta os mesmos termos
já trazidos pelos Srs. Jorge Duffles Andrade Donati e Altemar Cardozo Pedruzzi.

Afirma, que o contrato acima citado foi assinado em 26/01/2011 e seu desligamento efetivado em

Adentrando-se na análise da quaestio ora posta, deve-se, de plano, enfatizar que a instrução técnica inicial foi
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clara ao apontar que a irregularidade se refere ao descumprimento do preceito contido no inciso III, do art. 25
da LLC, no que tange à ausência da figura do “empresário
exclusivo”. Em nenhum momento se questionou a possibilidade de contratação por inexigibilidade de licitação,
portanto, revestem-se desnecessárias as alegações tecidas pelos justificantes em defesa da caracterização da situação de inviabilidade.
O ponto nodal a ser deslindado diz respeito à caracterização da figura do “empresário exclusivo”. Ou seja, poderiam os documentos intitulados como carta de exclusividade apresentados pelas empresas contratadas, serem
tidos como suficientes para suprir a exigência contida no
inciso III, do art. 25 da Lei nº 8.666/93 e caracterizá-las
como “empresárias exclusivas”?
Ocorre que a Lei de Licitações exige, para a contratação
de profissional artista (através de inexigiblidade de licitação), que o ajuste se dê diretamente (com o próprio artista) ou através de empresário exclusivo. Aliás, esta é a
lição do eminente Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em sua consagrada obra “Contratação Direta Sem
Licitação”, senão vejamos:
“Para a regularidade dessa contratação direta existem
três requisitos, além da inviabilidade de competição:

com caráter de exclusividade, o trabalho de determinado artista. Numa analogia, é o fornecedor exclusivo daquela mão de obra”.
Analisando detidamente os documentos juntados pela
equipe de auditoria, percebe-se, de plano, que tais documentos foram firmados em data próxima aos eventos.
Ademais, o próprio teor das declarações atesta, claramente, que a representação dos artistas se deu, especificamente, para as apresentações realizadas e adstritas à
região em que foram contratadas.
Nesse passo, vale asseverar que a expressão “empresário exclusivo” adotada pelo legislador na redação do inciso III, do artigo 25 da LLC, tem o sentido de empresário
agenciador de artista que com ele mantém um vínculo
duradouro, permanente e não uma relação temporária
ou firmada para um único e determinado evento artístico. Aliás, nesse sentido se manifestou o E. Tribunal de
Contas da Paraíba:
“(...) o termo empresário não pode ser confundido com
intermediário. Aquele gerencia os negócios de artistas Determinados, numa relação contratual duradoura. O último, intermedia qualquer artista, sempre numa relação pontual e efêmera” (grifamos).
Fonte: Acórdão nº 1226/2011 – Proc. TC 7311/2010 .

- que o objeto da contratação seja o serviço de um artista profissional;

Por sua vez, o Tribunal de Contas da União assentou o seguinte entendimento a respeito do tema:

- que seja feita diretamente ou mediante empresário
exclusivo;
- que o contratado seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública” (grifamos).

“2.3.2. Este Tribunal, mediante o Acórdão 96/2008-TCUPlenário, determinou ao Ministério do Turismo que informe, em seus manuais de prestação de contas de convênios e nos termos dessas avenças, que:

De acordo com JACOBY, entende-se por “empresário exclusivo” “(...) o profissional ou agência que intermedeia,

“9.5.1. quando da contratação de artistas consagrados,
enquadrados na hipótese de inexigibilidade prevista no
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inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666, de 1993, por meio de
intermediários ou representantes:
9.5.1.1. deve ser apresentada cópia do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário contratado,
registrado em cartório. Deve ser ressaltado que o contrato de exclusividade difere da autorização que confere exclusividade apenas para os dias correspondentes
à apresentação dos artistas e que é restrita à localidade
do evento;
9.5.1.2. o contrato deve ser publicado no Diário Oficial
da União, no prazo de cinco dias, previsto no art. 26 da
Lei de Licitações e Contratos Administrativos, sob pena
de glosa dos valores envolvidos.”
(...)
2.3.4. Durante os trabalhos de inspeção, verificou-se
que os contratos de exclusividade apresentados para
os Convênios Siafi nos 625546 e 629797 não possuem
as características exigidas pelo Tribunal, visto que se restringem às datas e às localidades dos eventos.
(...)” (grifamos).
Fonte: Acórdão 2163/2011 - Segunda Câmara. Processo
016.324/2009-3.
No caso retratado nos autos restou sobejamente demonstrado que as empresas contratadas apenas atuaram como intermediarias na contratação dos artistas para os eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de
Conceição da Barra, não podendo ser caracterizada, nenhuma das empresas, como “empresário exclusivo”, posto que não detinham, previamente, os direitos de representar os artistas contratados, que como se disse, advém
de uma relação contratual duradoura e permanente.
Em verdade, o que se deu, foi apenas a transferência
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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momentânea dos direitos de representação destes artistas às contratadas.
O Tribunal de Contas da União examinando esta prática,
qual seja, a transferência momentânea da exclusividade
sobre o artista, assim se manifestou:
“Essa situação decorre da venda, pelo artista ou seu
empresário exclusivo, de datas de apresentação a terceiros. De posse de contratos ou de declarações que garantam a exclusividade da apresentação do artista para uma determinada data, coincidente com a do evento
apoiado mediante o convênio, esses terceiros são contratados por inexigibilidade.
Essa prática gera, pelo menos, duas consequências na
celebração de convênios. A primeira é o aumento do
valor pago pela apresentação, quando comparado ao
valor que seria despendido caso o artista ou banda fosse
contratado diretamente ou por meio de seu empresário
exclusivo, ou seja, sem terceiros intermediários.

foram apresentados: o contrato de exclusividade celebrado entre o artista e o empresário; e o contrato (ou
declaração, no segundo caso) de data específica de apresentação entre o empresário e um terceiro. A proposta
de preço contida no plano de trabalho se refere à remuneração do terceiro, que detém a data de apresentação
coincidente com a da realização do evento.

Geral, tendo a peça do consultor técnico caráter meramente informativo e que se direcionava ao Sr. Procurador Geral, autoridade competente para emissão de pareceres jurídicos em procedimentos licitatórios e de contratação direta. Com efeito, o relatório elaborado pelo
consultor técnico não tinha caráter de parecer jurídico,
por incompetência legal do consultor para tanto.

Como determina o Acórdão 96/2008 – Plenário, somente deve ser aceito como válido para a contratação
por inexigibilidade, o contrato de exclusividade entre
o artista e seu empresário, registrado em cartório, não
prestando o contrato que contém mera exclusividade
de data para tal fim. Assim, o contrato e a declaração
referentes à data da apresentação, celebrados com
terceiros, não devem ser aceitos como elementos de
suporte à contratação por inexigibilidade” (grifamos).

Ante o exposto, opinamos pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Walter da Sila Bonelá.

Fonte: Acórdão 2070/2011 - Plenário. Processo
019.449/2011-9.

Ante o exposto, por ausência de nexo causal, opinamos
pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Horaldo
Lyrio Filho, quanto à irregularidade em tela.

A segunda é o desvirtuamento da regra do art. 25, III, da
Lei 8.666/93, pois a inexigibilidade da licitação se aplica
à contratação do profissional de qualquer setor artístico diretamente ou através de empresário exclusivo. Como claramente define o Acórdão 96/2008 – Plenário, a
exclusividade da data não se confunde com a do empresário que representa o artista.

Ante o exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade quanto aos Srs. Jorge Duffles Andrade Donati,
Altemar Cardozo Pedruzzi e Tácio di Paula Almeida Neves, em razão do descumprimento ao disposto no inciso III, do art. 25 da Lei nº 8.666/93, ante a não caracterização da empresa contratada como “empresário exclusivo”, sugerindo, ainda, a aplicação de multa pecuniária
aos mesmos.

Analisando-se as situações mencionadas pelo Assessor
de Controle Interno do MTur, as duas primeiras são, basicamente, similares. Referem-se a casos em que o empresário, que detém a exclusividade do artista, celebrou contrato com terceiro, transferindo a este a posse de uma determinada data de apresentação do artista. Nos planos de trabalho das propostas de convênios

Quanto a analise da responsabilidade do defendente Sr.
Walter da Sila Bonelá, entendemos que o mesmo não
tinha competência para elaboração de parecer jurídico,
pois exercia o cargo de consultor técnico na procuradoria geral, prestando consultoria ao Sr. Procurador Geral.
Nesse sentido, quem efetivamente opinava nos processos licitatórios e de inexigibilidade era o Sr. Procurador

Diário Oficial de Contas
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Quanto ao defendente Sr. Horaldo Lyrio Filho, resta claro, conforme documentos de fls. 1422/1471, que o mesmo não assinou o contrato 012/2011, nem atestou qualquer nota fiscal de serviços prestados, pois já havia sido
exonerado (17/01/2011, fl. 1422) anteriormente à assinatura do contrato (26/01/2011, fl. 1465).

3.2. LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESAS COM
SHOWS ARTÍSTICOS (itens 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2,
1.5.2 e 1.6.2 da ITI)
Base Legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis:
Identificação: Jorge Duffles Andrade Donati – Prefeito
Municipal
Conduta:
Pagar as notas fiscais da empresa Isis
Zotelle Medeiros – ME sem proceder à verificação da
correta liquidação da despesa. Culminando, assim, em
pagamento irregular da despesa com shows. Processos 10.020/2010, 9.610/2010, 10.122/2010, 628/2011,
6.462/2011 e 1.383/2010.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Identificação: Altemar Cardozo Pedruzzi – Sec. M. de Turismo e Cultura
Conduta:
Solicitar o pagamento e atestar as notas fiscais da empresa Isis Zotelle Medeiros – ME sem
proceder a correta liquidação da despesa. Despeitar o
Princípio da Segregação de Funções. Não verificar ausência de fiscalização do serviço contratado. Culminando, assim, em pagamento irregular da despesa com
shows. Processos 10.020/2010, 9.610/2010, 628/2011,
6.462/2011 e 1.383/2010.
Identificação: Horaldo Lyrio Filho – Sec. M. de Turismo
e Cultura
Conduta:
Solicitar o pagamento e atestar as notas fiscais da empresa Pojy Comercial Ltda – ME sem proceder a correta liquidação da despesa. Despeitar o Princípio da Segregação de Funções. Não verificar ausência
de fiscalização do serviço contratado. Culminando, assim, em pagamento irregular da despesa com shows.
Processo 10.122/2010.
Identificação: Isis Zotelle Medeiros – ME – Empresa contratada
Conduta: Recebimento de serviço sem a regular prestação. Processos 10.020/2010, 628/2011 e 1.383/2010.
Identificação: Pojy Comercial Ltda – ME – Empresa contratada
Conduta: Recebimento de serviço sem a regular prestação. Processos 9.610/2010 e 10.122/2010.
Identificação: Genevaldo Rosalino Gomes – Empresa
contratada
Conduta: Recebimento de serviço sem a regular prestação. Processo 6.462/2011.
Diário Oficial de Contas

Apontou a ITI que houve inobservância dos procedimentos legais quanto à realização de despesas exigidos
pela Lei 4.320/64, tendo em vista a ausência de comprovação documental satisfatória da efetiva prestação
dos serviços contratados por intermédio dos processos 10.020/2010, 9.610/2010, 10.122/2010, 628/2011,
6.462/2011 e 1.383/2010.

gamento que se deu em 17/01/2011.

Os defendentes Srs. Jorge Duffles Andrade Donati e Altemar Cardozo Pedruzzi, alegaram que o carnaval é um instrumento importante de geração de riquezas e divisão
de rendas e que não deveria ser responsabilizado, pois
o Secretário de Turismo atestou os serviços, devendo ser
exonerado de responsabilidade por conta da tese da segregação de funções.

Quanto ao defendente Sr. Horaldo Lyrio Filho, resta claro, conforme documentos de fls. 1422/1471, que o mesmo não assinou o contrato 012/2011, nem atestou qualquer nota fiscal de serviços prestados, pois já havia sido
exonerado (17/01/2011, fl. 1422) anteriormente à assinatura do contrato (26/01/2011, fl. 1465).

Afirmam, ademais, que a realização dos eventos são fatos públicos e notórios, e, portanto, não necessitariam
de provas, descabendo, então, o ressarcimento dos valores despendidos no carnaval de 2011.
Cabe ressaltar, que os defendentes juntaram documentos alegando a realização dos eventos citados e propugnando pelo afastamento do ressarcimento por os serviços terem sido prestados e por proibição de enriquecimento sem causa da administração pública.
As empresas Isis Zotelle Medeiros – ME, Pojy Comercial
Ltda – ME e Genevaldo Rosalino Gomes foram declaradas revéis às fls. 2009/2013.
O defendente Horaldo Lyrio Filho, alegou que apenas solicitou as contratações, mas que não foi signatário, nem
preposto, não assinou o contrato, nem atestou a execução da contratação referente ao processo 10.122/2010,
contrato 012/2011. E que já havia sido exonerado a pedido de seu cargo quando da contratação em tela, desliwww.tce.es.gov.br

Afirma, que o contrato acima citado foi assinado em 26/01/2011 e seu desligamento efetivado em
17/01/2011 por meio da portaria nº 17, conforme fl.
1422. Comprova, também, por meio de documentos,
fls. 1423/1471, que não realizou a liquidação da despesa
oriunda do contrato 012/2011.

Ante o exposto, por ausência de nexo causal, opinamos
pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Horaldo
Lyrio Filho, quanto à irregularidade em tela.
Quanto aos demais defendentes verifica-se que a questão principal se resume à efetiva comprovação da realização dos eventos contratados por meios dos processos
suso mencionados.
Analisando-se os documentos juntados pelos defendentes, mormente as folhas 1565/1576, 1582, 1644/1663, o
DVD contendo alguns dos shows ocorridos no verão de
Barra da Conceição em 2011 (fl. 1579), além de diversos vídeos de shows das bandas contratadas, por meio
dos processos supra citados, presentes no site (consulta
realizada no dia 18 de agosto de 2015), resta claro que
os serviços foram efetivamente prestados, descabendo
falar em ressarcimento ao erário, por proibição de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
Com efeito, os fatos questionados são de conhecimento
público e notório, estando presentes em jornais de granSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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de circulação, internet e diversas outras formas de comprovação de que efetivamente ocorreram, como fotos e
matérias televisivas. Ademais, os defendentes trouxeram farta documentação comprobatória da efetiva realização dos shows contratados.
Ante o exposto, opinamos pelo afastamento da irregularidade.
3.3. LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESAS COM BANHEIROS QUÍMICOS (item 1.7.1 da ITI)
Base Legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis:
Identificação: Jorge Duffles Andrade Donati – Prefeito
Municipal
Conduta:
Pagar as notas fiscais da empresa G.P.
Locadora Ltda. - ME sem proceder à verificação da correta liquidação da despesa. Culminando, assim, em pagamento irregular da despesa com locação de banheiros
químicos. Processo 9.006/2010.
Identificação: Altemar Cardozo Pedruzzi – Sec. M. de Turismo e Cultura
Conduta:
Solicitar o pagamento e atestar as notas fiscais da empresa G.P. Locadora Ltda. - ME sem proceder a correta liquidação da despesa. Despeitar o Princípio da Segregação de Funções. Não verificar ausência
de fiscalização do serviço contratado. Culminando, assim, em pagamento irregular da despesa com locação de
banheiros químicos. Processo 9.006/2010.

Apontou a ITI que não houve comprovação documental
da efetiva prestação dos serviços contratados por parte da G.P. Locadora Ltda. – ME, através do instrumento
167/2010.

desprovida de projeto básico. Processos 9.006/2010,
9.005/2010, 9.008/2010, 9.004/2010, 9.009/2010 e
9.178/2010.

Alegaram os defendentes Jorge Duffles Andrade Donati e
Altemar Cardozo Pedruzzi os mesmos argumentos aventados no item anterior e juntaram documentos no intuito de comprovar a efetiva prestação dos serviços.

Conduta:Emitir parecer favorável à realização do procedimento licitatório sem observar a ausência do Projeto Básico e executar funções que não são inerentes
ao seu cargo, usurpando as atribuições da Procuradoria
Municipal. Resultou em realização de licitação desprovida de Projeto Básico. Processo 9.006/2010, 9.005/2010,
9.008/2010, 9.004/2010, 9.009/2010 e 9.178/2010.

A empresa contratada G.P. Locadora Ltda. – ME, apresentou documentação comprobatória da prestação dos
serviços, inclusive fotos dos banheiros químicos e declaração de barraqueiro da efetiva prestação dos serviços
(fls. 1362/1364).

Identificação:Jorge Timboiba Duarte - Pregoeiro

Nesse sentido, como resta demonstrado por meio de documentos trazidos pelas defesas dos responsáveis que
os serviços objeto do contrato 167/2010 foram efetivamente prestados, entendemos que deva ser afastada esta irregularidade.

Conduta Confeccionar edital do Pregão 87/2010 sem
observar a ausência de Projeto Básico. Culminando em
edição de edital sem os anexos do projeto básico e do
orçamento dos preços unitários. Processo 9.006/2010,
9.005/2010, 9.008/2010, 9.004/2010, 9.009/2010 e
9.178/2010.

Ante o exposto, opinamos pelo afastamento da irregularidade em tela.

Identificação:Jorge Duffles Andrade Donati – Prefeito
Municipal

3.4. AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO E DE ANEXO NECESSÁRIO À LICITAÇÃO E ILEGITIMADADE DE PARECER JURÍDICO (itens 1.7.2 e 1.8.1 da ITI)

Conduta:Assinar a contratação da empresa sem observar que o procedimento licitatório não apresentou Projeto Básico. Culminando em aceitação de licitação desprovida de projeto básico. Processo 9.006/2010,
9.005/2010, 9.008/2010, 9.004/2010, 9.009/2010 e
9.178/2010.

Base Legal: Artigo 6º, IX, c/c artigo 7º, §2º, I, e artigos
38, parágrafo único, 40, § 2º, incisos I e II, todos da Lei
8.666/93.
Responsáveis:

Identificação: G.P. Locadora Ltda. - ME – Empresa contratada

Identificação:Altemar Cardozo Pedruzzi – Sec. M. de Esporte e Lazer

Conduta:
Recebimento de serviço sem a regular
prestação. Processo 9.006/2010.

Conduta:Não apresentar Projeto Básico do serviço de locação de banheiros químicos. Culminando em licitação

Diário Oficial de Contas

Identificação:Walter da Sila Bonelá – Consultor Técnico

www.tce.es.gov.br

Apontou a ITI que os processos licitatórios 9.006/2010,
9.005/2010, 9.008/2010, 9.004/2010, 9.009/2010 e
9.178/2010 não tinham projeto básico, definido como
“conjunto de elementos necessários e suficientes, com
nível de precisão adequado, para caracterizar o serviço
objeto da licitação”, como previsto no artigo 6º, IX, da
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Lei nº 8.666/93.
Nesse sentido, apontou a ITI que houve afronta também
aos arts. 7º, §2º que condiciona a deflagração da licitação de qualquer obra ou serviço à existência de “projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório”. E afronta ao art. 40, § 2º, I, também da
Lei nº 8.666/93, onde estabelece que o “Projeto Básico”
constitui anexo obrigatório do edital, dele fazendo parte integrante.
Os defendentes alegaram, em suma, que o objeto do
contrato foi devidamente delineado, conforme documentos apresentados, e que as especificações contidas
nos procedimentos licitatórios foram suficientes “à manutenção da disputa e possibilidade de competição entre os licitantes.
Quanto a analise da responsabilidade do defendente Sr.
Walter da Sila Bonelá, entendemos que o mesmo não
tinha competência para elaboração de parecer jurídico,
pois exercitava o cargo de consultor técnico na procuradoria geral, prestando consultoria ao Sr. Procurador Geral. Nesse sentido, quem efetivamente opinava nos processos licitatórios e de inexigibilidade era o Sr. Procurador Geral, tendo a peça do consultor técnico caráter meramente informativo e que se direcionava ao Sr. Procurador Geral, autoridade competente para emissão de pareceres jurídicos em procedimentos licitatórios e de contratação direta. Com efeito, o relatório elaborado pelo
consultor técnico não tinha caráter de parecer jurídico,
por incompetência legal do consultor para tanto.
Ante o exposto, opinamos pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Walter da Sila Bonelá.
Diário Oficial de Contas

Quanto aos demais defendentes, verifica-se que não
trouxeram qualquer documentação que comprovasse
haver projeto básico nos processos suso mencionados.
Desta forma, analisando-se os documentos trazidos pela
equipe de auditoria, docs. 10 e 11, verificamos que não
existiam nos processos citados qualquer documentação
que pudesse ser considerada como projeto básico. Nesse sentido, os defendentes descumpriram os arts. artigos
6º, IX, c/c 7º, §2º, I, c/c 38, parágrafo único, e 40, § 2º, incisos I e II, todos da Lei 8.666/93.
Ante o exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade quanto aos Srs. Jorge Duffles Andrade Donati,
Jorge Timboiba Duarte e Altemar Cardozo Pedruzzi, sugerindo a aplicação de multa pecuniária.
3.5. SUPERFATURAMENTO DE ITENS (item 1.8.2 da ITI)
Base Legal: Artigo 43, inciso IV, da Lei 8666/93 e Princípios Constitucionais da Eficiência e da Economicidade.
Responsáveis:
Identificação:Jorge Duffles Andrade Donati – Prefeito
Municipal
Conduta:Assinar e pagar contratação da empresa com indícios de superfaturamento. Culminando em pagamento superfaturado. Processos 9.005/2010, 9.008/2010,
9.004/2010, 9.009/2010 e 9.178/2010.
Identificação:Jorge Timboiba Duarte - Pregoeiro
Conduta:Conduzir o pregão 86/2011 sem considerar o orçamento prévio e aceitar lances acima do orçado. Culminando em contratação superfaturada. Processos 9.005/2010, 9.008/2010, 9.004/2010, 9.009/2010 e
9.178/2010.
Identificação: Fácil Locações de Banheiros Quimicos e
www.tce.es.gov.br

Toldos Ltda. – Empresa contratada
Conduta Superfaturar itens da licitação, culminando em
pagamento antieconômico pela PMCB dos itens 3 e 5
do pregão 86/2011. Processos 9.005/2010, 9.008/2010,
9.004/2010, 9.009/2010 e 9.178/2010.
Apontou a ITI que no Pregão 86/2011 houve contratação
de empresas para prestação de serviços com valores acima dos valores médios apurados na fase interna do procedimento licitatório, infringindo-se, assim, o art. 43, IV,
da Lei 8.666/93, e configurando dano ao erário pelo superfaturamento, conforme tabela abaixo:
Tabela
Alegaram os defendentes que deve ser levado em conta
a situação fática do momento da contratação e não apenas o aspecto aritmético, que não há como analisar o
preço da contratação sem considerar tais elementos, ou
seja, pouca oferta dos serviços e o momento de véspera
do início do verão.
Argumentaram, que os preços cotados não refletiram o
real preço de mercado, tendo em vista que em alguns
itens houve redução de mais de 50% do preço cotado para o contratado, denotando que nesse tipo de contratação a oscilação e a sazonalidade são um marco.
Por fim, afirmam que não houve superfaturamento e
que se comparados os valores pagos pelo mesmo serviço com outros municípios restaria demonstrado a economicidade dos contratos celebrados.
A empresa contratada Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda. foi declarada revel às fls. 2009/2013.
Analisando-se os autos, verifica-se que o pregoeiro responsável pela condução do pregão acima citado não respeitou o valor adotado como de referência para a AdmiSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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nistração municipal, contratando com valores superiores
aos que foram cotados. Com efeito, o pregoeiro desrespeitou regra expressa da Lei de Licitações, art. 43, IV, vejamos:

cil Locações de Banheiros Quimicos e Toldos Ltda. no
ressarcimento de R$ 16.250,00 (dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais), equivalente a 7.688,12 VRTE, solidariamente.

prestação dos serviços, como a discriminação dos dias,
horas, das bandas que se apresentaram, dentre outros.
A nota fiscal, somente discrimina como 1 (uma) locação
de trio elétrico.

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

3.6. LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO (item 1.8.3 da ITI)

IV - verificação da conformidade de cada proposta com
os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços
correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;

Base Legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

Afirmou, também, que não foi possível saber como a
Prefeitura chegou ao valor de R$ 102.000,00 na locação
do trio, haja vista que o valor total do contrato era de R$
190.000,00 e após aditivos contratuais e anulações de
empenhos chegou-se ao valor de R$ 102.000,00.

Nesse sentido, a proposta superior ao valor orçado, e
constante do procedimento licitatório, deveria ter sido
desclassificada. Entretanto, de outra forma procedeu o
pregoeiro, declarando vencedora a empresa revel suso
mencionada e contratando com valores superiores ao
orçado, ou seja, superiores ao mercado.
Assim, entendemos que houve superfaturamento, conforme tabela acima, ensejando a responsabilidade pela devolução da parte excedente por parte do Prefeito
Municipal, por ter realizado pagamento de contrato superfaturado, do pregoeiro, por ter infringido norma legal
e dada causa à contratação superfaturada, e da empresa contratada, por ter recebido valores superiores ao de
mercado pela prestação dos serviços, se locupletando ilicitamente de valores públicos.
Ante o exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade, condenando os Srs. Jorge Duffles Andrade Donati, Jorge Timboiba Duarte e a empresa contratada FáDiário Oficial de Contas

Responsáveis:
Identificação: Jorge Duffles Andrade Donati – Prefeito
Municipal
Conduta:
Pagar as notas fiscais da empresa Classe Equipamentos e Entretenimentos Ltda. sem proceder à verificação da correta liquidação da despesa. Culminando, assim, em pagamento irregular da despesa
com trio elétrico. Processos 9.005/2010, 9.008/2010,
9.004/2010, 9.009/2010 e 9.178/2010.
Identificação: Altemar Cardozo Pedruzzi – Sec. M. de Turismo e Cultura
Conduta:
Solicitar o pagamento à empresa Classe Equipamentos e Entretenimentos Ltda. sem proceder
à correta liquidação da despesa. Processos 9.005/2010,
9.008/2010, 9.004/2010, 9.009/2010 e 9.178/2010.
Identificação: Classe Equipamentos e Entretenimentos
Ltda. – Empresa contratada
Conduta: Recebimento de serviço sem a regular prestação. Processos 9.005/2010, 9.008/2010, 9.004/2010,
9.009/2010 e 9.178/2010.
Apontou a ITI que, na contratação da empresa Classe
Equipamentos e Entretenimentos Ltda. com a Prefeitura de Conceição da Barra, cujo objeto era a para locação
de trios elétricos, não houve a demonstração da efetiva
www.tce.es.gov.br

Alegaram os defendentes os mesmos argumentos aventados no item 3.1. e juntaram documentos comprovando
que o Trio Elétrico foi utilizado em vários dias do verão
de 2011 de Conceição da Barra na realização dos shows.
A empresa contratada Classe Equipamentos e Entretenimentos Ltda, afirmou que os serviços foram prestados e
juntou diversos documentos às fls. 1831/1896.
Analisando-se os documentos acostados aos autos pelos defendentes, verificamos que existe comprovação de
que existiram os shows e a utilização dos trios elétricos,
conforme folder de fls. 1630 e fotos de eventos de fls.
1644/1661.
Muito embora haja demonstração de que os serviços foram efetivamente prestados, houve falha na liquidação
da despesa, decorrente da ausência de documentos que
demonstrasse o quantitativo de trios elétricos utilizados,
bem como os dias em que houve a sua utilização.
Ademais, apontou a ITI que houve aditivo contratual excluindo o item 2 do contrato 166/2011, sem qualquer
justificativa e que houve cancelamento de empenho referente a R$ 68.000,00, sem motivação, denotando a total falta de controle acerca do quantidade exata necessitada do objeto contratual e a correta formalização da liSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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quidação da despesa.
Desta forma, entende-se que a irregularidade deve ser
mantida, sem, contudo, imputar o ressarcimento, haja
vista a utilização do trio elétrico em vários dias do evento para o qual foi contratada a locação.
Assim, como demonstrada a utilização do trio elétrico
em vários dias do evento para o qual foi contratada a
locação, entendemos que deva ser afastado o ressarcimento ao erário e por falhas na liquidação da despesa
seja mantida a irregularidade..
Ante o exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade, opinando pela aplicação de multa pecuniária
aos Srs. Jorge Duffles Andrade Donati e Altemar Cardozo Pedruzzi.
Opinamos, ainda, para que a empresa citada Classe
Equipamentos e Entretenimentos Ltda. seja excluída como responsável neste item, por ter sido afastado o ressarcimento ao erário.
3.7. LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO TENDAS, ESTRUTURA METÁLICA, PALCO, ARQUIBANCADAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. (item
1.8.4 da ITI)
Base Legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis:
Identificação: Jorge Duffles Andrade Donati – Prefeito
Municipal
Conduta:
Pagar as notas fiscais da empresa Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda. sem
proceder à verificação da correta liquidação da despesa.
Culminando, assim, em pagamento irregular da despesa
com locação tendas, estrutura metálica, palco, arquibanDiário Oficial de Contas

cadas, sonorização e iluminação. Processos 9.005/2010,
9.008/2010, 9.004/2010, 9.009/2010 e 9.178/2010.
Identificação: Altemar Cardozo Pedruzzi – Sec. M. de Turismo e Cultura
Conduta:
Solicitar o pagamento e atestar as notas fiscais da empresa Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda. sem proceder a correta liquidação da despesa. Despeitar o Princípio da Segregação de
Funções. Não verificar ausência de fiscalização do serviço contratado. Culminando, assim, em pagamento irregular da despesa com tendas, estrutura metálica, palco, arquibancadas, sonorização e iluminação. Processos 9.005/2010, 9.008/2010, 9.004/2010, 9.009/2010 e
9.178/2010.
Identificação: Fácil Locações de Banheiros Químicos e
Toldos Ltda. – Empresa contratada
Conduta:Recebimento de serviço sem a regular prestação. Processos 9.005/2010, 9.008/2010, 9.004/2010,
9.009/2010 e 9.178/2010.
Apontou a ITI que foram constatadas diversas irregularidades na liquidação dos serviços, tais como falta de
planejamento acerca da necessidade de se contratar a
quantidade dos serviços, comprovação da efetiva prestação dos serviços e da demonstração dos atos formais que
ensejaram o pagamento de R$ 71.400,00, haja vista que
o valor total pago pelos serviços foi de R$ 242.800,00,
entretanto apenas foram apresentados os processos referentes ao pagamento de R$ 171.400,00, conforme tabela abaixo:
Processo
988/11
990/11
1551/11

Nota Fiscal
682
681
688

Empresa
Fácil Locações
Fácil Locações
Fácil Locações

www.tce.es.gov.br

Valor – R$
37.466,00
29.500,00
37.466,00

2333/11
1894/11
Total

711
698

Fácil Locações
Fácil Locações

29.500,00
37.468,00
171.400,00

Os responsáveis alegaram em defesa os mesmos argumentos aventados no item 3.1.
A empresa Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos
Ltda. foi declarada revel, conforme folhas 2009/2013.
Analisando-se os documentos acostados aos autos pelos defendentes, verificamos que existe comprovação de
que os serviços contratados, dos processos apresentados pela Prefeitura, conforme tabela acima, foram prestados, conforme fls. 1635/1663.
Cabe ressaltar que houve ateste na nota fiscal de serviços e a comprovação de que os eventos estavam programados e efetivamente ocorreram. Nesse sentido, entendemos que a irregularidade e o consequente ressarcimento devam ser afastados, pois exigir-se que o gestor
apresente fotos de todos os eventos ocorridos tornaria a
função pública inviável, e demasiado custosa para o gestor, cumprindo tal mister, de constatação da efetiva prestação do serviço, a comprovação de que ocorreram alguns dos eventos, a apresentação do folder com o cronograma dos eventos e a liquidação da despesa.
Entretanto, verifica-se que uma parte dos valores pagos
está descoberta de instrumento contratual, de processo de contratação e de liquidação da despesa, no caso
R$ 71.400,00, conforme apontado em ITI. Com efeito, se
não existiam os elementos básicos necessários para que
houvesse o dispêndio de recursos públicos tais valores se
revestem de dano ao erário municipal.
Nesse sentido, entendemos que a irregularidade e o consequente ressarcimento devam ser afastados acerca dos
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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valores acobertados por instrumento formal, conforme
tabela acima, ou seja, do valor total de R$ 242.800,00
pagos a contratada afasta-se o ressarcimento do valor
de R$ 171.400,00, por ter sido comprovada a prestação dos serviços, restando cabível o ressarcimento de R$
71.400,00, por os responsáveis não terem apresentados
os instrumentos contratuais e os processos, com comprovação da prestação dos serviços e devida liquidação
de despesa, que ensejariam o pagamento de tais valores
à contratada.
Ante o exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade, condenando os responsáveis Jorge Duffles
Andrade Donati, Altemar Cardozo Pedruzzi e a empresa contratada Fácil Locações de Banheiros Químicos
e Toldos Ltda. no ressarcimento de R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais), equivalente a
33.811,6210 VRTE.
3.8. LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS. (item 1.9.2 da ITI)
Base Legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis:
Identificação: Jorge Duffles Andrade Donati – Prefeito
Municipal
Conduta:
Pagar as notas fiscais da empresa Isis
Zotelle Medeiros – ME sem proceder à verificação da
correta liquidação da despesa. Culminando, assim, em
pagamento irregular da despesa com eventos esportivos.
Identificação: Altemar Cardozo Pedruzzi – Sec. M. de Turismo e Cultura
Conduta:Não verificar ausência de fiscalização do serviço contratado. Culminando, assim, em pagamento irreDiário Oficial de Contas

gular da despesa com eventos esportivos.
Identificação: Pojy Comercial Ltda. – ME – Empresa contratada
Conduta: Recebimento de serviço sem a regular prestação.
Apontou a ITI que houve falha na liquidação da despesa
e que não foi demonstrada a efetiva realização dos serviços pagos pelo ente municipal, pois que não foram juntados no processo de pagamento os panfletos com a programação e fotos dos eventos, além de relatórios do fiscal do contrato.
Os responsáveis alegaram em defesa os mesmos argumentos aventados no item 3.1.
Juntou aos autos documentação de suporte de fls.
1665/1676.

Assim, entendemos que a comprovação por meio de
amostragem e a demonstração de ter havido efetiva liquidação da despesa pública, juntamente com os documentos apresentados pelos defendentes, ensejam o
afastamento da irregularidade e do ressarcimento.
Ante o exposto, opinamos pelo afastamento da irregularidade.
3. CONCLUSÃO /PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos que versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 101/2012 na Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, relativo ao exercício de 2011, entende-se
que devem ser mantidas as irregularidades analisadas
nos seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:

A empresa Pojy Comercial Ltda. – ME foi declarada revel,
conforme folhas 2009/2013.

3.1.1. Contratação de apresentação artística por meio
de intermediários (itens 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1
e 1.6.1 da ITI)

Analisando-se os documentos acostados aos autos pelos defendentes, verificamos que existe comprovação de
que existiram eventos esportivos conforme folder de fls.
1672 e fotos de eventos de fls. 1675 e 1676.

Base legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93, e Artigo 37,
caput, no que tange aos princípios da Impessoalidade e
da Moralidade, da Constituição da República Federativa
do Brasil (CF), de 5 de outubro de 1988.

Cabe ressaltar que houve ateste na nota fiscal de serviços e a comprovação de que os eventos estavam programados e efetivamente ocorreram. Nesse sentido, entendemos que a irregularidade e o consequente ressarcimento devam ser afastados, pois exigir-se que o gestor
apresente fotos de todos os eventos ocorridos tornaria a
função pública inviável, e demasiado custosa para o gestor, cumprindo tal mister, de constatação da efetiva prestação do serviço, a comprovação de que ocorreram alguns dos eventos, a apresentação do folder com o cronograma dos eventos e a liquidação da despesa.

Responsáveis: Jorge Duffles Andrade Donati, Altemar
Cardozo Pedruzzi e Tácio di Paula Almeida Neves.

www.tce.es.gov.br

3.1.2. Ausência de projeto básico e de anexo necessário à licitação e ilegitimidade de parecer jurídico (itens
1.7.2 e 1.8.1 da ITI)
Base legal: Artigo 6º, IX, c/c artigo 7º, §2º, I, e artigos
38, parágrafo único, 40, § 2º, incisos I e II, todos da Lei
8.666/93.
Responsáveis: Altemar Cardozo Pedruzzi, Jorge Timboiba Duarte e Jorge Duffles Andrade Donati.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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3.1.3. Superfaturamento de itens (item 1.8.2 da ITI)
Base legal: Artigo 43, inciso IV, da Lei 8666/93 e Princípios Constitucionais da Eficiência e da Economicidade.
Responsáveis: Jorge Timboiba Duarte, Jorge Duffles Andrade Donati e Fácil Locações de Banheiros Quimicos e
Toldos Ltda.
Ressarcimento: R$ 16.250,00 (dezesseis mil e duzentos
e cinquenta reais), equivalente a 7.688,12 VRTE, solidariamente.
3.1.4. Liquidação irregular das despesas com locação de
trio elétrico (item 1.8.3 da iti)
Base legal: artigos 62 e 63 da lei 4.320/64.
Responsáveis: Jorge Duffles Andrade Donati e Altemar
Cardozo Pedruzzi.
3.1.5. Liquidação irregular das despesas com locação
tendas, estrutura metálica, palco, arquibancadas, sonorização e iluminação. (item 1.8.4 da iti)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis: Jorge Timboiba Duarte, Altemar Cardozo
Pedruzzi e Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda.
Ressarcimento: R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais), equivalente a 33.811,6210 VRTE, solidariamente.
3.2. Posto isso, e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
3.2.1 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Jorge Duffles Andrade Donati
– Ex-Prefeito municipal –, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 3.1, 3.4 e 3.6, sugerindo a aplicação
de multa, com amparo no artigo 96, II da Lei CompleDiário Oficial de Contas

mentar Estadual 32/93 e em razão do cometimento de
infração que causou dano injustificado ao erário disposta nos itens 3.5 e 3.7 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 87.650,00 (oitenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais), equivalente a 41.506,8428 VRTE ao erário
municipal, em solidariedade, conforme explicitado nos
itens 3.5 e 2.7 desta ITC, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
opinando ainda, pela aplicação de multa proporcional
ao dano, conforme art. 95 da LC 32/93;
3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Altemar Cardozo Pedruzzi
– Sec. M. de Turismo e Cultura –, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 3.1 e 3.6, sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93 e em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário
disposta no item 3.7 desta Instrução Técnica Conclusiva,
condenando-o ao ressarcimento do valor R$ 71.400,00
(setenta e um mil e quatrocentos reais), equivalente
a 33.811,6210 VRTE ao erário municipal, solidariamente conforme item 3.7 desta ITC, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda, pela aplicação de multa proporcional ao dano, conforme art. 95 da LC 32/93;
3.2.3. Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas do senhor Horaldo Lyrio Filho – Sec. M. de
Turismo e Cultura.
3.2.4. Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas do senhor Walter da Sila Bonelá – Consultor Técnico.
3.2.5. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irrewww.tce.es.gov.br

gulares as contas do senhor Tácio Di Paula Almeida Neves – Procurador Geral –, pela prática de ato ilegal presentificado no item 3.1, sugerindo a aplicação de multa,
com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93;
3.2.6. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Jorge Timboiba Duarte –
Pregoeiro –, pela prática de ato ilegal presentificado no
item 3.4, sugerindo a aplicação de multa, com amparo
no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93 e
em razão do cometimento de infração que causou dano
injustificado ao erário disposta nos itens 3.5 e 3.7 desta
Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 87.650,00 (oitenta e
sete mil e seiscentos e cinquenta reais), equivalente a
41.506,8428 VRTE ao erário municipal, em solidariedade, conforme explicitado nos itens 3.5 e 2.7 desta ITC,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda, pela
aplicação de multa proporcional ao dano, conforme art.
95 da LC 32/93;
3.2.7. Considerando que as empresas Genevaldo Rosalino Gomes, Pojy Comercial Ltda., G.P. Locadora Ltda.
– ME, Classe Equipamento e Entretenimentos Ltda. e
Isis Zotelle Medeiros – ME foram solidariamente citadas para ressarcimento e tendo sido afastado o dano
ao erário a elas imputado, sugere-se o arquivamento do
processo, com resolução do mérito, com fulcro no art.
330, IV, da Res. TC 261/2013.
3.2.8. Condenar a empresa contratada Fácil Locações
de Banheiros Químicos e Toldos Ltda., chamada aos autos na condição de parte interessada, pela fundamentação constante da presente instrução em razão do coSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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metimento de infração que causou dano injustificado ao
erário disposta nos itens 3.5 e 3.7 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento do valor
equivalente a R$ 87.650,00 (oitenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais), equivalente a 41.506,8428 VRTE
ao erário municipal, em solidariedade, conforme explicitado nos itens 3.5 e 2.7 desta ITC, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda, pela aplicação de multa proporcional ao dano, conforme art. 95 da LC 32/93;
Em 19 de agosto de 2015.
[...]”
Em complementação à Instrução Técnica Conclusiva
3899/2015, foi emitida a Instrução Técnica Conclusiva
2770/2016, conforme alerta do Ministério Público de
Contas no Parecer 1669/2016, para análise do item 1.9.1
(Contratação de Arbitragem por meio de Empresa Intermediária) da Instrução Técnica Inicial 131/2013, e Despacho 30791/2016.
Instrução Técnica Conclusiva 2770/2016:
“[...]
2. ANÁLISE DA IRREGULARIDADE
2.1. CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM POR MEIO DE EMPRESA INTERMEDIÁRIA (item 1.9.1 da ITI)
Base Legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Identificação:Jorge Duffles Andrade Donati – Prefeito
Municipal
Conduta:Autorizar, contratar a contratação de arbitragens por meio de intermediário em desacordo com o
previsto nos artigo 25, III, da Lei 8.666/93 e artigo 37,
Diário Oficial de Contas

caput, da CF/1988.
Identificação:Altemar Cardozo Pedruzzi – Sec. M. de Turismo e Cultura
Conduta:Solicitar e atestar a execução da contratação de
arbitragem de evento esportivo por meio de intermediário em desacordo com o previsto nos artigo 25, III, da Lei
8.666/93 e artigo 37, caput, da CF/1988.
Identificação:Walter da Sila Bonelá – Consultor Técnico
Conduta: Emitir parecer favorável para a contratação de
arbitragem de evento esportivo por meio de intermediário em desacordo com o previsto nos artigo 25, III, da Lei
8.666/93 e artigo 37, caput, da CF/1988 e executar funções que não são inerentes ao seu cargo, usurpando as
atribuições da Procuradoria Municipal. Resultou em contratação ilegal de empresa atravessadora.
Identificação:Tácio di Paula Almeida Neves – Procurador
Geral
Conduta:
Emitir parecer favorável para a contratação de arbitragens por meio de intermediário em desacordo com o previsto nos artigo 25, III, da Lei 8.666/93
e artigo 37, caput, da CF/1988.
ITI
Foi verificado pela Equipe de Fiscalização que houve contratação direta por inexigibilidade irregular da empresa
Pojy Comercial Ltda. ME, no valor total de R$ 15.400,00,
tendo por objeto o desenvolvimento de toda parte operacional e de programação de eventos esportivos ocorridos entre os dias 18 de fevereiro a 05 de março de 2011,
incluindo a contratação de arbitragem e valores de premiação para vencedores.
Nesse sentido, “tal contratação evidentemente não prewww.tce.es.gov.br

enche o requisito essencial para contratação direta através de inexigibilidade de licitação extraído do caput artigo 25, da Lei 8.666/93, qual seja, a inviabilidade de competição, uma vez que no caso em exame era sim viável e
possível a disputa entre empresas concorrentes dispostas a prestar tal espécie de serviço, tendo em vista a não
especificidade do mesmo.”
Assim, mesmo que seja fundamentada a contratação da
empresa no artigo 25, III, da Lei 8.666/93, “nota-se que a
referida empresa não detinha exclusividade para o agenciamento de tais profissionais, portanto, não poderia ter
satisfeito os requisitos do mencionado dispositivo”.
Justificativas
Os defendentes Srs. Jorge Duffles Andrade Donati e Altemar Cardozo Pedruzzi não trouxeram qualquer argumento acerca da irregularidade em questão, porém
como se trata de irregularidade análoga e com o mesmo fundamento de infringência do item 3.1 da ITC
3899/2015, iremos considerar seus argumentos quanto
àquele item, no intuito de se garantir a maior amplitude
aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Nesse sentido, alegaram os defendentes, em suma, que
houve interesse público na contratação em tela, haja vista o potencial turístico do município e que houve inviabilidade de licitação, por os serviços prestados serem de
caráter personalíssimo.
Afirmam, ademais, que, por haver impossibilidade de
contratação, a contratação de “empresas que detém a
exclusividade” não afronta o art. 25, III da Lei 8.666/93 e
37 da CR/88 e que a contratação de ditas empresas se faz
necessário para fins de assegurar a administração para
que o valor do contrato somente seja pago após a apreSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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sentação artística, em contraponto à contratação de empresário exclusivo, que exigiria o pagamento antecipadamente à realização do show.
O defendente Sr. Walter da Sila Bonelá, alega sua ilegitimidade, por ter atuado na condição de Parecerista, no
cargo de consulto técnico. No mérito não ataca a irregularidade em tela.
O defendente Sr. Tácio di Paula Almeida Neves, preliminarmente alega sua ilegitimidade para figurar como responsável no processo, argumento já analisado conforme
item 2 da ITC 3899/2015, pela conduta de elaborar parecer jurídico. Ademais, no mérito, argumenta os mesmos
termos já trazidos pelos Srs. Jorge Duffles Andrade Donati e Altemar Cardozo Pedruzzi.
Análise
Analisando-se a irregularidade em tela vemos que não
houve qualquer comprovação por parte dos defendentes da impossibilidade de competição quando da contratação da empresa Pojy Comercial Ltda. ME para executar os serviços de desenvolvimento de toda parte operacional e de programação de eventos esportivos ocorridos entre os dias 18 de fevereiro a 05 de março de 2011,
incluindo a contratação de arbitragem e valores de premiação para vencedores.
Desta forma, a instrução técnica inicial foi clara ao apontar que a irregularidade se refere ao descumprimento
do preceito contido no inciso III, do art. 25 da LLC, no
que tange à ausência da figura do “empresário exclusivo”, ou na ausência de possibilidade de competição, não
demonstrada pelos defendentes. Portanto, se for analisado pelo viés da inexigibilidade por ausência de competição, tal fato não foi demonstrado em nenhum moDiário Oficial de Contas

mento, se for analisar pelo viés da contratação de arbitragem por empresa interposta, não ficou demonstrada
ser a empresa intermediária empresária exclusiva da arbitragem contratada, conforme assevera a Lei 8.666/93,
em seu art. 25, III.
Aliás, esta é a lição do eminente Professor Jorge Ulisses
Jacoby Fernandes, em sua consagrada obra “Contratação Direta Sem Licitação”, senão vejamos:
“Para a regularidade dessa contratação direta existem
três requisitos, além da inviabilidade de competição:
- que o objeto da contratação seja o serviço de um artista profissional;
- que seja feita diretamente ou mediante empresário
exclusivo;
- que o contratado seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública” (grifamos).
De acordo com JACOBY, entende-se por “empresário exclusivo” “(...) o profissional ou agência que intermedeia,
com caráter de exclusividade, o trabalho de determinado artista. Numa analogia, é o fornecedor exclusivo daquela mão de obra”.
Nesse passo, vale asseverar que a expressão “empresário exclusivo” adotada pelo legislador na redação do inciso III, do artigo 25 da LLC, tem o sentido de empresário
agenciador de artista que com ele mantém um vínculo
duradouro, permanente e não uma relação temporária
ou firmada para um único e determinado evento artístico. Aliás, nesse sentido se manifestou o E. Tribunal de
Contas da Paraíba:
“(...) o termo empresário não pode ser confundido com
intermediário. Aquele gerencia os negócios de artistas Determinados, numa relação contratual duradouwww.tce.es.gov.br

ra. O último, intermedia qualquer artista, sempre numa
relação pontual e efêmera” (grifamos).
Fonte: Acórdão nº 1226/2011 – Proc. TC 7311/2010 .
Por sua vez, o Tribunal de Contas da União assentou o seguinte entendimento a respeito do tema:
“2.3.2. Este Tribunal, mediante o Acórdão 96/2008-TCUPlenário, determinou ao Ministério do Turismo que informe, em seus manuais de prestação de contas de convênios e nos termos dessas avenças, que:
“9.5.1. quando da contratação de artistas consagrados,
enquadrados na hipótese de inexigibilidade prevista no
inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666, de 1993, por meio de
intermediários ou representantes:
9.5.1.1. deve ser apresentada cópia do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário contratado,
registrado em cartório. Deve ser ressaltado que o contrato de exclusividade difere da autorização que confere exclusividade apenas para os dias correspondentes
à apresentação dos artistas e que é restrita à localidade
do evento;
9.5.1.2. o contrato deve ser publicado no Diário Oficial
da União, no prazo de cinco dias, previsto no art. 26 da
Lei de Licitações e Contratos Administrativos, sob pena
de glosa dos valores envolvidos.”
(...)
2.3.4. Durante os trabalhos de inspeção, verificou-se
que os contratos de exclusividade apresentados para
os Convênios Siafi nos 625546 e 629797 não possuem
as características exigidas pelo Tribunal, visto que se restringem às datas e às localidades dos eventos.
(...)” (grifamos).
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Fonte: Acórdão 2163/2011 - Segunda Câmara. Processo
016.324/2009-3.
Ante o exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade quanto aos Srs. Jorge Duffles Andrade Donati,
Altemar Cardozo Pedruzzi e Tácio di Paula Almeida Neves, em razão do descumprimento ao disposto no inciso
III, do art. 25 da Lei nº 8.666/93, sugerindo, ainda, a aplicação de multa pecuniária aos mesmos.
Quanto a analise da responsabilidade do defendente Sr.
Walter da Sila Bonelá, entendemos que o mesmo não
tinha competência para elaboração de parecer jurídico,
pois exercia o cargo de consultor técnico na procuradoria geral, prestando consultoria ao Sr. Procurador Geral.
Nesse sentido, quem efetivamente opinava nos processos licitatórios e de inexigibilidade era o Sr. Procurador
Geral, tendo a peça do consultor técnico caráter meramente informativo e que se direcionava ao Sr. Procurador Geral, autoridade competente para emissão de pareceres jurídicos em procedimentos licitatórios e de contratação direta. Com efeito, o relatório elaborado pelo
consultor técnico não tinha caráter de parecer jurídico,
por incompetência legal do consultor para tanto.
Ante o exposto, opinamos pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Walter da Sila Bonelá.
3. CONCLUSÃO /PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos que versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 101/2012 na Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, relativo ao exercício de 2011, e tendo por
base a ITC 3899/2015, entende-se que devem ser mantidas as irregularidades analisadas nos seguintes itens
desta Instrução Técnica Conclusiva:
Diário Oficial de Contas

3.1.1. Contratação de apresentação artística por meio
de intermediários (itens 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1
e 1.6.1 da ITI)

3.1.5. Liquidação irregular das despesas com locação
tendas, estrutura metálica, palco, arquibancadas, sonorização e iluminação. (item 1.8.4 da ITI)

Base legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93, e Artigo 37,
caput, no que tange aos princípios da Impessoalidade e
da Moralidade, da Constituição da República Federativa
do Brasil (CF), de 5 de outubro de 1988.

Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

Responsáveis: Jorge Duffles Andrade Donati, Altemar
Cardozo Pedruzzi e Tácio di Paula Almeida Neves.

Ressarcimento: R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais), equivalente a 33.811,6210 VRTE, solidariamente.

3.1.2. Ausência de projeto básico e de anexo necessário à licitação e ilegitimidade de parecer jurídico (itens
1.7.2 e 1.8.1 da ITI)

Responsáveis: Jorge Timboiba Duarte, Altemar Cardozo
Pedruzzi e Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda.

3.1.6. Contratação de arbitragem por meio de empresa
intermediária (item 1.9.1 da ITI)

Base legal: Artigo 6º, IX, c/c artigo 7º, §2º, I, e artigos
38, parágrafo único, 40, § 2º, incisos I e II, todos da Lei
8.666/93.

Base Legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93.

Responsáveis: Altemar Cardozo Pedruzzi, Jorge Timboiba Duarte e Jorge Duffles Andrade Donati.

3.2. Posto isso, e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/2013, em conjunto com a ITC
3899/2015, conclui-se opinando por:

3.1.3. Superfaturamento de itens (item 1.8.2 da ITI)
Base legal: Artigo 43, inciso IV, da Lei 8666/93 e Princípios Constitucionais da Eficiência e da Economicidade.
Responsáveis: Jorge Timboiba Duarte, Jorge Duffles Andrade Donati e Fácil Locações de Banheiros Químicos e
Toldos Ltda.
Ressarcimento: R$ 16.250,00 (dezesseis mil e duzentos
e cinquenta reais), equivalente a 7.688,12 VRTE, solidariamente.
3.1.4. Liquidação irregular das despesas com locação de
trio elétrico (item 1.8.3 da ITI)
Base legal: artigos 62 e 63 da lei 4.320/64.
Responsáveis: Jorge Duffles Andrade Donati e Altemar
Cardozo Pedruzzi.
www.tce.es.gov.br

Responsáveis: Jorge Duffles Andrade Donati, Altemar
Cardozo Pedruzzi e Tácio di Paula Almeida Neves.

3.2.1 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Jorge Duffles Andrade Donati
– Ex-Prefeito municipal –, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 3.1, 3.4 e 3.6 da ITC 3899/2015 e
item 2.1 desta ITC, sugerindo a aplicação de multa, com
amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93 e em razão do cometimento de infração que
causou dano injustificado ao erário disposta nos itens
3.5 e 3.7 da ITC 3899/2015, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 87.650,00 (oitenta e
sete mil e seiscentos e cinquenta reais), equivalente a
41.506,8428 VRTE ao erário municipal, em solidariedade, conforme explicitado nos itens 3.5 e 2.7 desta ITC,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda, pela
aplicação de multa proporcional ao dano, conforme art.
95 da LC 32/93;
3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Altemar Cardozo Pedruzzi
– Sec. M. de Turismo e Cultura –, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 3.1 e 3.6 da ITC 3899/2015 e
item 2.1 desta ITC, sugerindo a aplicação de multa, com
amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual
32/93 e em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 3.7 da
ITC 3899/2015, condenando-o ao ressarcimento do valor R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais), equivalente a 33.811,6210 VRTE ao erário municipal, solidariamente conforme item 3.7 da ITC 3899/2015,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda, pela
aplicação de multa proporcional ao dano, conforme art.
95 da LC 32/93;
3.2.3. Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas do senhor Horaldo Lyrio Filho – Sec. M. de
Turismo e Cultura.
3.2.4. Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas do senhor Walter da Sila Bonelá – Consultor Técnico.
3.2.5. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Tácio Di Paula Almeida Neves
– Procurador Geral –, pela prática de ato ilegal presentificado no item 3.1 da ITC 3899/2015 e item 2.1 desta ITC,
sugerindo a aplicação de multa, com amparo no artigo
96, II da Lei Complementar Estadual 32/93;
3.2.6. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irreDiário Oficial de Contas

gulares as contas do senhor Jorge Timboiba Duarte –
Pregoeiro –, pela prática de ato ilegal presentificado no
item 3.4 da ITC 3899/2015, sugerindo a aplicação de
multa, com amparo no artigo 96, II da Lei Complementar Estadual 32/93 e em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta
nos itens 3.5 e 3.7 da ITC 3899/2015, condenando-a ao
ressarcimento do valor equivalente a R$ 87.650,00 (oitenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais), equivalente a 41.506,8428 VRTE ao erário municipal, em solidariedade, conforme explicitado nos itens 3.5 e 2.7 da
ITC 3899/2015, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda, pela aplicação de multa proporcional ao
dano, conforme art. 95 da LC 32/93;
3.2.7. Considerando que as empresas Genevaldo Rosalino Gomes, Pojy Comercial Ltda., G.P. Locadora Ltda – ME, Classe Equipamento e Entretenimentos Ltda.
e Isis Zotelle Medeiros – ME foram solidariamente citadas para ressarcimento e tendo sido afastado o dano
ao erário a elas imputado, sugere-se o arquivamento do
processo, com resolução do mérito, com fulcro no art.
330, IV, da Res. TC 261/2013.
3.2.8. Condenar a empresa contratada Fácil Locações
de Banheiros Químicos e Toldos Ltda., chamada aos autos na condição de parte interessada, pela fundamentação constante da instrução conclusiva 3899/2015 em
razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta nos itens 3.5 e 3.7 da ITC
3899/2015, condenando-a ao ressarcimento do valor
equivalente a R$ 87.650,00 (oitenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais), equivalente a 41.506,8428
VRTE ao erário municipal, em solidariedade, conforme
www.tce.es.gov.br

explicitado nos itens 3.5 e 2.7 da ITC 3899/2015, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012, opinando ainda, pela aplicação de multa proporcional ao dano, conforme art. 95
da LC 32/93;
Em 12 de setembro de 2016.
[...]Por sua vez o Ministério Público de Contas emite o
Parecer 73/2017, da lavra do procurador de Contas Luis
Henrique Anastácio da Silva:
“[...]
Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a Instrução Técnica Conclusiva é consentânea com o posicionamento do Ministério Público de Contas, motivo pelo
qual, independentemente de transcrição, passa a fazer
parte integrante deste pelos fundamentos de fato e de
direito ali deduzidos.
Contudo, necessário fazer algumas considerações.
Cumpre salientar erro material no sentido de imputar
ao Sr. Jorge Timboiba Duarte a responsabilidade e excluir a responsabilidade de Jorge Duffles Andrade Donati do item 3.7. Liquidação irregular das despesas com
locação tendas, estrutura metálica, palco, arquibancadas, sonorização e iluminação. (item 1.8.4 da ITI) da ITC
3899/2015.
Referido item, conforme consta na ITI 131/2013, imputa responsabilidade aos Srs. Jorge Duffles Andrade Donati, Altemar Cardozo Pedruzi e a Empresa Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda. Desse modo, no tocante ao item 3.7 da ITC 3899/2015, mister se
faz excluir o nome de Jorge Timboiba Duarte e incluir o
nome de Jorge Duffles Andrade Donati, perfazendo, assim, que aquele ressarça tão só o constante do item 3.5
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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e este os itens 3.5 e 3.7 da instrução Técnica Conclusiva.
Por conseguinte, não se pode olvidar que a proteção do
Erário foi erigida a bem jurídico tutelado pela Constituição Federal, que, inclusive, afastou, em relação à pretensão reparatória, uma das maiores garantias do indivíduo,
corolário do princípio da segurança jurídica – a da prescrição das pretensões pelo decurso do tempo. O instituto da imprescritibilidade, contido no art. 37, §5º da CF, é
excepcionalíssimo e denota a relevância do Erário para o
Estado brasileiro.
Não obstante, com fundamento no art. 5º, inciso XLV, da
CF/88, no art. 131 da Lei Complementar 621/12 e no art.
383 do RITCEES – que tratam do princípio da responsabilidade pessoal, que por sua vez não admite a transmissão de eventuais penalidades aos sucessores do acusado –, o falecimento do responsável extingue sua punibilidade, mantendo-se, indubitavelmente, o ressarcimento ao erário.
Destarte, é de conhecimento público e notório o falecimento do Sr. JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI, indicado nos autos como responsável.
O art. 9o, incisos I e IV, do Código Civil dispõe que os óbitos e a sentença declaratória de ausência e de morte
presumida “serão registrados em registro público”.
Nesse contexto, o art. 62 do Código de Processo Penal
estabelece que  “no caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o
Ministério Público, declarará extinta a punibilidade”.
No entanto, verificamos que não foi juntada aos autos a
certidão de óbito deste responsável.
Isto posto, o Ministério Público de Contas anui à proposta da área técnica constante na ITC 2770/2016, com os
Diário Oficial de Contas

apontes acima mencionados, pugnando, outrossim, que,
preliminarmente, seja notificado o espólio do Sr. Jorge
para juntar aos autos a referida certidão de óbito e, após
a juntada, seja declarada, no julgamento, a extinção da
punibilidade do Sr. JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI,
mantendo, no entanto, os devidos ressarcimentos.

tejo com as manifestações do Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas – NEC nas Instruções Técnicas Conclusivas 3899/2015 e 2770/2016, sucedida pelo Parecer
73/2017 do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.

Vitória, 25 de maio de 2018.

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:

LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas [...]”
Corroboro com a manutenção das irregularidades e hipótese de ressarcimento, conforme análise exposta na
Instrução Técnica Conclusiva 2770/2016, contudo, com
os acertos mencionados pelo Ministério Público de Contas no Parecer 73/2017, inclusive a complementação pela Instrução Técnica Conclusiva 2770/2016.
O exame dos autos demonstra que o feito encontra-se
devidamente instruído e saneado, apto, portanto, a um
julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Verificou-se o falecimento do senhor Jorge Duffles Andrade Donati na data de 03 de novembro de 2016, conforme certidão de óbito vista às fls. 2111. O artigo 5º, XLV
da CF/88 e o artigo 131 da Lei Complementar 621/2012
tratam do princípio da responsabilidade pessoal, que significa que a pena não passa da pessoa do condenado, ficando afastada qualquer penalidade em relação ao senhor Jorge Duffles Andrade Donati. Não obstante, o espólio é alcançado pela responsabilidade patrimonial de
reparar o dano, sendo que cada herdeiro responde proporcionalmente à parte que lhe coube na herança, de
acordo com o disposto no art. 5º, XLV, da CRFB.
Assim, ante a documentação carreada aos autos em cowww.tce.es.gov.br

1. Manter as seguintes irregularidades:
1.1. Contratação de apresentação artística por meio de
intermediários (itens 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 e
1.6.1 da ITI)
Base legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93, e Artigo 37,
caput, no que tange aos princípios da Impessoalidade e
da Moralidade, da Constituição da República Federativa
do Brasil (CF), de 5 de outubro de 1988.
1.2. Ausência de projeto básico e de anexo necessário à
licitação e ilegitimidade de parecer jurídico (itens 1.7.2
e 1.8.1 da ITI)
Base legal: Artigo 6º, IX, c/c artigo 7º, §2º, I, e artigos
38, parágrafo único, 40, § 2º, incisos I e II, todos da Lei
8.666/93.
1.3. Superfaturamento de itens (item 1.8.2 da ITI)
Base legal: Artigo 43, inciso IV, da Lei 8666/93 e Princípios Constitucionais da Eficiência e da Economicidade.
Ressarcimento: R$ 16.250,00 (dezesseis mil e duzentos
e cinquenta reais), equivalentes a 7.688,12 VRTE, solidariamente.
1.4. Liquidação irregular das despesas com locação de
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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trio elétrico (item 1.8.3 da ITI)

cial 131/2013;

Base legal: artigos 62 e 63 da lei 4.320/64.

6. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as
contas do senhor Jorge Duffles Andrade Donati, Ex-Prefeito municipal, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.2,
1.8.1, 1.8.3, 1.9.1 da Instrução Técnica Inicial 131/2013,
e em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário pelos itens 1.8.2 e 1.8.4 da Instrução Técnica Inicial 131/2013, condenando seu espólio
ao ressarcimento ao erário municipal do valor equivalente a 7.688,12 VRTE em solidariedade com o senhor Jorge
Timboiba Duarte e Fácil Locações de Banheiros Químicos
e Toldos Ltda., e ao ressarcimento ao erário municipal
do valor equivalente a 33.811,62 VRTE em solidariedade
com o senhor Altemar Cardoso Pedruzzi e Fácil Locações
de Banheiros Químicos e Toldos Ltda., respectivamente,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012;

1.5. Liquidação irregular das despesas com locação tendas, estrutura metálica, palco, arquibancadas, sonorização e iluminação. (item 1.8.4 da ITI)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Ressarcimento: R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais), equivalentes a 33.811,6210 VRTE, solidariamente.
1.6. Contratação de arbitragem por meio de empresa
intermediária (item 1.9.1 da ITI)
Base Legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93.
2. Rejeitar a alegação de ilegitimidade passiva do senhor Tácio Di Paula Almeida Neves;
3. Acolher as razões de justificativas e julgar regulares
as contas do senhor Horaldo Lyrio Filho – Sec. M. de Turismo e Cultura, na forma do Art. 84, I da Lei Complementar 621/2012;
4. Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas do senhor Walter da Sila Bonelá – Consultor Técnico, na forma do Art. 84, I da Lei Complementar
621/2012;
5. Declarar a extinção do processo com resolução do
mérito, com fulcro no art. 330, inciso IV do RITCEES, por
ter sido afastada a responsabilidade quanto da empresa Genevaldo Rosalino Gomes pelo item 1.5.2, Pojy Comercial Ltda. pelos itens 1.2.2, 1.3.2 e 1.9.2, da empresa G.P. Locadora Ltda. – ME pelo item 1.7.1, da empresa
Classe Equipamento e Entretenimentos Ltda. pelo item
1.8.3, e da empresa Isis Zotelle Medeiros – ME pelos
itens 1.1.2, 1.4.2, 1.6.2, todos da Instrução Técnica IniDiário Oficial de Contas

7. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as
contas do senhor Altemar Cardoso Pedruzzi, Sec. Municipal de Turismo e Cultura, pela prática de ato ilegal
presentificado nos itens 1.1,1, 1.2.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1,
1.7.2, 1.8.1, 1.8.3 e 1.9.1 da Instrução Técnica Inicial
131/2013, e em razão do cometimento de infração que
causou dano injustificado ao erário pelo item 1.8.4 da
Instrução Técnica Inicial 131/2013, condenando-o ao
ressarcimento ao erário municipal do valor equivalente
a 33.811,62 VRTE em solidariedade com o espólio do senhor Jorge Duffles Andrade Donati e Fácil Locações de
Banheiros Químicos e Toldos Ltda., com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
8. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares
www.tce.es.gov.br

as contas do senhor Tácio Di Paula Almeida Neves, Procurador Geral, pela prática de ato ilegal presentificado
nos itens 1.2.1, 1.3.1 e 1.5.1 da Instrução Técnica Inicial
131/2013;
9. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares
as contas do senhor Jorge Timboiba Duarte, Pregoeiro,
pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 1.7.2 e
1.8.1 da Instrução Técnica Inicial 131/2013; e em razão
do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário pelo item 1.8.2 da Instrução Técnica Inicial 131/2013 condenando-o ao ressarcimento ao erário
municipal do valor equivalente a 7.688,12 VRTE em solidariedade com o espólio do senhor Jorge Duffles Andrade Donati e Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda. com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
10. Julgar irregulares as contas da empresa contratada Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda., em razão do cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário pelos itens 1.8.2 e 1.8.4 da
Instrução Técnica Inicial 131/2013, condenando-o ao
ressarcimento ao erário municipal do valor equivalente a 7.688,12 VRTE em solidariedade com o senhor Jorge Timboiba Duarte e o espólio do senhor Jorge Duffles
Andrade Donati, e ao ressarcimento ao erário municipal
do valor equivalente a 33.811,62 VRTE em solidariedade
com o senhor Altemar Cardoso Pedruzzi e o espólio do
senhor Jorge Duffles Andrade Donati, respectivamente,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012;
11. Por aplicar multa individual no valor correspondente a 500 (quinhentos) VRTE ao senhor Tácio Di Paula Almeida Neves, com amparo nos artigos 62 e 96, inciso II,
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da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por tratar-se de
pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados.
12. Por aplicar multa no valor de 4.000 (quatro mil) VRTE à empresa Fácil Locações de Banheiros Químicos e
Toldos Ltda. com amparo nos artigos 62 e 95 da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por tratar-se de pretensão
punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados;
13. Por aplicar multa no valor de 3.200 (três mil e duzentos) VRTE ao senhor Altemar Cardoso Pedruzzi com
amparo no art. 1º inciso XXVI, e artigos 62 e 95 da Lei
Complementar Estadual nº 32/93 por tratar-se de pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época
dos fatos apurados;
14. Por aplicar multa no valor de 740 (setecentos e quarenta) VRTE ao senhor Jorge Timboiba Duarte com amparo nos artigos 62 e 95 da Lei Complementar Estadual
nº 32/93 por tratar-se de pretensão punitiva e ser esta a
legislação aplicável à época dos fatos apurados.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no
voto constante deste processo, pedi vista em Sessão da
1ª Câmara, o que me permitiu elaborar o voto que nesta
oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Inicialmente assinalo que os presentes autos cuidam de
Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de
Diário Oficial de Contas

Conceição da Barra, relativa ao exercício de 2011.
Com base no Relatório de Auditoria Ordinária RA-O
101/2012-8 e na Instrução Técnica Inicial ITI 131/20137, o Relator proferiu o Voto 1112/2013-6, por meio da
qual os responsáveis foram citados para justificar os indícios de irregularidades evidenciados pela equipe técnica.
Nos termos da Decisão do Plenário 799/2014-1 foi decretada a revelia do Sr. Genevaldo Rosalino Gomes e as
sociedades empresárias Isis Zotelle Medieros – ME, Pojy Comercial Ltda e Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda.

Registro minha divergência quanto ao voto do Em. Relator apenas no que se refere aos itens abaixo descritos,
senão vejamos:
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMADADE PASSIVA POR PARTE
DO SR. TÁCIO DI PAULA ALMEIDA NEVES – PROCURADOR GERAL – PARA FIGURAR COM RESPONSÁVEL NESTE PROCESSO (item 2.1 da ITC 2770/2016).
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA POR
MEIO DE INTERMEDIÁRIOS (itens 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1,
1.4.1, 1.5.1 e 1.6.1 da ITI 131/2013 – Item 3.1 da ITC
3899/2015)

Ante a notícia de falecimento do responsável Sr. Jorge
Duffles Andrade Donati, o espólio e a inventariante foram notificados nos termos da Decisão Monocrática DECM 1340/207-1.

Base Legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93, e Artigo 37,
caput, no que tange aos princípios da Impessoalidade e
da Moralidade, da Constituição da República Federativa
do Brasil (CF), de 5 de outubro de 1988.

As justificativas apresentadas foram encaminhadas ao
NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
3899/2015-6, complementada pela Instrução Técnica
Conclusiva ITC 2770/2016, cujos termos foram reiterados pela Manifestação Técnica 1401/2017-3, finalizando seus trabalhos com as propostas de encaminhamento sugeridas.

Responsáveis:

O representante do Ministério Público de Contas,
Procurador Heron de Oliveira, por meio do Parecer
5122/2017-4, acompanha a área técnica, reiterando o
Parecer 73/2017-5.
Neste contexto, na 44ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara,
realizada no dia 20/12/2017, pedi vistas dos autos para
me inteirar sobre o assunto.
É o breve relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
www.tce.es.gov.br

Identificação: Jorge Duffles Andrade Donati – Prefeito
Municipal
Conduta:Solicitar, autorizar e assinar a contratação de
apresentação artística por meio de intermediário em desacordo com o previsto nos artigo 25, III, da Lei 8.666/93
e artigo 37, caput, da CF/1988. Processos 10.020/2010,
9.610/2010, 10.122/2010, 628/2011, 6.462/2011 e
1.383/2010.
Identificação:Altemar Cardozo Pedruzzi – Sec. M. de Turismo e Cultura
Conduta:Solicitar e atestar a execução da contratação de
apresentação artística por meio de intermediário em desacordo com o previsto nos artigo 25, III, da Lei 8.666/93
e artigo 37, caput, da CF/1988. Processos 10.020/2010,
9.610/2010, 628/2011, 6.462/2011 e 1.383/2010.
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Identificação:Walter da Sila Bonelá – Consultor Técnico
Conduta: Emitir parecer favorável para a contratação de
apresentação artística por meio de intermediário em desacordo com o previsto nos artigo 25, III, da Lei 8.666/93
e artigo 37, caput, da CF/1988 e executar funções que
não são inerentes ao seu cargo, usurpando as atribuições
da Procuradoria Municipal. Resultou em contratação ilegal de empresa atravessadora. Processos 10.020/2010,
9.610/2010, 10.122/2010, 628/2011 e 1.383/2010.
Identificação: Tácio di Paula Almeida Neves – Procurador Geral
Conduta:Emitir parecer favorável para a contratação de
apresentação artística por meio de intermediário em desacordo com o previsto nos artigo 25, III, da Lei 8.666/93
e artigo 37, caput, da CF/1988. Processos 9.610/2012,
10.122/2010 e 6.462/2011.
Identificação:Horaldo Lyrio Filho – Sec. M. de Turismo e
Cultura

bém firmei posicionamento no sentido de que quando o
parecer não está devidamente fundamentado, quando
não defende tese aceitável ou quando não está alicerçado em lição de doutrina ou de jurisprudência, caberá a
responsabilização daquele que o emitiu.
Razão pela qual corroboro o entendimento de rejeição
da preliminar arguida.
No caso concreto, entretanto, quanto à análise de mérito, entendo que a matéria, no caso a emissão de parecer
para contratação direta nos termos do art. 25, III, da Lei
n° 8.666/93, ensejando a suposta irregularidade de contratação de apresentação artística por meio de intermediários, não é matéria pacificada, o que afasta a alegação
de culpa grave cometida tanto pelo parecerista, quanto
pelos demais responsáveis.
Observo que a jurisprudência a respeito tem evoluído
para impor limites à contratação direta de profissionais
artísticos representados por empresários exclusivos.

Conduta:Solicitar e atestar a execução da contratação de
apresentação artística por meio de intermediário em desacordo com o previsto nos art. 25, III, da Lei 8.666/93 e
art. 37, caput, da CF/1988. Processo 10.122/2010.

Do Tribunal de Contas de Pernambuco, extraímos o seguinte entendimento:

Permito-me analisar conjuntamente os dois itens, a despeito de entender a necessidade de considerar a preliminar antes de adentrar ao mérito da questão.

Órgão Julgador1CAM

O Plenário desta Corte de Contas já firmou entendimento pela necessidade de citação dos pareceristas a
fim de averiguar o nexo de causalidade, na forma das
decisões constantes dos Processos TC 6027/2012 (Decisão 2265/2013) e TC 6994/2010 (Decisão Preliminar
39/2013), por exemplo.
No que tange à responsabilização dos pareceristas, tamDiário Oficial de Contas

Processo Número13012629
Data Julgamento16/12/2014

culo contratual preexistente ao momento da contratação. É necessário, também, verificar se o artista está devidamente inscrito no Ministério de Trabalho.
Entretanto, a auditoria alega que nos autos dos processos de inexigibilidade não há qualquer documento que
comprove a relação contratual entre empresário e artista, mas tão somente cartas de exclusividade outorgando
representação do artista para o empresário.
A defesa conjunta dos Srs. (...) afirma inicialmente que
não existe obrigatoriedade de inscrição dos artistas contratados junto à Delegacia Regional do Trabalho, de acordo com jurisprudência desta Casa e com a legislação vigente.
Alega que a Lei nº 8.666/93 não só é omissa em estabelecer as formas e exigências para a elaboração das justificativas de escolha, bem como quanto ao que seria necessário para comprovar a exclusividade do empresário,
de forma que os gestores acreditavam ser suficiente as
cartas apresentadas, pois as mesmas traziam, além da
informação da exclusividade do empresário, poderes específicos para sua representação àquela oportunidade.

(...)

Com base no Código Civil vigente, os defendentes afirmam que o contrato entre artistas e empresários poderia ter sido firmado através de qualquer uma das formas
estabelecidas no Direto, inclusive de forma verbal. Asseveram que os artistas, maiores interessados nos certames, fazem declaração de que aquelas pessoas jurídicas
os representam, não havendo que se falar em restrição
legal ao poder de contratar.

A Lei nº 8666 autoriza a contratação, sem licitação de
profissional de setor artístico, diretamente ou através de
empresário exclusivo. Neste último caso, deve existir vín-

Os interessados (...) também apresentaram suas contrarrazões em conjunto, alegando as mesmas razões dos defendentes acima.

RelatorADRIANO CISNEIROS
Excerto
Excerto:(...)
RELATÓRIO

www.tce.es.gov.br
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De acordo com a jurisprudência desta Casa, a simples
apresentação de cartas de exclusividade para determinado dia ou evento não é suficiente para comprovar a
relação de exclusividade que entre artista e o empresário. Considero, então, a irregularidade como persistente.
(...)
VOTO DO RELATOR
(...)
CONSIDERANDO a não comprovação de exclusividade de
representação dos artistas pelos empresários contratados nos Processos de Inexigibilidade nºs 06, 07, 46, 60,
70, e 71/2012;
(...)
Julgo IRREGULAR o objeto da presente auditoria especial.
(...)
O Tribunal de Contas da União no mesmo sentido orienta o Governo para licitações e contratos, posicionamento
adotado também ACÓRDÃO 7599/2016 - PRIMEIRA CÂMARA-TCU.
Na contratação direta de artistas consagrados, com base
no inciso III do art. 25 da Lei 8.666/93, por meio de intermediários ou representantes, deve ser apresentada cópia do contrato, registrado em cartório, de exclusividade dos artistas com o empresário contratado. O contrato de exclusividade difere da autorização que dá exclusividade apenas para os dias correspondentes à apresentação dos artistas e é restrita à localidade do evento, a
qual não se presta para fundamentar a inexigibilidade.
Em Representação relativa a contratações diretas de
bandas para realização de shows, promovidas medianDiário Oficial de Contas

te inexigibilidade de licitação, com recursos de convênio firmado entre município e o Ministério do Turismo,
a unidade técnica constatara que “as cartas de exclusividade, apresentadas como exigência para ratificação do
processo de inexigibilidade de licitação, conferem exclusividade apenas para as datas especificadas e para a localidade do evento”, ou seja, não se prestam a atestar
a exclusividade de representação dos artistas contratados. Em juízo de mérito, o relator registrou que, de fato,
“as cartas de exclusividade apresentadas, com especificação de dias e local dos shows, não cumprem a orientação deste Tribunal, expedida diretamente ao Ministério
do Turismo, por meio do Acórdão nº 96/2008 – Plenário, no sentido de que ‘o contrato de exclusividade difere da autorização que confere exclusividade apenas para os dias correspondentes à apresentação dos artistas e
que é restrita à localidade do evento’”. Ainda sobre o tema, o relator destacou o Acórdão 3826/2013 - 1ª Câmara, que determinara, também ao Ministério do Turismo,
a instauração de Tomada de Contas Especial quando no
exame da prestação de contas de convênio fosse constatada especialmente a seguinte irregularidade: “contratação de bandas de música, por meio de inexigibilidade de
licitação, sob o fundamento da exclusividade de representação, com base na apresentação de ‘cartas’ e de ‘declarações’ que supostamente atestariam a dita exclusividade, mas na verdade não se prestam para tanto, o que
só pode ser feito por meio de contrato firmado entre artistas e empresários, devendo ainda constar registro em
cartório, além de regular publicação”. No caso concreto,
considerando que a prestação de contas do convênio em
questão ainda não teria sido apresentada, o relator propôs expedir determinação ao Ministério do Turismo para
www.tce.es.gov.br

que “adote as providências expressamente previstas na
cláusula (...) do Convênio nº (...), com vistas à apresentação e análise da prestação de contas referente ao mencionado ajuste, levando em consideração as irregularidades ora levantadas e as orientações expedidas por meio
dos Acórdãos nºs 96/2008 – Plenário e 3826/2013 – 1ª
Câmara”. O Tribunal julgou procedente a Representação, expedindo a determinação proposta pela relatoria.
Acórdão 642/2014-Primeira Câmara, TC 016.329/20120, relator Ministro Valmir Campelo, 18.2.2014.
Porém, a questão ora em análise remonta ao exercício
de 2011, e faz-se notar que na jurisprudência era possível encontrar posicionamentos diversos sobre o tema,
uma vez que a Lei de Licitações não teceu em minúcias
os requisitos a serem preenchidos que possibilitassem a
comprovação dessa relação de exclusividade entre o artista e o empresário exclusivo. Não há na lei qualquer limitação temporal ou territorial.
Há na doutrina diversas orientações para tal comprovação, tais como registro em cartório, registro no Ministério do Trabalho, Jorge Ulisses Jacoby, no artigo “Contratação Direta de Artistas”, publicado na Revista O Pregoeiro de julho de 2010, assim expunha:
Esse agenciador deve estar registrado no órgão do Ministério do Trabalho respectivo, mas não há nenhuma exigência sobre o meio de demonstrar a exclusividade, sendo aceita normalmente a declaração feita pelo próprio
artista de que determinada pessoa é seu agente exclusivo, ou a exibição do contrato mantido entre o artista e o
agente, que contenha essa cláusula.
Deve ser observado ainda que, em se tratando de contrato de trabalho, mantido entre o artista e determinada
empresa, a cláusula de exclusividade não é absoluta em
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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virtude de expressa disposição legal a respeito.
Nesse caso, a exclusividade deve ser aceita no modo relativo que a lei impõe, quando se tratar de contrato de
trabalho.
O próprio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco,
conforme por mim relatado em outros processos semelhantes, deixou de aplicar multa aos responsáveis por reconhecer a divergência doutrinária sobre o tema, em julgamento realizado em 2011:
No entanto, dado o grau de subjetividade e de alta indagação jurídica que envolve a interpretação destes dispositivos da Lei nº 8.666/93, considero que o erro cometido pela Administração ao realizar a contratação direta
de artistas amadores, ou, sem exigir deles a comprovação de registro no órgão do ministério do trabalho, pode ser qualificado como relativamente desculpável. Ademais, há que se ponderar o fato de que não foi comprovado prejuízo ao Erário e que as bandas efetivamente
se apresentaram nos eventos, cumprindo sua prestação
contratual.
Descabe, portanto, a aplicação de multa, remetendo-se
a irregularidade ao campo das recomendações. (Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Ibimirim, Relativa ao Exercício Financeiro de 2009 (79ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara Realizada Em 27/10/2011- Processo TC Nº 1070104-7 - Relator: Conselheiro em Exercício Marcos Flávio Tenório de Almeida).
Destaco novamente que esta Corte de Contas, quando
da apreciação de Denúncia formulada pela Câmara Municipal de Itaguaçu nos autos do Processo TC 4687/2009,
relativa ao exercício de 2009, relevou a questão que envolvia contratação de artista por empresário com carta
Diário Oficial de Contas

de exclusividade precária, concluindo naqueles autos pela recomendação ao Executivo local.
No presente caso, insta notar que para os responsáveis
foram apresentadas “cartas de exclusividades”, conferidas pelos próprios membros componentes das bandas e
“notas contratuais – Ordem dos Músicos do Brasil” (fls.
74, 79,80,93,91, por exemplo).
No entanto, da leitura destas “cartas”, depreende-se que
a representação se deu em datas e eventos específicos,
não demonstrando atender ao preceito da exclusividade imposta pela lei, que deveria ser considerado de forma ampla, para qualquer evento realizado pelo artista.
Destaca-se que as contrações, objeto de análise, sob a
ótica de quem contrata foram efetuadas por empresário exclusivo, uma vez que a empresa possuía “cartas de
exclusividades”, ainda que fosse restrita ao dia dos eventos, e contratado a preço de mercado, vez que sobre este aspecto, não houve questionamento por parte da área
técnica.
Assim, restou demonstrado que as contratações se respaldaram em contrato formalizado, se moldam ao instituto da inexigibilidade, previsto no inciso III da Lei Federal nº 8.666/1993, pois utilizado para contratação de
profissional do setor artístico, por intermédio de empresário exclusivo, tendo somente ocorrido interpretação
equivocada sobre a representação exigida pela lei.
Desta forma, as cartas apresentadas pela empresa, apesar de não atenderem aos estritos termos que a lei exige
para caracterizar a exclusividade do empresário, tal impropriedade não configura burla ao instituto da inexigibilidade, nem mesmo trouxe comprovado superfaturamento dos valores que possam ensejar prejuízo ao eráwww.tce.es.gov.br

rio e que venha a macular a contratação por completo,
sendo bastante, neste caso, uma determinação por parte desta Corte, para a correção desta inadequação nas
futuras contratações.
Pelas razões expostas, afasto a irregularidade apontada
no item 3.1. CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA POR MEIO DE INTERMEDIÁRIOS (itens 1.1.1, 1.2.1,
1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 e 1.6.1 da ITI).
AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO E DE ANEXO NECESSÁRIO À LICITAÇÃO E ILEGITIMADADE DE PARECER JURÍDICO (itens 1.7.2 e 1.8.1 da ITI 131/2013 – Item 3.4 da ITC
3899/2015)
Base Legal: Artigo 6º, IX, c/c artigo 7º, §2º, I, e artigos
38, parágrafo único, 40, § 2º, incisos I e II, todos da Lei
8.666/93.
Responsáveis:
Identificação:Altemar Cardozo Pedruzzi – Sec. M. de Esporte e Lazer
Conduta:Não apresentar Projeto Básico do serviço de locação de banheiros químicos. Culminando em licitação
desprovida de projeto básico. Processos 9.006/2010,
9.005/2010, 9.008/2010, 9.004/2010, 9.009/2010 e
9.178/2010.
Identificação:Walter da Sila Bonelá – Consultor Técnico
Conduta:Emitir parecer favorável à realização do procedimento licitatório sem observar a ausência do Projeto Básico e executar funções que não são inerentes
ao seu cargo, usurpando as atribuições da Procuradoria
Municipal. Resultou em realização de licitação desprovida de Projeto Básico. Processo 9.006/2010, 9.005/2010,
9.008/2010, 9.004/2010, 9.009/2010 e 9.178/2010.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Identificação:Jorge Timboiba Duarte - Pregoeiro
Conduta:Confeccionar edital do Pregão 87/2010 sem
observar a ausência de Projeto Básico. Culminando em
edição de edital sem os anexos do projeto básico e do
orçamento dos preços unitários. Processo 9.006/2010,
9.005/2010, 9.008/2010, 9.004/2010, 9.009/2010 e
9.178/2010.
Identificação:Jorge Duffles Andrade Donati – Prefeito
Municipal
Conduta:Assinar a contratação da empresa sem observar que o procedimento licitatório não apresentou Projeto Básico. Culminando em aceitação de licitação desprovida de projeto básico. Processo 9.006/2010,
9.005/2010, 9.008/2010, 9.004/2010, 9.009/2010 e
9.178/2010.
Insta notar previamente que o Processo Administrativos
9.006/2010, em que se processou a contratação de banheiros químicos, resultou o Pregão Presencial 87/2010.
Já os, 9.005/2010, 9.008/2010, 9.004/2010, 9.009/2010,
subsidiaram a realização, em verdade, do Pregão Presencial 86/2010, processado no Processo 9.178/2010, para a contratação por menor preço por lote de locação e
prestação de serviços com trio elétrico, tendas, estrutura metálica, palco, arquibancadas, sonorização e iluminação.

6º, IX, c/c 7º, §2º, I, c/c 38, parágrafo único, e 40, § 2º, incisos I e II, todos da Lei 8.666/93.
Todavia, observo que os processos administrativos de
contratação da Prefeitura de Conceição da Barra iniciam-se com a descrição do pedido, contendo o detalhamento dos serviços ou bens (vide fls. 353 - Doc. 09, fls.545
- Doc.11, fls. 999 - Doc.13, fls.1009 - Doc.13, fls. 999 Doc.13, etc.), os quais serviram de referência para as
contratações pretendidas.
O Anexo I, do edital de Pregão Presencial 87/2010, contém a descrição dos serviços, conforme se verifica em
fls. 392.
O Anexo I, do edital de Pregão Presencial 86/2010, contém a descrição dos serviços e equipamentos divididos
em lotes, citando os correspondentes processos administrativos, conforme se verifica em fls. 622/630.
Nos termos do voto por mim proferido nos autos TC
7147/2010, nota-se que o conceito de projeto básico é
empregado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
especialmente quando se aborda a contratação de obras
e serviços de engenharia.

“Todavia, concordo com a análise da unidade técnica no
sentido de que a questão admite temperamento, em casos excepcionais, em que a premência do tempo e baixa complexidade do reparo a ser executado permitem a
substituição do projeto básico por planilha estimativa,
devidamente fundamentada em relatório técnico. A jurisprudência do Tribunal é tranquila nesse sentido, consoante os exemplos citados pelo auditor-instrutor: acórdãos n° 103/2007, 2.364/2006 e 2.263/2008, todos do
Plenário.” (Acórdão n° 614/2010, Plenário, rel. Min. Valmir Campelo)
Deste modo, acompanhando o entendimento doutrinário e jurisprudencial acima explicitado e, tendo em vista
a ausência de prejuízo ao erário e da ausência da má-fé
por parte do responsável, entendo que razões persistem
para que a presente irregularidade não se mantenha maculando as contas analisadas, vez que não se trata de irregularidade grave, conforme já exposto.
Diante do exposto afasto a irregularidade.
SUPERFATURAMENTO DE ITENS (item 1.8.2 da ITI
131/2013 – Item 3.5 da ITC 3899/2015)
Base Legal: Artigo 43, inciso IV, da Lei 8666/93 e Princípios Constitucionais da Eficiência e da Economicidade.

A equipe técnica conclusiva apresentou as seguintes
considerações sobre a questão:

No caso em tela, verifica-se também que a ausência do
projeto básico específico não impediu ofertas dos interessados/proponentes/convidados, na fase de coleta de
preços ou da realização do certame. Tampouco se verificou, ou fora apontado em fiscalização, comprometimento na prestação dos serviços contratados por esta razão.

Desta forma, analisando-se os documentos trazidos pela
equipe de auditoria, docs. 10 e 11, verificamos que não
existiam nos processos citados qualquer documentação
que pudesse ser considerada como projeto básico. Nesse sentido, os defendentes descumpriram os arts. artigos

A despeito do entendimento de que a ausência ou defeito do projeto básico configuram, em regra, defeitos sérios e insanáveis, a jurisprudência, em especial o TCU,
tem ponderado valores quando do enfrentamento do
caso concreto, a fim de evitar decisões radicais:

Conduta:Assinar e pagar contratação da empresa com indícios de superfaturamento. Culminando em pagamento superfaturado. Processos 9.005/2010, 9.008/2010,
9.004/2010, 9.009/2010 e 9.178/2010.
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Responsáveis:
Identificação:Jorge Duffles Andrade Donati – Prefeito
Municipal

Identificação:Jorge Timboiba Duarte - Pregoeiro
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Conduta:Conduzir o pregão 86/2011 sem considerar o orçamento prévio e aceitar lances acima do orçado. Culminando em contratação superfaturada. Processos 9.005/2010, 9.008/2010, 9.004/2010, 9.009/2010 e
9.178/2010.
Identificação: Fácil Locações de Banheiros Quimicos e
Toldos Ltda. – Empresa contratada
Conduta:Superfaturar itens da licitação, culminando em
pagamento antieconômico pela PMCB dos itens 3 e 5
do pregão 86/2011. Processos 9.005/2010, 9.008/2010,
9.004/2010, 9.009/2010 e 9.178/2010.
Apontou a ITI que no Pregão 86/2011 houve contratação
de empresas para prestação de serviços com valores acima dos valores médios apurados na fase interna do procedimento licitatório, infringindo-se, assim, o art. 43, IV,
da Lei 8.666/93, e configurando dano ao erário pelo superfaturamento, conforme tabela abaixo:
Alegaram os defendentes que deve ser levado em conta
a situação fática do momento da contratação e não apenas o aspecto aritmético, que não há como analisar o
preço da contratação sem considerar tais elementos, ou
seja, pouca oferta dos serviços e o momento de véspera
do início do verão.
Argumentaram, que os preços cotados não refletiram o
real preço de mercado, tendo em vista que em alguns
itens houve redução de mais de 50% do preço cotado para o contratado, denotando que nesse tipo de contratação a oscilação e a sazonalidade são um marco.
Por fim, afirmam que não houve superfaturamento e
que se comparados os valores pagos pelo mesmo serviço com outros municípios restaria demonstrado a economicidade dos contratos celebrados.
Diário Oficial de Contas

A empresa contratada Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda. foi declarada revel às fls. 2009/2013.

mercado pela prestação dos serviços, se locupletando ilicitamente de valores públicos.

Analisando-se os autos, verifica-se que o pregoeiro responsável pela condução do pregão acima citado não respeitou o valor adotado como de referência para a Administração municipal, contratando com valores superiores
aos que foram cotados. Com efeito, o pregoeiro desrespeitou regra expressa da Lei de Licitações, art. 43, IV, vejamos:

Ante o exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade, condenando os Srs. Jorge Duffles Andrade Donati, Jorge Timboiba Duarte e a empresa contratada Fácil Locações de Banheiros Quimicos e Toldos Ltda. no
ressarcimento de R$ 16.250,00 (dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais), equivalente a 7.688,12 VRTE, solidariamente.

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

Analisando a questão observo que o relatório de auditoria, a princípio, indicava a possibilidade de ocorrência
de superfaturamento na contratação de 07 (sete) itens,
dentre os quais restaram apenas a responsabilização por
dois deles, referentes às arquibancadas e ao espaço vip,
resultando a diferença total de R$ 16.250,00.

IV - verificação da conformidade de cada proposta com
os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços
correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
Nesse sentido, a proposta superior ao valor orçado, e
constante do procedimento licitatório, deveria ter sido
desclassificada. Entretanto, de outra forma procedeu o
pregoeiro, declarando vencedora a empresa revel suso
mencionada e contratando com valores superiores ao
orçado, ou seja, superiores ao mercado.
Assim, entendemos que houve superfaturamento, conforme tabela acima, ensejando a responsabilidade pela devolução da parte excedente por parte do Prefeito
Municipal, por ter realizado pagamento de contrato superfaturado, do pregoeiro, por ter infringido norma legal
e dada causa à contratação superfaturada, e da empresa contratada, por ter recebido valores superiores ao de
www.tce.es.gov.br

Devo dizer que o preço de mercado, cotado previamente, importa em basilar o gestor para que se evite contratação fora dos parâmetros de razoabilidade e economicidade.
Nesse sentido já me expressei em voto-vista do qual resultou o Acórdão TC 1027/2017 – Plenário:
Nessa seara, não é demais reprisar o que se entende pela expressão preço de mercado: “significa um valor financeiro que corresponde ao ponto de equilíbrio entre demanda e oferta, em um mercado de concorrência perfeita e em um dado momento. Como diz ROSSETTI (2000),
é um preço que “harmoniza os interesses conflitantes de
produtores e consumidores”. Por mercado de concorrência perfeita, entenda-se uma situação ideal de mercado,
na qual se supõe atuarem apenas as forças da dinâmica
de oferta e da procura”.
Partindo-se das premissas acima assentadas, temos que
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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a análise do preço de mercado leva em consideração 04
(quatro) elementos, a saber: (I) a oferta; (II) a procura;
(III) o período; (IV) influências externas.

razões expostas pelo relator, em:

Haja vista o período em que ocorreu a contratação, final
do ano, na proximidade as festividades de verão que, notoriamente, são a atração turística da localidade, de fato
há de se esperar que ao menos alguns itens sofram variação considerável de preço.

2. Manter as seguintes irregularidades:

Não estou aqui a defender a contratação a qualquer custo, mas variações serão admissíveis dentro do razoável.
Se de 07 (sete) itens contratados, apenas 02(dois) sofreram alterações de alta, entendo possível.
Há de se destacar que esta Corte de Contas já decidiu
(Acórdão TC 836/2017 – Segunda Câmara) pelo afastamento da irregularidade uma vez que a Lei n° 8.666/93
exige a pesquisa de mercado, mas:

1. Rejeitar a alegação de ilegitimidade passiva do senhor Tácio Di Paula Almeida Neves;
Liquidação irregular das despesas com locação de trio
elétrico (item 1.8.3 da ITI – item 3.1 da ITC 3899/2015)
Base legal: artigos 62 e 63 da lei 4.320/64.
Liquidação irregular das despesas com locação tendas, estrutura metálica, palco, arquibancadas, sonorização e iluminação. (item 1.8.4 da ITI – item 3.7 da ITC
3899/2015)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Ressarcimento: R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais), equivalentes a 33.811,6210 VRTE, solidariamente.

“omitiu-se o texto legal quanto ao percentual que a administração poderá admitir para mais ou para menos,
não havendo qualquer determinação ou parâmetro para
balizar o julgamento da proposta comercial. Pode, contudo, Administração estabelecer o preço máximo, como
parâmetro limitador da proposta de preços, consoante
art. 40, X, da Lei nº 8.666/93”: (...) .

Contratação de arbitragem por meio de empresa intermediária (item 1.9.1 da ITI – item 2.1 da ITC 2770/2016)

Sendo assim, opino pelo afastamento da irregularidade.

4. Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas do senhor Walter da Sila Bonelá – Consultor Técnico, na forma do Art. 84, I da Lei Complementar
621/2012;

Assim, com base na competência outorgada pelo inciso
V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento
Interno do TCEES), VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Deliberação 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 da Primeira Câmara, ante as
Diário Oficial de Contas

Base Legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93.
3. Acolher as razões de justificativas e julgar regulares
as contas do senhor Horaldo Lyrio Filho – Sec. M. de Turismo e Cultura, na forma do Art. 84, I da Lei Complementar 621/2012;

5. Declarar a extinção do processo com resolução do
mérito, com fulcro no art. 330, inciso IV do RITCEES, por
ter sido afastada a responsabilidade:
Da empresa Genevaldo Rosalino Gomes pelo item 1.5.2
da ITI 131/2013 – item 3.2 da ITC 3899/201;
www.tce.es.gov.br

Da empresa Pojy Comercial Ltda. pelos itens 1.2.2, 1.3.2
e 1.9.2 da ITI 131/2013 – itens 3.2 e 3.8 da ITC 3899/2015;
Da empresa G.P. Locadora Ltda. – ME pelo item 1.7.1 da
ITI 131/2013 – item 3.3 da ITC 3899/2015;
Da empresa Classe Equipamento e Entretenimentos
Ltda. pelo item 1.8.3 da ITI 131/2013 – item 3.6 da ITC
3899/2015;
Da empresa Isis Zotelle Medeiros – ME pelos itens 1.1.2,
1.4.2, 1.6.2 da ITI 131/2013 – item 3.2 da ITC 3899/201;
6. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares
as contas do senhor Jorge Duffles Andrade Donati, Ex-Prefeito municipal, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 1.8.3 da ITI 131/2013 – item 3.6 da
ITC 3899/2015, 1.9.1 da ITI 131/2013 – item 2.1 da ITC
2770/2016, e em razão do cometimento de infração que
causou dano injustificado ao erário pelo item 1.8.4 da
ITI 131/2013 – item 3.7 da ITC 3899/2015, condenando
seu espólio ao ressarcimento ao erário municipal do valor do valor equivalente a 33.811,62 VRTE em solidariedade com o senhor Altemar Cardoso Pedruzzi e Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda., respectivamente, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
7. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as
contas do senhor Altemar Cardoso Pedruzzi, Sec. Municipal de Turismo e Cultura, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 1.8.3 da ITI 131/2013 – item 3.6 da
ITC 3899/2015, 1.9.1 da ITI 131/2013 – item 2.1 da ITC
2770/2016, e em razão do cometimento de infração que
causou dano injustificado ao erário pelo item 1.8.4 da ITI
131/2013 – item 3.7 da ITC 3899/2015, condenando-o
ao ressarcimento ao erário municipal do valor equivalenSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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te a 33.811,62 VRTE em solidariedade com o espólio do
senhor Jorge Duffles Andrade Donati e Fácil Locações de
Banheiros Químicos e Toldos Ltda., com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
8. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as
contas do senhor Tácio Di Paula Almeida Neves, Procurador Geral, pela prática de ato ilegal presentificado no
item 1.9.1 da ITI 131/2013 – item 2.1 da ITC 2770/2016;
9. Julgar irregulares as contas da empresa contratada
Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda.,
em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário pelo item 1.8.4 da ITI 131/2013
– item 3.7 da ITC 3899/2015, condenando-o ao ressarcimento ao erário municipal do valor equivalente a
33.811,62 VRTE em solidariedade com o senhor Altemar
Cardoso Pedruzzi e o espólio do senhor Jorge Duffles Andrade Donati, respectivamente, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012;
10. Por aplicar multa individual no valor correspondente a 500 (quinhentos) VRTE ao senhor Tácio Di Paula Almeida Neves, com amparo nos artigos 62 e 96, inciso
II, e artigo 166 da Lei Complementar Estadual nº 32/93,
por tratar-se de pretensão punitiva e ser esta a legislação
aplicável à época dos fatos apurados.
11. Por aplicar multa no valor de 3.200 (três mil e duzentos) VRTE à empresa Fácil Locações de Banheiros
Químicos e Toldos Ltda. com amparo nos artigos 62 e 95
da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por tratar-se de
pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados;
Diário Oficial de Contas

12. Por aplicar multa no valor de 3.200 (três mil e duzentos) VRTE ao senhor Altemar Cardoso Pedruzzi com
amparo no art. 1º inciso XXVI, e artigos 62 e 95 da Lei
Complementar Estadual nº 32/93 por tratar-se de pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época
dos fatos apurados;

Base legal: Artigo 43, inciso IV, da Lei 8666/93 e Princípios Constitucionais da Eficiência e da Economicidade.

13. Acolher as razões de justificativas dos senhores Jorge Duffles Andrade Donati, Altemar Cardozo Pedruzzi e
Tácio Di Paula Almeida Neves:

Relator

Contratação de apresentação artística por meio de intermediários (itens 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 e 1.6.1
da ITI – item 3.1 da ITC 3899/2015)
Base legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93, e Artigo 37,
caput, no que tange aos princípios da Impessoalidade e
da Moralidade, da Constituição da República Federativa
do Brasil (CF), de 5 de outubro de 1988.
14. Acolher as razões de justificativas dos senhores Jorge Duffles Andrade Donati, Jorge Timboiba Duarte e Altemar Cardozo Pedruzzi:
Ausência de projeto básico e de anexo necessário à licitação e ilegitimidade de parecer jurídico (itens 1.7.2 e
1.8.1 da ITI – item 3.4 da ITC 3899/2015)
Base legal: Artigo 6º, IX, c/c artigo 7º, §2º, I, e artigos
38, parágrafo único, 40, § 2º, incisos I e II, todos da Lei
8.666/93.
15. Acolher as razões de justificativas dos senhores Jorge Duffles Andrade Donati, Jorge Timboiba Duarte e da
empresa Fácil Locações de Banheiros Quimicos e Toldos
Ltda
Superfaturamento de itens (item 1.8.2 da ITI – item 3.5
da ITC 3899/2015)
www.tce.es.gov.br

Ressarcimento: R$ 16.250,00 (dezesseis mil e duzentos
e cinquenta reais), equivalentes a 7.688,12 VRTE, solidariamente.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
VOTO COMPLEMENTAR DO EXMO. SR. CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATORIO
Cuidam estes autos de Tomada de Contas Especial convertida de auditoria ordinária levada a efeito na Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, relativa ao exercício de 2011, em cumprimento ao Plano Anual Consolidado de Auditorias Ordinárias, previamente aprovado pelo Plenário deste Tribunal de Contas, conforme Decisão
TC 0049/2013.
Em decorrência de supostas irregularidades, foi elaborado o Relatório de Auditoria Ordinária 101/2012 e a
Instrução Técnica Inicial 131/2013 de folhas 1251-1305,
que opinou pela citação dos responsáveis: Jorge Duffles
Andrade Donati (Prefeito Municipal); Altemar Cardozo Pedruzzi (Secretário Municipal de Turismo e Cultura),
Horaldo Lyrio Filho (Secretário Municipal de Turismo e
Cultura); Walter da Sila Bonelá (Consultor Técnico); Tácio
Di Paula Almeida Neves (Procurador Geral); Jorge Timboia Duarte (Pregoeiro); bem como das empresas contratadas, Isis Zotelle Medeiros – ME; Classe Equipamentos e Entretenimentos Ltda.; Fácil Locações de Banheiros
Químicos e Toldos Ltda.; G.P. Locadora Ltda. – ME; Pojy
Comercial Ltda.; e Genevaldo Rosalino Gomes, para que
apresentassem esclarecimentos e/ou justificativas que
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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entendessem necessárias.

zação e iluminação. (item 1.8.4 da ITI)

8.666/93.

Após os devidos encaminhamentos para fins de contraditório, e procedidas as análises pela área técnica e Ministério Público de Contas, emiti o VOTO 8230/2017 no
sentido de que o Colegiado aprovasse a deliberação ali
contida, onde mantinha as seguintes irregularidades
constantes da Instrução Técnica Inicial 131/2013:

Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

1.3. Superfaturamento de itens (item 1.8.2 da ITI)

Ressarcimento: R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais), equivalentes a 33.811,6210 VRTE, solidariamente.

Base legal: Artigo 43, inciso IV, da Lei 8666/93 e Princípios Constitucionais da Eficiência e da Economicidade.

1.1. Contratação de apresentação artística por meio de
intermediários (itens 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 e
1.6.1 da ITI)
Base legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93, e Artigo 37,
caput, no que tange aos princípios da Impessoalidade e
da Moralidade, da Constituição da República Federativa
do Brasil (CF), de 5 de outubro de 1988.
1.2. Ausência de projeto básico e de anexo necessário à
licitação e ilegitimidade de parecer jurídico (itens 1.7.2
e 1.8.1 da ITI)
Base legal: Artigo 6º, IX, c/c artigo 7º, §2º, I, e artigos
38, parágrafo único, 40, § 2º, incisos I e II, todos da Lei
8.666/93.
1.3. Superfaturamento de itens (item 1.8.2 da ITI)
Base legal: Artigo 43, inciso IV, da Lei 8666/93 e Princípios Constitucionais da Eficiência e da Economicidade.
Ressarcimento: R$ 16.250,00 (dezesseis mil e duzentos
e cinquenta reais), equivalentes a 7.688,12 VRTE, solidariamente.
1.4. Liquidação irregular das despesas com locação de
trio elétrico (item 1.8.3 da ITI)

1.6. Contratação de arbitragem por meio de empresa
intermediária (item 1.9.1 da ITI)
Base Legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93.
Na 44ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, realizada
no dia 20/12/2017, o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun pediu vistas dos autos.
Foram os autos devolvidos na data de 21 de fevereiro de
2018, na 3ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, tendo
sido apresentado o Voto Vista 0036/2018.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O VOTO VISTA 0036/2018 do Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, em análise fundamentada, afasta as seguintes irregularidades mantidas no meu VOTO:
1.1. Contratação de apresentação artística por meio de
intermediários (itens 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 e
1.6.1 da ITI)
Base legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93, e Artigo 37,
caput, no que tange aos princípios da Impessoalidade e
da Moralidade, da Constituição da República Federativa
do Brasil (CF), de 5 de outubro de 1988.

Base legal: artigos 62 e 63 da lei 4.320/64.

1.2. Ausência de projeto básico e de anexo necessário à
licitação e ilegitimidade de parecer jurídico (itens 1.7.2
e 1.8.1 da ITI)

1.5. Liquidação irregular das despesas com locação tendas, estrutura metálica, palco, arquibancadas, sonori-

Base legal: Artigo 6º, IX, c/c artigo 7º, §2º, I, e artigos
38, parágrafo único, 40, § 2º, incisos I e II, todos da Lei
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Ressarcimento: R$ 16.250,00 (dezesseis mil e duzentos
e cinquenta reais), equivalentes a 7.688,12 VRTE, solidariamente.
Outrossim, mantém as outras irregularidades apontadas.
Do exame do Voto Vista entendo pertinente o afastamento dos itens 1.2 (ausência de projeto básico e de
anexo necessário à licitação e ilegitimidade de parecer
jurídico) e 1.3 (superfaturamento de itens) acima listados, acompanhando a fundamentação trazida pelo Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, contudo,
mantenho em meu VOTO a irregularidade descrita no
item 1.1 (contratação de apresentação artística por meio
de intermediários).
O Voto Vista inclui em sua conclusão a responsabilidade
do procurador Tácio di Paula Almeida Neves pela prática
descrita no item 1.9.1 da ITI 131/2013 (contratação de
arbitragem por meio de empresa intermediária), responsabilidade esta afastada pela área técnica, o Ministério
Público de Contas e no meu VOTO. Constato, entretanto, que não houve qualquer fundamentação no bojo do
VOTO VISTA do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun que justificasse a inclusão do senhor Tácio di
Paula Almeida Neves como responsável neste item, portanto, mantenho meu VOTO por excluir a responsabilidade do procurador pelo fato descrito no item 1.9.1 da
ITI 131/2013.
Pelo exposto, emito esta Complementação de Voto,
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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anuindo em parte com o VOTO VISTA do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

nhor Tácio Di Paula Almeida Neves;

Assim, ante a documentação carreada aos autos, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.

3. Acolher as razões de justificativas e julgar regulares
as contas do senhor Haroldo Lyrio Filho – Sec. M. de Turismo e Cultura, na forma do Art. 84, I da Lei Complementar 621/2012;

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:

4. Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas do senhor Walter da Sila Bonelá – Consultor Técnico, na forma do Art. 84, I da Lei Complementar
621/2012;

1. Manter as seguintes irregularidades:

5. Declarar a extinção do processo com resolução do
mérito, com fulcro no art. 330, inciso IV do RITCEES, por
ter sido afastada a responsabilidade quanto da empresa Genevaldo Rosalino Gomes pelo item 1.5.2, Pojy Comercial Ltda. pelos itens 1.2.2, 1.3.2 e 1.9.2, da empresa G.P. Locadora Ltda. – ME pelo item 1.7.1, da empresa
Classe Equipamento e Entretenimentos Ltda. pelo item
1.8.3, e da empresa Isis Zotelle Medeiros – ME pelos
itens 1.1.2, 1.4.2, 1.6.2, todos da Instrução Técnica Inicial 131/2013;

1.1. Contratação de apresentação artística por meio de
intermediários (itens 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 e
1.6.1 da ITI)
Base legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93, e Artigo 37,
caput, no que tange aos princípios da Impessoalidade e
da Moralidade, da Constituição da República Federativa
do Brasil (CF), de 5 de outubro de 1988.
1.2. Liquidação irregular das despesas com locação de
trio elétrico (item 1.8.3 da ITI)
Base legal: artigos 62 e 63 da lei 4.320/64.
1.3. Liquidação irregular das despesas com locação tendas, estrutura metálica, palco, arquibancadas, sonorização e iluminação. (item 1.8.4 da ITI)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Ressarcimento: R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais), equivalentes a 33.811,6210 VRTE, solidariamente.
1.4. Contratação de arbitragem por meio de empresa
intermediária (item 1.9.1 da ITI)
Base Legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93.
2. Rejeitar a alegação de ilegitimidade passiva do seDiário Oficial de Contas

6. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as
contas do senhor Jorge Duffles Andrade Donati, Ex-Prefeito municipal, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.8.3,
1.9.1 da Instrução Técnica Inicial 131/2013, e em razão
do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário pelo item 1.8.4 da Instrução Técnica Inicial
131/2013, condenando seu espólio ao ressarcimento ao
erário municipal do valor equivalente a 33.811,62 VRTE
em solidariedade com o senhor Altemar Cardoso Pedruzzi e Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda., respectivamente, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
www.tce.es.gov.br

7. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as
contas do senhor Altemar Cardoso Pedruzzi, Sec. Municipal de Turismo e Cultura, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 1.1,1, 1.2.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.8.3
e 1.9.1 da Instrução Técnica Inicial 131/2013, e em razão
do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário pelo item 1.8.4 da Instrução Técnica Inicial 131/2013, condenando-o ao ressarcimento ao erário municipal do valor equivalente a 33.811,62 VRTE em
solidariedade com o espólio do senhor Jorge Duffles Andrade Donati e Fácil Locações de Banheiros Químicos e
Toldos Ltda., com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
8. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares
as contas do senhor Tácio Di Paula Almeida Neves, Procurador Geral, pela prática de ato ilegal presentificado
nos itens 1.2.1, 1.3.1 e 1.5.1 da Instrução Técnica Inicial
131/2013;
9. Julgar irregulares as contas da empresa contratada
Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda.,
em razão do cometimento de infração que causou dano
injustificado ao erário pelo item 1.8.4 da Instrução Técnica Inicial 131/2013, condenando-o ao ressarcimento ao
erário municipal do valor equivalente a 33.811,62 VRTE
em solidariedade com o senhor Altemar Cardoso Pedruzzi e o espólio do senhor Jorge Duffles Andrade Donati,
respectivamente, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
10. Por aplicar multa individual no valor correspondente a 500 (quinhentos) VRTE ao senhor Tácio Di Paula Almeida Neves, com amparo nos artigos 62 e 96, inciso II,
da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por tratar-se de
pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à époSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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ca dos fatos apurados.
12. Por aplicar multa no valor de 3.200 (três mil e duzentos) VRTE à empresa Fácil Locações de Banheiros
Químicos e Toldos Ltda. com amparo nos artigos 62 e 95
da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por tratar-se de
pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados;
13. Por aplicar multa no valor de 3.200 (três mil e duzentos) VRTE ao senhor Altemar Cardoso Pedruzzi com
amparo no art. 1º inciso XXVI, e artigos 62 e 95 da Lei
Complementar Estadual nº 32/93 por tratar-se de pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época
dos fatos apurados;
14. Por aplicar multa no valor de 740 (setecentos e quarenta) VRTE ao senhor Jorge Timboiba Duarte com amparo nos artigos 62 e 95 da Lei Complementar Estadual
nº 32/93 por tratar-se de pretensão punitiva e ser esta a
legislação aplicável à época dos fatos apurados.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO TC- 196/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em:
1.1. Rejeitar a alegação de ilegitimidade passiva do senhor Tácio Di Paula Almeida Neves;
1.2. Manter as seguintes irregularidades:
Liquidação irregular das despesas com locação de trio
elétrico (item 1.8.3 da ITI – item 3.1 da ITC 3899/2015)

das, estrutura metálica, palco, arquibancadas, sonorização e iluminação. (item 1.8.4 da ITI – item 3.7 da ITC
3899/2015)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
Ressarcimento: R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais), equivalentes a 33.811,6210 VRTE, solidariamente.
Contratação de arbitragem por meio de empresa intermediária (item 1.9.1 da ITI – item 2.1 da ITC 2770/2016)
Base Legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93.
1.3. Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas do senhor Horaldo Lyrio Filho – Sec. M. de
Turismo e Cultura, na forma do Art. 84, I da Lei Complementar 621/2012;
1.4. Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas do senhor Walter da Sila Bonelá – Consultor Técnico, na forma do Art. 84, I da Lei Complementar
621/2012;
1.5. Declarar a extinção do processo com resolução do
mérito, com fulcro no art. 330, inciso IV do RITCEES, por
ter sido afastada a responsabilidade:
Da empresa Genevaldo Rosalino Gomes pelo item 1.5.2
da ITI 131/2013 – item 3.2 da ITC 3899/201;
Da empresa Pojy Comercial Ltda. pelos itens 1.2.2, 1.3.2
e 1.9.2 da ITI 131/2013 – itens 3.2 e 3.8 da ITC 3899/2015;
Da empresa G.P. Locadora Ltda. – ME pelo item 1.7.1 da
ITI 131/2013 – item 3.3 da ITC 3899/2015;

Base legal: artigos 62 e 63 da lei 4.320/64.

Da empresa Classe Equipamento e Entretenimentos
Ltda. pelo item 1.8.3 da ITI 131/2013 – item 3.6 da ITC
3899/2015;

Liquidação irregular das despesas com locação ten-

Da empresa Isis Zotelle Medeiros – ME pelos itens 1.1.2,
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1.4.2, 1.6.2 da ITI 131/2013 – item 3.2 da ITC 3899/201;
1.6. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as contas do senhor Jorge Duffles Andrade Donati, Ex-Prefeito municipal, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 1.8.3 da ITI 131/2013 – item 3.6 da
ITC 3899/2015, 1.9.1 da ITI 131/2013 – item 2.1 da ITC
2770/2016, e em razão do cometimento de infração que
causou dano injustificado ao erário pelo item 1.8.4 da
ITI 131/2013 – item 3.7 da ITC 3899/2015, condenando
seu espólio ao ressarcimento ao erário municipal do valor do valor equivalente a 33.811,62 VRTE em solidariedade com o senhor Altemar Cardoso Pedruzzi e Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda., respectivamente, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
1.7. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares
as contas do senhor Altemar Cardoso Pedruzzi, Sec. Municipal de Turismo e Cultura, pela prática de ato ilegal
presentificado nos itens 1.8.3 da ITI 131/2013 – item 3.6
da ITC 3899/2015, 1.9.1 da ITI 131/2013 – item 2.1 da
ITC 2770/2016, e em razão do cometimento de infração
que causou dano injustificado ao erário pelo item 1.8.4
da ITI 131/2013 – item 3.7 da ITC 3899/2015, condenando-o ao ressarcimento ao erário municipal do valor equivalente a 33.811,62 VRTE em solidariedade com o espólio do senhor Jorge Duffles Andrade Donati e Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda., com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
1.8. Rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares
as contas do senhor Tácio Di Paula Almeida Neves, Procurador Geral, pela prática de ato ilegal presentificado no
item 1.9.1 da ITI 131/2013 – item 2.1 da ITC 2770/2016;
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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1.9. Julgar irregulares as contas da empresa contratada Fácil Locações de Banheiros Químicos e Toldos Ltda.,
em razão do cometimento de infração que causou dano
injustificado ao erário pelo item 1.8.4 da ITI 131/2013
– item 3.7 da ITC 3899/2015, condenando-o ao ressarcimento ao erário municipal do valor equivalente a
33.811,62 VRTE em solidariedade com o senhor Altemar
Cardoso Pedruzzi e o espólio do senhor Jorge Duffles Andrade Donati, respectivamente, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012;
1.10. Por aplicar multa individual no valor correspondente a 500 (quinhentos) VRTE ao senhor Tácio Di Paula
Almeida Neves, com amparo nos artigos 62 e 96, inciso
II, e artigo 166 da Lei Complementar Estadual nº 32/93,
por tratar-se de pretensão punitiva e ser esta a legislação
aplicável à época dos fatos apurados.
1.11. Por aplicar multa no valor de 3.200 (três mil e duzentos) VRTE à empresa Fácil Locações de Banheiros
Químicos e Toldos Ltda. com amparo nos artigos 62 e 95
da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por tratar-se de
pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados;
1.12. Por aplicar multa no valor de 3.200 (três mil e duzentos) VRTE ao senhor Altemar Cardoso Pedruzzi com
amparo no art. 1º inciso XXVI, e artigos 62 e 95 da Lei
Complementar Estadual nº 32/93 por tratar-se de pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época
dos fatos apurados;
1.13. Acolher as razões de justificativas dos senhores
Jorge Duffles Andrade Donati, Altemar Cardozo PedruzDiário Oficial de Contas

zi e Tácio Di Paula Almeida Neves:
Contratação de apresentação artística por meio de intermediários (itens 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 e 1.6.1
da ITI – item 3.1 da ITC 3899/2015)
Base legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93, e Artigo 37,
caput, no que tange aos princípios da Impessoalidade e
da Moralidade, da Constituição da República Federativa
do Brasil (CF), de 5 de outubro de 1988.
1.14. Acolher as razões de justificativas dos senhores
Jorge Duffles Andrade Donati, Jorge Timboiba Duarte e
Altemar Cardozo Pedruzzi:
Ausência de projeto básico e de anexo necessário à licitação e ilegitimidade de parecer jurídico (itens 1.7.2 e
1.8.1 da ITI – item 3.4 da ITC 3899/2015)
Base legal: Artigo 6º, IX, c/c artigo 7º, §2º, I, e artigos
38, parágrafo único, 40, § 2º, incisos I e II, todos da Lei
8.666/93.
1.15. Acolher as razões de justificativas dos senhores
Jorge Duffles Andrade Donati, Jorge Timboiba Duarte
e da empresa Fácil Locações de Banheiros Quimicos e
Toldos Ltda
Superfaturamento de itens (item 1.8.2 da ITI – item 3.5
da ITC 3899/2015)
Base legal: Artigo 43, inciso IV, da Lei 8666/93 e Princípios Constitucionais da Eficiência e da Economicidade.
Ressarcimento: R$ 16.250,00 (dezesseis mil e duzentos
e cinquenta reais), equivalentes a 7.688,12 VRTE, solidariamente.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Parcialmente
www.tce.es.gov.br

vencido o relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, que votou por manter a irregularidade relativa
à contratação de apresentação artística por meio de intermediários.
3. Data da Sessão: 07/03/2018 - 5ª 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. Conselheiro em substituição: Marco Antonio da Silva.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 16/05/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-Adjunta das Sessões
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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ACÓRDÃO TC- 197/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03269/2015-9 (Apenso: TC – 10583/2015-2)
Jurisdicionado:Prefeitura Municipal de Marataízes
Assunto: Representação
Representante: Francisco Pereira Brandão
Responsável: Robertino Batista da Silva
Ementa:REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARATAÍZES – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Representação encaminhada pelos senhores Francisco Pereira Brandão e Geraldo Ferreira Oliveira (Proc. TC 10583/2015 - apenso) informando o descumprimento pela Prefeitura Municipal
de Marataízes da Resolução TC 245/2012, que dispõe sobre o Sistema Informatizado de Controle de Obras Públicas – GEOOBRAS, pela ausência de lançamentos dos dados pertinentes nesse sistema.
Mediante a Manifestação Técnica Preliminar 235/2015
(fls. 27/40), o Núcleo de Cautelares opinou pelo conhecimento da Representação, indeferimento do pedido de
medida cautelar e encaminhamento dos autos à unidade técnica responsável pelo Sistema Geo-Obras para regular instrução no rito ordinário, o que foi acolhido no
Voto 628/2015 (fls. 39/43) e na Decisão TC 2860/2015
Plenário (fls. 44/45).
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO, o qual elaborou o Relatório
de Omissão ROGEO 126/2015 (fls. 49/73), registrando
ter verificado o descumprimento de exigências contidas
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na Resolução TC 245/2012, e a Instrução Técnica Inicial
995/2015 (fls. 74/75), sugerindo a notificação do senhor
Robertino Batista da Silva para que o mesmo adotasse
as providências necessárias a fim de regularizar as omissões identificadas, ressaltando que o não atendimento
das medidas saneadoras ensejaria a citação do responsável pela omissão, nos termos do art. 358, inciso I do
Regimento Interno desta Corte de Contas, visando à aplicação de multa de acordo com o art. 9º da Resolução TC
245/2012. Nesse sentido foi exarada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1722/2015 (fls. 85/86).
Devidamente notificado, o responsável anexou aos autos a documentação de fls. 95/106.
Em seguida, a Secex Engenharia elaborou a Manifestação Técnica 1682/2017 (fls. 110/114), sugerindo o arquivamento dos presentes autos, tendo em vista que todas
as omissões apontadas na inicial foram regularizadas,
conforme pode ser verificado através do Modulo Cidadão do Geo-Obras, e que as possíveis multas por atraso no cadastramento das obras estão sendo analisadas
no âmbito do Processo TC 12.236/2014 e do Protocolo
TC 8569/2016-9;
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do
Ministério Público de Contas 7309/2017 – fl. 118).
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na
Manifestação Técnica 1682/2017, nos seguintes termos:
www.tce.es.gov.br

2.2 VISÃO GERAL DO OBJETO
Trata-se de representação informando omissão no Sistema Geo-Obras do cadastro de obras contratadas pela Prefeitura de Marataízes, corroborada pela área técnica através do Relatório de Omissão - ROGEO126/2015.
O quadro do item “2.5 VOLUME DE RECURSOS FISCALIZADOS” demonstra a relação de contratos que estavam
omissos no Geo-Obras conforme a documentação trazida na representação inicial (fls. 1/22).
2.3 OBJETIVO E ESCOPO
Manifestar-se quanto aos documentos trazidos aos autos pelo responsável a título de justificativa e verificar se
as omissões de informações e dados apontados foram
regularizadas no Geo-Obras.
2.4 METODOLOGIA UTILIZADA E LIMITAÇÕES INERENTES À AUDITORIA
Além das Normas de Auditoria Governamental – NAG,
aplicáveis ao controle externo brasileiro - adotadas como
normas gerais de auditoria por este TCEES, conforme Resolução TC 233/2012, a análise dos documentos trazidos
aos autos foram comparadas com os dados e informações inseridos no Sistema Geo-Obras, em conformidade
às determinações previstas na Resolução TC 245/2012.
2.5 VOLUME DE RECURSOS FISCALIZADOS
O volume total de recursos envolvendo os contratos que
estavam omissos no Geo-Obras é de R$ 6.769.234,52,
conforme previsto na fl. 4 da representação inicial.
Contrato

Valor Inicial (R$)

220/2013

3.186.624,00

149/2014

1.243.795,99

49/2015 719.560,82
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70/2015 704.438,07
262/2014

402.764,15

61/2014 258.607,54
157/2014

129.045,93

261/2014

92.913,95

254/2014

19.677,02

228/2014

11.807,05

2.6 PROCESSOS/PROTOCOLO CONEXOS
Processo TC 10538/2015 (apenso), Processo TC
12236/2014 (Omissão Geo-Obras 2012 a 2014), Protocolo TC 8569/2016-9 (Omissão Geo-Obras 2014 a 2015).
3 ANÁLISE
Conforme podem ser verificadas através da documentação trazidas aos autos pelos responsáveis pelo Geo-Obras da Prefeitura de Marataízes e principalmente consultando as obras cadastradas no Geo-Obras após a notificação do Prefeito, a UG da Prefeitura Municipal de Marataízes cadastrou vários registros e inseriu as informações e documentos obrigatórios previstos na Resolução
TC 245/2012, regularizando as omissões apontadas na
representação inicial.
4 CONCLUSÃO
Considerando que o TCEES, recebeu a representação inicial contra a Prefeitura Municipal de Marataízes em face
do descumprimento da Resolução TC 245/2012, apontando omissão de informações no Sistema Geo-Obras,
negando-lhe, no entanto, medida cautelar em face da
própria resolução em seu artigo 8º prevê procedimento
especifico para apurar as omissões;
Art. 8º. Verificada a ausência de remessa das informações ao Tribunal, ou seu envio intempestivo, a unidade
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técnica responsável, emitira relatório de responsabilidade individual pelo descumprimento da obrigação,...

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Considerando que foram expedidas Notificações; ao representante da decisão do Tribunal, na forma do § 7º art.
307 e ao responsável para regularizar as omissões apontadas, na forma do inciso III do art. 358 todos do RITCEES;

1. ACÓRDÃO

Considerando que todas as omissões apontadas na inicial foram regularizadas conforme pode ser verificado
através do Modulo Cidadão do Geo-Obras, tanto pelo representante como por qualquer outro interessado;
Considerando que as possíveis multas por atraso no cadastramento das obras estão sendo analisadas as justificativas no âmbito do Processo TC 12.236/2014 e do Protocolo TC 8569/2016-9;
Considera-se exauridos os fundamentos que deram gênese a este processo.
5 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerada cumprida as providências solicitadas nesta
representação, encaminham-se os autos à consideração
superior propondo:
Em atenção ao inciso IV, artigo 330 do Regimento Interno desta Corte, em face das providências tomadas terem
exaurido os objetivos pelo qual foi constituído, o arquivamento dos autos.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis
Henrique Anastácio da Silva, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de Deliberação que
submeto à sua consideração.
www.tce.es.gov.br

Relator
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
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. arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução
TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-Adjunta das Sessões
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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ACÓRDÃO TC- 198/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03645/2017-1
Jurisdicionado:Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Representação
Exercício: 2017
Representantes: Lucas Paulo Gagno Nascimento - vereador
Ilderico Gonçalves Silva – vereador, Pablo Renan do Nascimento Pereira - vereador
Responsável:
cipal

Arnóbio Pinheiro Silva – Prefeito Muni-

Ementa:REPRESENTAÇÃO – CONHECER – IMPROCEDÊNCIA – NOTIFICAR - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os autos de expediente, autuado como representação, com pedido de cautelar na data de 21 de junho de 2017 – protocolo 07508/2017-9, em face do Prefeito de Pinheiros, senhor Arnóbio Pinheiro Silva, alegando que o “referido adota inúmeras medidas que aumentaram as despesas, especialmente as de pagamento de
pessoal, apesar dos indicativos e relatorias das contas
públicas demonstrarem que tais medidas não poderiam
ser adotadas. Resumindo, o representado, criou mais de
90 (noventa) cargos comissionados, função gratificada e
aumentaram os salários de cargos em comissão.”
Requer o representante a concessão de medida liminar cautelar para determinar a suspensão para “interromper imediatamente os efeitos da Lei Municipal nº
1.333/2017, de 14/06/2017, todo e qualquer ato que
Diário Oficial de Contas

acarrete incremento nas despesas públicas, além de outras medidas que entender necessárias.”.

Relatórios de Gastos com Pessoal do mês de fevereiro
2017 (momento da propositura do projeto);

Inicialmente, entendi oportuno e indispensável noticiar
o gestor responsável dos fatos e das imputações descritos na peça do expediente, para que prestasse as informações pertinentes, na forma da Decisão Monocrática
889/2017. O notificado trouxe suas justificativas acerca
do expediente em questão.

Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Manual deduzindo
a despesa com auxílio alimentação de fevereiro de 2017;

Foram os autos encaminhados à área técnica para
análise, que se manifestou na Manifestação Técnica
1037/2017 que assim analisou a documentação dos autos e propôs:
“[...] o atual Prefeito apresentou justificativa escrita com
documentos, onde alega haver erro de contabilização
da despesa com pessoal, em duas situações. Uma pelo cômputo do gasto com pessoal do Poder Legislativo e
outra pela inclusão de despesa com auxílio-alimentação.
Aduz que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJES
declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.132,
de 25 de janeiro de 2013, que “Cria Funções Gratificadas
no Quadro de Pessoal Permanente, Extingue e Cria cargos Comissionados no Quadro de Pessoal Temporário e
dá Outras Providências”.
Em sua defesa, juntou documentos diversos, a saber:
Relatórios de Gastos com Pessoal do Exercício 2016 (janeiro a dezembro) - Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Manual deduzindo a despesa com auxílio-alimentação;

Oficio 007/2017/Pinheiros, 18 de Abril de 2017, à Comissão de Finanças da Câmara de Vereadores de Pinheiros;
Publicação da Lei Municipal 1.337/2017 – com data da
sanção;
Relatórios de Gastos com Pessoal de Maio 2017. Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Manual deduzindo a despesa com auxílio alimentação de maio de 2017.
Anexos I, II e III da Lei Municipal 1333/2017 - cargos criados e extintos;
Planilha constando o custo com a extinção e criação de
cargos.
Conforme Despacho 34267/2017, os autos baixaram
a esta Secex-Previdência para instrução na forma regimental.
Assim, segue análise técnica, adstrita aos termos do Despacho 34602/2017.
II. ANÁLISE TÉCNICA
II.1 BUSCA INTERNA E-TCEES
Antes de adentrar ao tema, verifica-se que, em busca ao
E-TCEES, foram localizados dois processos relacionados
com o tema objeto da representação:

Nota do Contador sobre contabilização indevida do auxílio-alimentação;

Protocolo TC 4347/2017 (Solicitação de Informação –
consulta sobre o Projeto de Lei – PL 007/2017 – que teve
por Relator o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo) – atuado para processo TC 2507/2017;

Propositura do Projeto de Lei 007/2017 – com data da
proposição;

Processo TC 10063/2016 – Parecer de Alerta (Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2016 – que está

www.tce.es.gov.br
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tramitando na forma regimental, afeto à SECEXContas –
conclusos aos relator);

II.2 – DA COMPETÊNCIA PARA EXAME DA ADMISSIBILIDADE

Prestação de Contas Anual – Exercício 2016 (pendente
de autuação no CidadES);

Data venia, para não incorrer em vício formal, cumpre
ressalvar que, à luz do disposto, expressamente, no art.
94 e 99, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 621/122,
é do Conselheiro Relator a competência para o juízo de
admissibilidade da representação:

Protocolo 8408/2017 – Solicita abertura do sistema CidadES para retificação do relatório de gastos com pessoal da Saúde;
Protocolo 8409/2017 – Solicita abertura do sistema CidadES para retificação do relatório de gastos com pessoal;

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

Protocolo 8380/2017 – Omissão do atual Prefeito Municipal quanto ao envio do Relatório da Execução Fiscal referente ao 1º Quadrimestre de 2017 – LRFWEB.

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

Processo 2594/2017 - Parecer de Alerta (Relatório de
Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2016 – que está tramitando na forma regimental, afeto à SECEXContas – julgado conforme Decisão 1973/2017;
Ambos, tratando de matéria similar ao objeto central da
representação, com indícios de descumprimento aos limites de gastos com pessoal definidos na LRF.
Também foram localizados outros processos e protocolos, relativamente a exercícios anteriores, em que se observa todo um histórico de descumprimento de limite de
gastos com pessoal, pelo ente: Processo TC 4930/2016 Prestação de Contas Anual – Exercício 2015 (Prefeito revel – contas rejeitadas).
Depreende-se, assim, que, na parte que versa sobre o
descumprimento da LRF (art. 20, “b”, e 21, caput, e parágrafo único), a matéria ventilada na representação está contemplada em ambos os processos retro e, consequentemente, em processo anterior, em curso regular
neste TCEES.
Diário Oficial de Contas

...

Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos
comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei específica.
...
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Com efeito, justifica-se a presente ressalva, pois, existem
situações em que a manifestação da área técnica sobre o
juízo de admissibilidade poderá ser objeto de questionamento, como sói ocorrer na hipótese dos integrantes do
corpo técnico formular representação ao Tribunal, não
sendo lícito ao próprio órgão representante aferir o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, pena de
incorrer no vício de suspeição, previsto no art. 135, V, do
CPC, aplicável, mutatis mutandis, força do art. 2º da LCE
nº 621/125.
www.tce.es.gov.br

Por isso, exsurge lídimo que o juízo de admissibilidade
da representação seja examinado pela autoridade superior, responsável pela instrução do processo, in casu, o
Relator, na conformidade do disposto no art. 56 da Lei
em comento:
Assim, rogata maxima venia, a manifestação da área técnica acerca do juízo de admissibilidade da representação pode ensejar vício processual, conforme fundamentação acima.
II. 3 – DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
A representação não atende aos requisitos de admissibilidade elencados nos artigos 50, II, “c”, 94, II e III, §§1º a
3º, 99, §1º, III, da Lei Complementar Estadual nº 621/126,
regulamentado na forma dos artigos 1º, XI e XXIV, 9º,
XXXVIII, 173, I e III, 176, caput, e 177, V, I, da Subseção
III, do Anexo Único da Resolução TC 261/20137, por isso
não merece ser conhecida, já que ausentes elementos
indispensáveis a tanto, como a elementos de convicção,
que constituem pressupostos processuais objetivos exigidos no inciso II do artigo 94 da Lei retro.
Ademais, o representante não coligiu aos autos documentos minimamente necessários à análise, como:
cópia do processo legislativo, para demonstrar a razão de ser da diferença no quantitativo de cargos extintos e criados entre o PL 007/2017 e a Lei Municipal
1.337/2017:
Extinção Criação Redução efetiva
PL 007/2017

116

89

27

Lei 1.337/2017

111

89

22

Diferença

5

0

5
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Obs. Cfe. Anexo da referida lei, o Executivo criou 73 cargos comissionados e 16 funções gratificadas.
cópia do cálculo do impacto orçamentário-financeiro efetuado pelo Poder Legislativo, uma vez que não
há previsão dentre as atribuições e competências deste TCEES a execução desse levantamento para confronto
com a estimativa apresentada pelo Poder Executivo autor do referido PL 007/2017.
Daí, quanto à eventual ausência da indicação de prévia
dotação orçamentária, que, em tese, violaria a Lei de Diretrizes Orçamentárias e por extensão a LRF, não há como prosperar a representação por falta de elementos
de convicção mínima, exigíveis para a atuação do controle externo.
Neste particular, em que pese haver início de prova, a
partir do histórico de descumprimento de limites fiscais,
contra este pesa a alegação de existência de erro na contabilização da despesa.
Acrescente-se que, somente por meio de diligências internas empreendidas por este subscritor foi possível
apurar que não juntado em qualquer dos processos e
protocolos mencionados o cálculo do Legislativo para
confronto com o do Executivo.
À luz dos autos, o Chefe do Poder Executivo extinguiu
cargos e criou outros tantos, porém em menor número
e com menor remuneração, num esforço para conter a
despesa pública, o que pode atende à norma preconizada no art. 22, III, da LRF.
O Prefeito alegou ainda que a alteração na estrutura administrativa se deu a partir da declaração de inconstitucionalidade da lei anterior, o que não foi considerado pelos subscritores da representação.
Diário Oficial de Contas

Portanto, a presente representação não merece ser
conhecida, pela ausência de elementos de convicção
quanto ao alcance do impacto orçamentário-financeiro gerado pela lei impugnada pelos edis, sendo caso de
arquivamento.

la causa de pedir e pedido mais abrangente do processo
TC 3645/2017, hábil a ensejar o apensamento, de acordo com as disposições dos artigos 277, caput, e §1º, e
278, caput, da Resolução 261, de 4 de junho de 2013 (RITCEES).

II.4 DA POSSIBILIDADE DE APENSAMENTO E SUSPENSÃO
DO FEITO

II.4.2 APENSAMENTO E PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO AO PROCESSOS TC 10063/2016; PCA/2016; PROTOCOLO 8408/2017; PROTOCOLO 8409/2017; PROTOCOLO
8380/2017; E PROCESSO 2594/2017

Força da eventualidade, acaso o Relator entenda por admitir o feito, em razão de haver determinado medidas ulteriores, que ensejaram a tramitação até a presente fase, inclusive com notificação do ordenador de despesas,
e diante da existência de processos anteriores, o apensamento se faz medida salutar, para evitar julgamento
contraditório e em respeito ao princípio da segurança jurídica.
II.4.1 APENSAMENTO COM SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA
REPRESENTAÇÃO
Como visto, há nexo em relação ao protocolo citado, em
que o edil Robson Fernandes e Silva solicitou a esta Corte
de Contas “o apoio no sentido de calcular os verdadeiros
impactos” orçamentários e financeiros do PL 007/2017,
vide trecho do Despacho 18899/2017-7:
Ocorre que, como bem pontuado pelo Conselheiro Relator, não cabe a este Tribunal de Contas a realização prévia de análises e cálculos de estimativa de impacto orçamentário-financeiro em função de projetos de leis apresentados ao Legislativo:

Em relação aos processos TC 10063/2016, PCA/2016,
protocolo 8408/2017, protocolo 8409/2017, protocolo 8380/2017, e Processo 2594/2017, que tratam do Parecer de Alerta pelo descumprimento dos limites fiscais
durante o 2º Quadrimestre de 2016, Prestação de Contas
Anual do exercício de 2016, Solicitação de abertura do
CidadES, e Omissão pelo não envio do LRFWEB para o 1º
Quadrimestre de 2017, além da continência, opera ainda
a prejudicialidade, pois se comprovada a alegada incorreção do Relatório de Gestão Fiscal apresentado pelo ex-Prefeito Municipal, Antonio Carlos Machado, o processo TC 3645/2017 poderá restar prejudicado.
Assim, o apensamento e o sobrestamento se impõe, no
aguardo do exame da PCA/2016 e da retificação dos relatórios fiscais por parte da SECEXContas.
II.5 DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Após alteração de protocolo para processo, o Relator
consignou que o feito não atende aos requisitos da consulta, constituindo procedimento atípico, na conformidade da Decisão 1677/2017:

Como visto, essa representação tem por objeto aferir
a constitucionalidade e a regularidade de ato normativo municipal que reestrutura a administração no tocante aos quadros de pessoal, relativamente aos limites fiscais impostos pela LRF.

Logo, incide na espécie o fenômeno da continência, pe-

De um lado, os edis, ora representantes, entendem que
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a novel lei criou cargos (novos), o que estaria vedado pela LRF, de outro, o Prefeito, ora representado, alega que
a lei não gerou violou a LRF, por não gerar nova despesa, pois, ao mesmo tempo, extinguiu cargos e criou novos em menor número e remuneração, gerando por efeito a redução do montante total da despesa com pessoal.
Mas, não há nos documentos trazidos ao debate elementos de convicção suficientes para melhor conhecimento da matéria, porque embora não se trate de despesa nova, no sentido restrito, existe todo um histórico
de descumprimento de limites, conquanto alegado que
o ato normativo fora editado para contenção da despesa.
Estes são os fatos a ser objeto de prova, no curso de regular e ampla instrução probatória, segundo o rito ordinário, previsto no art. 295 do RITCEES.
Para que se dê sequência ao feito, cumpre seja complementada a instrução processual pelo representante, a
partir de elementos de convicção que propiciem o estabelecimento do contraditório, quanto ao mérito da causa, por ambas as partes.
Consequentemente, deve ser notificado o representante para que apresente, no prazo regimental, os documentos abaixo:
cópia integral do processo legislativo relacionado ao PL
007/2017, com todas suas emendas e anexos;
cópia do cálculo do impacto orçamentário-financeiro efetuado pelo Poder Legislativo referente ao PL 007/2017;
O representado, por sua vez, deve ser notificado para
que junte aos autos documentos que comprovem o alegado quanto ao efetivo cumprimento dos limites fiscais,
porque os protocolos existentes até esta data no sisteDiário Oficial de Contas

ma deste Tribunal, para abertura do CidadES, confirmam
o oposto, no sentido de que houve aumento da despesa, notadamente:
Relatório da Execução Fiscal para o 1º Quadrimestre de
2017;
Estudo de impacto orçamentário-financeiro atualizado
quanto aos efeitos decorrentes da Lei nº 1.337/2017;
Relação de servidores exonerados e nomeados em razão
da implementação da Lei Municipal 1.337/2017.
A ausência destes elementos de convicção impossibilita o prosseguimento do feito, haja vista os indícios anteriormente citados, por isso a sua juntada se revela indispensável, sob pena de multa, inclusive.
II.6 DA LIMITAÇÃO INCIDENTER TANTUM DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELAS CORTES DE
CONTAS
A leitura da inicial revela que o representante busca obter a declaração de inconstitucionalidade de lei municipal editada recentemente para alterar a estrutura administrativa do Executivo, porém cabe ressalvar que esse TCEES somente pode declarar a inconstitucionalidade de ato normativo exclusivamente de modo incidental, com o que a lei permanecerá vigente no ordenamento jurídico local.
Para o fim almejado, a retirada do mundo jurídico, a inconstitucionalidade deve ser pronunciada por órgão do
Poder Judiciário, observada a legitimidade ativa, segundo imposição do artigo 112 da Constituição Estadual
de 1989, que, no caso, é da Mesa da Câmara Municipal
(composta pelo Presidente: Iverlan Moreira; Barbosa; Vice-Presidente: Cleomar Soares De Souza; 1º Secretário:
Edvan Silva Alves; 2º Secretário: Welton De Jesus Paiva).
www.tce.es.gov.br

Logo, se o intento era obter a declaração de inconstitucionalidade, de modo abstrato, para expulsar do ordenamento jurídico a norma inquinada de vício, o representante deverá buscar outros meios, junto a quem de
competência.
III. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do acima exposto, nos termos dos artigos 177,
§§1ºe 3º, da Lei Complementar nº 621/2012, regulamentado pela Resolução TC 261/13 (RITCEES), bem como na legislação vigente, sugerimos ao e. Conselheiro
Relator a seguinte proposta de encaminhamento:
III.1 NÃO RECEBER a presente representação, por ausente pressuposto legal, com consequente arquivamento;
III.2 ACASO RECEBIDA, determinar o apensamento e
o sobrestamento até o trâmite final dos processos TC
2507/2017 e TC 10063/2016, bem como da Prestação de Contas Anual – Exercício 2016; Prestação de
Contas Anual/2016; Protocolo 8408/2017 Protocolo
8409/2017; Protocolo 8380/2017.
III.2.1 ALTERAR o rito de sumário para ordinário, em razão da necessidade de ampla dilação probatória;
III.3 INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR, por ausência de
pressupostos legais, pelos fundamentos antes explicitados;
III.4 NOTIFICAR O REPRESENTANTE E O REPRESENTADO
PARA APRESENTAR, RESPECTIVAMENTE, OS DOCUMENTOS ABAIXO:
Representante: cópia integral do processo legislativo relacionado ao PL 007/2017, com todas suas emendas e
anexos; cópia do cálculo do impacto orçamentário-financeiro efetuado pelo Poder Legislativo referente ao PL
007/2017;
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Representado: Relatório da Execução Fiscal para o 1º
Quadrimestre de 2017; Estudo de impacto orçamentário-financeiro atualizado quanto aos efeitos decorrentes
da Lei nº 1.337/2017; Relação de servidores exonerados
e nomeados em razão da implementação da Lei Municipal 1.337/2017.
III.4 DAR ciência ao representante.
Vitória, 14 de Julho de 2017.
[...]”
Observa-se assistir razão a Área Técnica no que concerne à ausência de requisito de admissibilidade da representação estabelecido no art. 94, III c/c 99 §2º, pois a representação não foi acompanhada de indício de prova.
Dada a relevância do tema, que trata de limites impostos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, entendi pertinente
notificar o representante para apresentar os documentos necessários ao saneamento da omissão. Desta forma, deixei para analisar os demais itens da proposta de
encaminhamento da Manifestação Técnica 1037/2017
após a juntada da documentação pelo representante, e
a consequente reanálise da admissibilidade da presente
representação.
Desta feita emiti a Decisão Monocrática Preliminar
1362/2017 no sentido de notificar os representantes para apresentarem, no prazo de 10 (dez) dias, cópia integral do processo legislativo relacionado ao PL 007/2017,
com todas suas emendas e anexos e cópia do cálculo do
impacto orçamentário-financeiro efetuado pelo Poder
Legislativo referente ao PL 007/2017. Também por notificar o senhor Arnóbio Pinheiro Silva, Prefeito Municipal,
para apresentar no prazo de 10 (dez) dias, o Relatório da
Execução Fiscal para o 1º Quadrimestre de 2017; EstuDiário Oficial de Contas

do de impacto orçamentário-financeiro atualizado quanto aos efeitos decorrentes da Lei nº 1.337/2017 e Relação de servidores exonerados e nomeados em razão da
implementação da Lei Municipal 1.337/2017.
Devidamente notificados, os representantes juntaram aos autos as Peças Complementares 6540, 6541 e
6542/2017. Conforme despacho do NCD, o senhor Arnóbio Pinheiro Silva não protocolizou qualquer documento
referente Termo de Notificação nº 2188/2017.
Decidi pela citação do senhor Arnóbio Pinheiro Silva para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentasse as justificativas que julgasse pertinentes face ao
não atendimento à Decisão Monocrática 1362/2017, e
por reiterar os termos da notificação anterior, conforme
Decisão Monocrática Preliminar 1765/2017.
O senhor Arnóbio Pinheiro Silva encaminhou a documentação protocolizada neste Tribunal de Contas sob o
número 19747/2017, com informações contidas na Resposta de Comunicação 553/2017 e Peça Complementar
11089/2017.
Foram encaminhamos os autos à área técnica para análise e instrução na data de 19 de dezembro de 2017.
A análise técnica foi procedida na forma da Instrução
Técnica Conclusiva 29/2018, onde conclui pela não constatação da suposta irregularidade alegada, restando prejudicada a presente Representação por improcedência.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer 193/2018), pugna pelo não conhecimento da presente representação, pois “embora estejam preenchidos os requisitos previstos nos incisos I, II,
IV e V, mormente a representação está redigida com clawww.tce.es.gov.br

reza (inciso I) e contém informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção (inciso II), a representação não está acompanhada de indício de prova, razão pela qual não deve ser conhecida
(art. 177, §1º)”.
Em seguida, os autos foram devolvidos ao meu gabinete
para prosseguimento do feito.
Na sessão da 1ª Câmara do dia 07 de março de 2018 foi
realizada sustentação oral pelo Dr. Adriel de Souza Silva, representando o senhor Arnóbio Pinheiro Silva.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento de mérito, eis que observados todos os
trâmites legais e regimentais.
A Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações - Secex Denúncias, na sua manifestação na
Instrução Técnica Conclusiva 29/2018, conclui pela improcedência da representação e o arquivamento dos
presentes autos, conforme abaixo transcrito:
“[...]
3. ANÁLISE TÉCNICA
Inicialmente cabe destacar que o Representante é parte legítima para encaminhar Representação a esta Corte
de Contas, conforme art. 99, caput da Lei Complementar n° 621/2012:
“Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos
comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exerSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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cício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei específica.”
Os requisitos de admissibilidade de representação seguem as normas relativas à denúncia, segundo o art. 99,
parágrafo 2° da LC n° 621/2012:
“§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.”
A denúncia é regulamentada pelo art. 94 da Lei Complementar n° 621/2012, a qual contém seus requisitos de
admissibilidade:
“Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.”
Da análise da documentação encaminhada a este Tribunal de Contas nota-se a ausência de indício de irregularidade, uma vez que, conforme será exposto, a Lei Municipal n° 1.333/2017 não representou aumento de gasto com pessoal.
A Lei Municipal n° 1.333/2017, de 14/06/2017, “dispõe
Diário Oficial de Contas

sobre a Organização Administrativa dos cargos comissionados e funções de confiança do Município de Pinheiros – ES e dá outras providências”. Ou seja, a referida lei
tem por objetivo reestruturar a administração pública do
Município no tocante aos cargos comissionados e funções de confiança.
A Lei se organiza em quatro capítulos, Dos Órgãos que
Compõem o Poder Executivo, Da Competência dos Órgãos do Poder Executivo, Dos Cargos Comissionados e
Funções Gratificadas e Das Funções Gratificadas. Possui
também três anexos, sendo que o Anexo II – Cargos Criados e o Anexo III – Cargos Criados a Serem Ocupados por
Servidores Efetivos, conforme afirmado pelos Representantes, criam 97 (noventa e sete) cargos comissionados.
No entanto, o Anexo I – Cargos Extintos, extingue 112
cargos comissionados. Ou seja, trata-se, claramente, de
uma reestruturação do Poder Executivo Municipal com
alteração do quadro de cargos comissionados, e não de
criação de novos cargos além daqueles existentes.
Ademais, conforme os estudos de impacto orçamentário-financeiro feitos pela Câmara Municipal de Vereadores e pela Prefeitura Municipal, tal reestruturação não
configurou acréscimo do gasto com pessoal, ao contrário, representou redução deste gasto.
Segundo o estudo realizado pela Câmara Municipal
de Vereadores, quando da aprovação do Projeto de
Lei 07/2017, que deu origem à presente lei, a despesa
com pessoal anual, anterior à Lei n° 1.333/2017, era de
R$3.131.179,22 (três milhões, cento e trinta e um mil,
cento e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), enquanto a nova estrutura criada pela lei representaria
uma despesa com pessoal anual de R$3.089.967,96 (três
milhões, oitenta e nove mil e novecentos e sessenta e sewww.tce.es.gov.br

te reais e noventa e seis centavos).
Segundo o estudo atualizado feito pela Prefeitura Municipal, o gasto anterior à Lei n° 1.333/2017 representava R$3.222.980,27 (três milhões, duzentos e vinte e dois
mil, novecentos e oitenta reais e vinte e sete centavos)
anuais, enquanto a nova estrutura representa a despesa anual com pessoal de R$ 3.144.683,11 (três milhões,
cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três
reais e onze centavos).
Ou seja, a Lei n° 1.333/2017 não representou criação de
cargos comissionados pela Prefeitura Municipal de Pinheiros após Parecer de Alerta emitido por este Tribunal de Contas em razão do gasto com pessoal no exercício de 2016 ter atingido o percentual de 51,3% da receita
corrente líquida. A referida lei trata de reestruturação do
Poder Executivo Municipal com redução do gasto com
pessoal no referente aos cargos comissionados.
Desta forma, não havendo a criação de cargos comissionados, com aumento do gasto com pessoal, após este
gasto no exercício anterior ter atingido o percentual de
51,3% da receita corrente líquida, e, assim, não havendo
violação aos dispostos da Lei de Responsabilidade Fiscal,
os fatos narrados não constituem irregularidade.
Frente à ausência de irregularidade, resta prejudica a
análise dos pressupostos da medida cautelar.
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, em face da não constatação da suposta
irregularidade alegada, resta prejudicada a presente Representação por improcedência. Desta Forma, sugere-se
o arquivamento dos presentes autos.
[...]”
2.1 Análise de Admissibilidade
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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De início, registro que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade elencados no art. 94 c/c art. 99,
inc. IV e §2º da LC 621/2012:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV- se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos
comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei específica.
§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao artigo 76, § 1º, da Constituição Estadual;
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores;
V - Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
Diário Oficial de Contas

VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - unidades técnicas deste Tribunal;

para a instauração do processo. Estão presentes os indícios de prova na documentação acostada, quais sejam:

VIII - as equipes de inspeção ou de auditoria, nos termos
do artigo 37, inciso II desta Lei Complementar;

- cópia integral do processo legislativo relacionado ao PL
007/2017, com todas as emendas e anexos;

IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício do cargo ou da função que ocupem;

- cópia do cálculo do impacto orçamentário-financeiro;

X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
(g.n.)

- Estudo de impacto orçamentário-financeiro atualizado
quanto aos efeitos decorrentes da Lei n° 1.337/2017;

§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
As partes proponentes mostram-se legítimas, nos termos do inciso IV do art. 99 da LC 621/2012, a documentação encaminhada foi redigida com clareza e contém as
informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção.
Indício de prova, por sua vez, é “toda circunstância conhecida e provada, a partir da qual, mediante raciocínio
lógico, pelo método indutivo, obtém-se a conclusão sobre um outro fato. A indução parte do particular e chega
ao geral.” (CAPEZ, 1998, p. 286).
O processo de contas serve para investigar esses indícios
de prova e produzir indícios de irregularidade. Os indícios de prova não se revestem da robustez exigida para embasar as decisões de citação dos responsáveis, que
não prescindem de análise técnica prévia onde irá dispor
acerca da existência ou não de indícios de irregularidade.
Neste caso a representação oferecida está acompanhada de documentação pertinente aos fatos narrados pelo representante, ou seja, de indício de prova suficiente
www.tce.es.gov.br

- Relatório da Execução Fiscal para o 1° Quadrimestre de
2017;

- Relação de servidores exonerados e nomeados em razão da implementação da Lei Municipal 1.337/2017.
Diversamente, os indícios de irregularidade, advinda da
pertinência dos indícios de prova, se houver, vão constar de uma Instrução Técnica Inicial para a devida citação
dos responsáveis.
Pelo exposto, conheço da representação apresentada
pelos vereadores Lucas Paulo Gagno Nascimento, Ilderico Gonçalves Silva e Pablo Renan do Nascimento Pereira.
2.2 Do Mérito
Em análise exaustiva do mérito, a área técnica conclui
também pela inexistência de irregularidade no edital,
conforme assentado na Instrução Técnica Conclusiva
29/2017 acima transcrita:
“Desta forma, não havendo a criação de cargos comissionados, com aumento do gasto com pessoal, após este
gasto no exercício anterior ter atingido o percentual de
51,3% da receita corrente líquida, e, assim, não havendo
violação aos dispostos da Lei de Responsabilidade Fiscal,
os fatos narrados não constituem irregularidade.”
No caso concreto, não decorre qualquer prejuízo para a Administração Pública e para a parte representanSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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te, haja vista a inexistência de irregularidade da Lei n°
1.333/2017 do Município de Pinheiro, referente à reestruturação administrativa, no que se refere ao aumento
com gasto de pessoal.
A citação do Administrador Público decorre de indício de
irregularidade de ato administrativo observado em análise dos fatos pela área técnica, esta fase (do chamamento ao processo) somente se justifica quando há algum indício, alguma dúvida sobre a legalidade ou regularidade
de determinado ato. No presente caso, ao contrário, não
foi detectada pela área técnica nada que pudesse indicar
alguma suposta irregularidade. Assim, ressalte-se, a citação mostra-se desnecessária e totalmente ineficaz, visto
que dos fatos narrados não constituem irregularidade.
“Só se admite a desconsideração de requisitos processuais se o julgamento do mérito não trouxer dano algum
àquele a quem a regra pretende beneficiar” (Efetividade do processo e técnica processual, São Paulo, Malheiros, 2006, p. 227).

cia.
Inicia-se a fase de instrução após o conhecimento da denúncia ou representação com a análise de mérito pela
área técnica dos fatos trazidos pela representante/denunciante, da qual poderá resultar em uma Instrução
Técnica Inicial para a citação do responsável nos casos
em que houver indícios de irregularidade, ou prontamente na elaboração de uma Instrução Técnica Conclusiva quando não se observar indícios de irregularidade,
como no caso presente.
Ainda, na forma do artigo 185 do RITCEES, após o conhecimento dos requisitos de admissibilidade, o processo será levado para deliberação do órgão colegiado, e, se
encerrada a instrução, deverá decidir na forma do art.
178, pela procedência ou improcedência da denúncia/
representação:
Art. 185. Após a apreciação dos requisitos de admissibilidade, o Relator, entendendo pertinente acolher a representação e sem prejuízo da adoção das medidas cautelares, encaminhará proposta de fiscalização ao Plenário
para deliberação.

lhe seja encaminhada, nos termos do Regimento Interno (art. 1°, inciso XXV da LC n. 621/12), e que preceitua o
art. 101, parágrafo único da LC 621/2012 que “aplicam-se à representação prevista nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia”; Considerando ainda que a SecexPrevidencia não identificou qualquer irregularidade, consoante se observa da Instrução Técnica
Conclusiva 29/2017, concluo pela improcedência da representação.
A análise dos requisitos autorizadores da medida cautelar, no caso concreto, mostrou-se totalmente desnecessário e ineficaz tendo em vista que o fato representado
revelou-se improcedente.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos anuo com o entendimento da área técnica e divirjo do entendimento conclusivo do Ministério Público de
Contas.

Da mesma forma o CPC 2015 no artigo 487, inc. I:

Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à
sua consideração.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Art. 178. Encerrada a fase de instrução, a denúncia será
submetida à Câmara ou ao Plenário, que decidirá:

I – acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na
reconvenção;

Relator

I - pela improcedência, quando não constatada ilegalidade ou irregularidade; (g.n.)
II - pela procedência, quando constatada ilegalidade ou
irregularidade, com a incidência das medidas cabíveis e
a aplicação das sanções previstas em lei.

Pelo exposto entendo que a ausência de citação, no caso
de ausência de irregularidade dos fatos trazidos em uma
representação ou denúncia não é impeditivo para adoção do procedimento mais adequado e expressamente
previsto em normativo legal e regimental.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, por:

Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denún-

Considerando que compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo decidir sobre representação que

No que respeita a fase procedimental o Regimento Interno desta Corte de Contas, em seu artigo 178 do RITCEES
e art. 95 do LC 621/2012, c/c artigo 186 do RITCEES e art.
99, §2º da LC 621/2012, assim dispõem:

Diário Oficial de Contas
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1. ACÓRDÃO

1.1. CONHECER da Representação nos termos do art.
94 c/c art. 99, caput, §1º e §2º da Lei Complementar
621/2012;
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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1.2. INDEFERIR a medida cautelar requerida;
1.3. CONSIDERAR IMPROCEDENTE a presente Representação, nos termos do art. 95, inc. I c/c art. 99, §2º,
ambos da Lei Complementar 621/2012;
1.4. ARQUIVAR os presentes autos, nos termos do artigo
176, §3º, inciso II c/c art. 186 do RITCEES.
1.5. NOTIFICAR os Representantes, na forma do art. 307,
§7º do RITCEES, bem como a do agente responsável, na
forma do art. 307, §3º da mesma norma regimental.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-Adjunta das Sessões
Diário Oficial de Contas

ACÓRDÃO TC- 199/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo TC: 07573/2017-7
Jurisdicionado: Associação dos Municípios para o Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte
Capixaba - PRODNORTE
Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: Antonio Carlos Machado
Ementa:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2016 – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO EXTREMO
NORTE CAPIXABA (PRODNORTE) – CONTAS REGULARES
– QUITAÇÃO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Associação dos Municípios para o Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte Capixaba PRODNORTE referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da senhor Antonio Carlos Machado.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 1131/20176 e a Instrução Técnica Conclusiva 6047/2017-3, concluindo pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador-Geral Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de Contas 0001/2018-9).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feiwww.tce.es.gov.br

to encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico 1085/2017, abaixo transcrito:
3 GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
3.1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
3.1.1 Aprovação das demonstrações contábeis
O conselho fiscal se reuniu e, depois de examinar o relatório da administração e balanço patrimonial e demais demonstrativos financeiros, entendeu que as contas prestadas pelo presidente, relativas ao exercício encerrado em 31/12/16, fossem consideradas aprovadas,
conforme se depreende do texto que se segue (PARCOF):
... . Os membros do Conselho Fiscal da Associação dos
Municípios para o Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte do Espírito Santo – Prodnort –
no desempenho de suas atribuições estatutárias, tendo
em vista a análise de verificação realizada nas contas no
exercício de 2016 para os fins previstos no Estatuto, após
examinarem os documentos que compõem o “BALANÇO
GERAL” encerrada em 31 de dezembro de 2016, bem como as Demonstrações: a) Escrituração contábil e fiscal
estão em perfeita ordem; b) As despesas efetuadas, autorizadas pela Diretoria, encontram-se dentro das necessidades e possibilidades da Associação; c) O saldo do dinheiro em caixa e saldo da conta bancária foram conferidos e estão em perfeita ordem; d) Todos os compromissos com terceiros encontram-se rigorosamente em ida.
Várias questões de ordem administrativa foram por nós
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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analisadas. Dado o exposto, nosso PARECER é pela APROVAÇÃO DO BALANÇO GERAL deste exercício.

nial e os resultados contábeis e físico-financeiros estão
consolidados nos subitens que se seguem.

Os prefeitos presentes à assembleia-geral ordinária
aprovaram, à unanimidade, o relatório da administração
e as demonstrações financeiras da Prodnorte, referente
ao exercício encerrado em 31/12/16, com fundamento
no parecer emitido pelo conselho fiscal, conforme se depreende parcialmente da ata:

3.2.1 Em caixa

... . Após, o senhor presidente passou a palavra à secretária Executiva da Associação para leitura do PARECER
do Conselho Fiscal. Feita a leitura, e com Parecer favorável à Aprovação das Contas, o presidente as colocou em
votação, em razão de as referidas demonstrações refletirem a posição da Associação em vinte dois de março de
dois mil e dezessete, e por estarem as conta em perfeita ordem e clareza e em condições de serem submetidas
à apreciação. Foram APROVADAS POR UNANIMIDADE...
A ata de reunião da assembleia-geral ordinária, que
aprovou o relatório da administração e as demonstrações contábeis da Prodnorte, referente ao exercício de
2016, foi publicado na imprensa local (Folha Classificados – www.folhaacademia.com.br).
3.1.2 Apresentação das demonstrações contábeis
A estrutura das demonstrações financeiras de 2016
atendeu as exigências contidas nos art. 176 a 205 da Lei
Federal nº 6.404/76 e alterações e na Resolução CFC Nº.
1.185/09 (NBC TG 26) e alterações.
3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Os saldos indicados nos termos de verificação das disponibilidades em caixa e bancárias e nos extratos bancários
das contas movimento foram confrontados com aqueles
contabilizados no balancete analítico e balanço patrimoDiário Oficial de Contas

Analisando o balancete de verificação (BALVER) e balanço patrimonial (BALPATIN) não se constatou saldo que
pudesse evidenciar recursos disponíveis na conta contábil de CAIXA, em 31/12/16.
3.2.2 Em conta movimento
Comparando-se, de forma individualizada, os saldos informados no termo de verificação das disponibilidades
bancárias – conta movimento (TVDISPN), nos extratos
bancários (EXTBAN) e naqueles contabilizados no balancete analítico (BALVER) não se averiguou divergência entre o saldo contábil (razão) e financeiro (termo de verificação das disponibilidades bancárias) apurado nas contas movimentadas na Caixa Econômica Federal – CEF e
no Banestes S/A, conforme evidenciado no quadro a seguir:
B a n c o /
Agência/
Conta
CEF – Ag.
3366 – c/c
127-2
Banestes –
Ag. 130 – c/
c 16.870.453
TOTAL

Nº da Conta Saldo contá- Saldo do ex- Divergência
contábil - in- bil (R$)
trato (R$)
(R$)
terna
1.1.1.05.002 50,00
50,00
0,00

1.1.1.05.005 19.331,40

19.331,40

0,00

-

19.381,40

0,00

19.381,40

3.2.3 Em conta aplicação
Comparando-se, de forma individualizada, os saldos informados no termo de verificação das disponibilidades
bancárias – conta aplicação (TVDISPN), nos extratos bancários (EXTBAN) e naqueles contabilizados no balancete
analítico (BALVER) não se averiguou divergência entre o
www.tce.es.gov.br

saldo contábil (razão) e financeiro (termo de verificação
das disponibilidades bancárias) apurado nas contas movimentadas na Caixa Econômica Federal – CEF e no Banestes S/A, conforme evidenciado no quadro a seguir:
B a n c o /
Agência/
Conta
CEF – Ag.
3366 – c/c
127-2
Banestes –
Ag. 130 – c/
c 16.870.453
TOTAL

Nº da Conta Saldo contá- Saldo do ex- Divergência
contábil - in- bil (R$)
trato (R$)
(R$)
terna
1.1.1.10.005 102.320,20 102.320,20 0,00

1.1.1.10.006 120.069,50

120.069,50

0,00

-

222.389,70

0,00

222.389,70

3.3 PATRIMÔNIO
3.3.1 Bens móveis
A Instrução Normativa – TC 40, de 26 de novembro de
2016, que alterou a IN TC 34/15, determinou aos titulares das pessoas jurídicas de direito privado que encaminhassem o arquivo correspondente ao inventário anual
de bens móveis (INVMOVS) para fins de subsidiar a análise entre os saldos inventariados e contabilizados no ativo permanente – imobilizado.
Comparando-se, de forma generalizada, o saldo contábil líquido (valor contábil deduzido da depreciação acumulada) registrado no grupo de contas do ativo imobilizado do balancete analítico (BALVER) e inventário anual
de bens móveis (INVMOVS) não se averiguou divergência entre o saldo contábil (razão) e físico-financeiro (inventariado), conforme evidenciado no quadro a seguir:
Grupo de contas Saldo contábil líquido
Ativo imobili- 167.350,56
zado
TOTAL
167.350,56

Valor inventa- Divergência
riado
(R$)
167.350,56
0,00
167.350,56

Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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3.3.2 Bens imóveis
A Instrução Normativa – TC 40, de 26 de novembro de
2016, que alterou a IN TC 34/15, determinou aos titulares das pessoas jurídicas de direito privado que encaminhassem ao TCEES o arquivo equivalente ao inventário
anual de bens imóveis (INVIMOS) para fins de subsidiar a
análise entre os saldos inventariados e contabilizados no
ativo permanente.
Contudo, examinando-se o balancete de verificação
(BALVER) e balanço patrimonial (BALPATIN) não se constatou saldo que pudesse evidenciar, em 31/12/16, recursos alocados em contas contábeis representativas dos
bens imóveis.
3.3. Bens intangíveis
A Instrução Normativa – TC 40, de 26 de novembro de
2016, que alterou a IN TC 34/15, determinou aos titulares das pessoas jurídicas de direito privado que encaminhassem ao TCEES o arquivo equivalente ao inventário
anual de bens intangíveis (INVINTN) para fins de subsidiar o exame entre os saldos inventariados e contabilizados no ativo permanente.

rio anual de bens em almoxarifado – bens de consumo e
permanente (INVALMO) para fins de subsidiar o exame
entre os saldos inventariados e contabilizados no balanço patrimonial.
Contudo, examinando-se o balancete de verificação
(BALVER) e balanço patrimonial (BALPATIN) não se constatou saldo que pudesse evidenciar, em 31/12/16, recursos alocados em conta específica de bens em almoxarifado – consumo e permanente.
3.5 REPASSES RECEBIDOS DO ENTE CONTROLADOR
3.5.1 Transferências recebidas para financiar despesas
de custeio ou aumentar o capital
A Instrução Normativa – TC 40, de 26 de novembro de
2016, que alterou a IN TC 34/15, determinou aos titulares das pessoas jurídicas de direito privado que encaminhassem ao TCEES o arquivo que, de modo geral, demonstraria os repasses financeiros transferidos pelo governo para financiar despesas de custeio ou aumentar o
capital social da entidade.

Contudo, examinando-se o balancete de verificação
(BALVER) e balanço patrimonial (BALPATIN) não se constatou saldo que pudesse demonstrar, em 31/12/16, recursos alocados em contas representativas dos bens intangíveis.

Contudo, verificando o arquivo DOCSPCA, que versou sobre as justificativas das ausências dos arquivos não enviados nas contas anuais, averiguou-se que a Prodnorte não recebeu quaisquer repasses que caracterizassem
transferências efetuadas à associação municipal, conforme se depreende da informação prestada pelo diretor-presidente:

3.4 ALMOXARIFADO

DREPAS não recebeu repasse do governo

3.4.1 – Bens de consumo

A declaração de que a associação não recebeu recursos oriundos do governo foi validada pela análise técnico-contábil porque não constaram registros que validassem essas transferências na demonstração do resultado do exercício (DEMRES) o no balancete analítico (BAL-

A Instrução Normativa – TC 40, de 26 de novembro de
2016, que alterou a IN TC 34/15, determinou aos titulares das pessoas jurídicas de direito privado que encaminhassem ao TCEES o arquivo equivalente ao inventáDiário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

VER), que deu origem ao encerramento das demonstrações financeiras.
3.6 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E DÍVIDAS RELACIONADAS
3.6.1 Obrigações sociais no exercício (INSS e FGTS)
Analisando o balancete analítico (BALVER), constatou-se que não há qualquer registro em contas contábeis
representativas de obrigações sociais no passivo circulante, nem tampouco no grupamento de despesas administrativas efetivadas com pessoal incorridas no exercício de 2016.
3.6.2 Dívidas previdenciárias de curto e longo prazo
Analisando o balancete analítico (BALVER) não se constatou registro de dívidas relacionadas às obrigações previdenciárias classificadas contabilmente no grupo das exigibilidades de curto e longo prazo.
4 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas refletem a gestão do senhor Antônio Carlos Machado (Diretor-presidente – Períodos: 01/01 a
31/12/12/16) no exercício de suas funções frente à Associação dos Municípios para o Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte Capixaba , relativamente ao exercício encerrado em 31/12/2016, razão
pela qual se opina no sentido de o Plenário deste TCEES
considerar - sob o aspecto técnico-contábil - REGULARES
as contas anuais prestadas pelo diretor da companhia,
na forma estabelecida pelo art. 84, inciso I, da LC 621/12.
Vitória – E/S, 13 de dezembro de 2017.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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te 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 da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. julgar REGULARES as contas do senhor Antonio
Carlos Machado frente a Associação dos Municípios para o Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte Capixaba - PRODNORTE no exercício de 2016,
na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação à responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal, seguida do
arquivamento dos presentes autos.

Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-Adjunta das Sessões

ACÓRDÃO TC- 200/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 08258/2016-8
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs:IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal
do Espírito Santo, SEAG – Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Representante:Membros do Ministério Público de Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)

2. Unânime.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

3. Data da Sessão: 07/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

Partes: Jose Maria de Abreu Junior, Rodrigo Rabello Vieira, Octaciano Gomes de Souza Neto, Ezron Leite Thompson

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Diário Oficial de Contas

Procurador: Hellen Synthia Spinasse (OAB: 10050-ES)
REPRESENTAÇÃO – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO – SECRETARIA
DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DO CONCURSO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
www.tce.es.gov.br

Trata-se de Representação com pedido de cautelar, formulado pelo Ministério Público de Contas do Estado do
Espírito Santo, em que relata a ocorrência de irregularidades em procedimento instaurado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF nos
termos do Edital nº 001/2016, tendo como objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para realização de inspeção de produtos e subprodutos de origem animal.
Questiona a constitucionalidade da Lei Estadual
10.541/2016, especificamente em seu art. 4º, inciso I,
que permitiria a delegação do poder de polícia a particulares quando, em verdade, o exercício da inspeção e/ou
fiscalização de produtos e subprodutos de origem animal
somente poderia ser feito por agentes públicos do IDAF.
Após notificação preliminar dos responsáveis, seguida
das informações correspondentes, prolatei Decisão Monocrática 1686/2016-2, indeferindo medida cautelar
requerida, a qual foi ratificada pela Decisão – Plenário
3526/2016-1.
Os responsáveis foram devidamente citados e notificados, conforme informado no Despacho 15936/2017-9,
da Secretaria Geral das Sessões, dos termos da Instrução
Técnica Inicial 54/2017-2, a qual apresentou em matéria
preliminar o incidente de inconstitucionalidade e além
da irregularidade de desrespeito ao princípio do concurso público.
A Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
2113/2017-3, propõe o arquivamento dos autos.
O Ministério Publicou de Contas manifestou-se nos
termos do Parecer do Ministério Público de Contas
6609/2017-4, conforme transcrição conclusiva a seguir:
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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IV - DOS PEDIDOS:

3, cujos trechos passo a transcrever:

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, com as vênias de estilo, dissentindo do posicionamento da área técnica, requer seja reconhecida, de forma incidental, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 4º, inciso I, parágrafos
1º e 3º da Lei Estadual n.º 10.541/2016 e, por conseguinte, lhe seja negada a aplicação, nos moldes do art. 1º, inciso XXXV da LOTCEES; e,

“III – DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI ESTADUAL Nº 10.541/16

No mérito, seja declarada a nulidade do Edital de Credenciamento n.º 001/2016, ante as irregularidades na
Delegação de atividades típicas de Inspeção e/ou Fiscalização de locais de abate de produtos e subprodutos de origem animal, Terceirização de serviço público,
afrontando ao princípio da legalidade – Art. 37, caput
da CF/88 e na Burla ao concurso público – Art. 37, inciso II da CF/88, bem como de Pagamento do particular inspecionado a particular credenciado, devendo, assim, ser o serviço prestado por servidores de carreira
do IDAF e as taxas, em razão do exercício do polícia, pagas em prol do cofre do Estado do Espírito Santo.
Seja recomendado ao atual Diretor Presidente do IDAF,
ou quem lhe suceder, que realize estudo acerca da necessidade de deflagração de concurso público com vistas a suprir a demanda de Agentes em Desenvolvimento Agropecuário para realizar as atividades alusivas de
inspeção de produtos e subprodutos de origem animal;
É o breve relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Divirjo do entendimento ministerial e adoto como razões de decidir os argumentos apresentados pela SecexDenúncias, na Instrução Técnica Conclusiva 2113/2017Diário Oficial de Contas

(...)
III.2 – Análise da justificativa
A arguição da inconstitucionalidade da Lei Ordinária Estadual nº 10.541/16 teve origem na discussão acerca da
possibilidade de delegação da atividade de “inspeção”,
que constitui um conjunto de atos indispensáveis ao
exercício do poder de polícia por agentes estatais.
O representante do Ministério Público Especial de Contas Estadual assevera que a regra estabelecida no art.
68, paragrafo único, VIII, da Constituição Estadual, estaria sendo ferida devido ao fato da delegação da atividade de “inspeção” para particulares significar alteração na
Lei Complementar Estadual nº 699/13, que rege os cargos e atividades do IDAF.
Resultou do estudo aprofundado da Lei Ordinária Estadual nº 10.541/2016 que não ocorreu a derrogação da
Lei Complementar Estadual nº 699/13, especialmente quanto ao rol de atribuições do cargo de Agente em
Desenvolvimento Agropecuário, vez que a atividade de
“inspeção” continua sendo uma das atribuições do cargo, tendo ocorrido apenas a delegação para particulares legalmente habilitados quanto ao caráter permanente, conforme art. 4º, I e II, da Lei Ordinária Estadual nº
10.541/2016.
Além disso, a própria Lei nº 10.541/2016 dispõe acerca
da obrigatoriedade do exercício da atividade de “fiscalização” exclusivamente por agentes do IDAF (art. 5º), ou
seja, o exercício do poder de polícia continua sendo estatal.
www.tce.es.gov.br

A Constituição do Estado do Espírito Santo, no art. 161,
contém previsão expressa para que atividades nos serviços de saúde possam ser delegadas a particulares, em
consonância com o disposto no art. 197 da Constituição
da República Federativa do Brasil.
A atividade objeto desta análise é precisamente a de
“inspeção” que, a teor das definições já transcritas, distingue-se da “fiscalização”, esta indelegável, constituindo-se em monopólio estatal a ser exercido no contexto
do poder de polícia.
Há um julgado acerca do assunto e que serviu de norte
para orientar quanto ao caso ora em análise, senão vejamos:
Art. 1º do Decreto Estadual nº 2.740/2009 que altera o parágrafo único do art. 1º do Decreto Estadual nº
3.748/1993 delegando o serviço de inspeção industrial e
sanitária de produtos de origem animal a pessoa física e
entidades privadas. Possibilidade, ante a previsão constitucional (art. 154 da C.E.). Poder de Polícia, com vistas
à preservação da saúde pública, que permanece hígido.
Ação improcedente.
(ADI n. 2010.033124-3, rel. Des. Cesar Abreu, j. 4.7.2011)
O art. 3º, I e II, da Lei Ordinária Estadual nº 10.541/2016
define as atividades de inspeção e fiscalização, distinguindo-as de forma bem clara, não restando qualquer
dúvida em relação à indelegabilidade do exercício do poder de polícia propriamente dito, a ser exercido exclusivamente por agentes estatais.
Portanto, conclui-se que não houve derrogação da Lei
Complementar Estadual nº 699/2013 pela Lei Ordinária
Estadual nº 10.541/2016, em relação às atribuições do
cargo de Agente em Desenvolvimento Agropecuário, vez
Segunda-feira, 28 de maio de 2018

308

ATOS DA 1a CÂMARA

que continua responsável pelas atividades de inspecionar e fiscalizar.
(...)
Do exposto, sugere-se o não provimento da arguição do incidente de inconstitucionalidade da Lei nº
10.541/2016, com o consequente arquivamento dos autos quanto a este item.
IV - Desrespeito ao Princípio do Concurso Público
(...)
Constata-se que o indício de irregularidade apontado está diretamente relacionado com a arguição de inconstitucionalidade já analisada, pois o foco está na questão acerca do rol de atribuições do cargo de Agente em
Desenvolvimento Agropecuário: Se o art. 4º da Lei Ordinária Estadual nº 10.541/2016 estaria derrogando a
Lei Complementar Estadual nº 699/2013, caso em que
a atribuição de inspecionar estaria sendo suprimida do
cargo e haveria, além da violação constitucional acerca
do processo legislativo, também a violação do princípio
do concurso público para o desenvolvimento de atividades que constituem atividade-fim na administração pública.
Quando da análise acerca da violação constitucional do
processo legislativo, restou demonstrado que não houve
derrogação da lei complementar pela lei ordinária, o que
seria inconstitucional por ferir o art. 68, parágrafo único, VIII, da Constituição Estadual, haja vista que somente
lei complementar poderia modificar atribuições do cargo
de Agente em Desenvolvimento Agropecuário do IDAF.
Por conseguinte, não tendo havido qualquer modificação quanto ao anexo III da Lei Complementar Estadual nº
699/2013, conclui-se que não ocorreu supressão da atriDiário Oficial de Contas

buição de inspecionar, que é inerente ao referido cargo.
Após análise aprofundada do conteúdo processual e das
leis objeto da discussão, mais especificamente a mensagem legal contida nos artigos 4º e 5º da Lei Ordinária Estadual nº 10.541/2016, conclui-se que a atividade-fim do
IDAF está incólume.
O art. 4º da Lei Ordinária Estadual nº 10.541/2016 determina o seguinte:
Art. 4º A inspeção de produtos e subprodutos de origem
animal de que trata a presente Lei será exercida da seguinte forma:
I - em caráter permanente, nos estabelecimentos que
realizem abates e registrados no Serviço de Inspeção do
Estado do Espírito Santo – SIE, exclusivamente por médicos veterinários habilitados pelo Conselho Profissional
e contratados por empresas previamente credenciadas
pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF; e
II - em caráter periódico, nos estabelecimentos que não
realizem abate, mas somente a industrialização, registrados no SIE, exclusivamente por médico veterinário servidor público do IDAF.
§ 1º Na inspeção, compete ao médico veterinário habilitado a identificação de lesões em vísceras, carcaças, linfonodos, entre outros; a realização do julgamento, condenação e destinação em conformidade com o que preconiza a normatização legal vigente; a suspensão temporária do abate, sob a justificativa de qualquer situação de
risco sanitário imediato, na ausência da documentação
sanitária obrigatória ou na inobservância do bem-estar
animal, devendo comunicar ao IDAF, para que, se necessário, adote medidas administrativas pertinentes.
www.tce.es.gov.br

§ 2º O credenciamento a que se refere o inciso I deste
artigo, bem como a habilitação de médicos veterinários
pelo IDAF serão regulamentados por meio de Decreto.
§ 3º Caberá aos estabelecimentos que realizam abate
custear o serviço de inspeção, mediante pagamento direto à empresa credenciada.
(não grifado no original)
Nota-se que a atribuição de inspeção continua sendo privativa do cargo de Agente em Desenvolvimento Agropecuário, que a exercerá em caráter periódico nos estabelecimentos que não realizam o abate de animais, sendo
delegada esta atribuição apenas quando em caráter permanente nos estabelecimentos que realizam o abate de
animais, e devendo ser exercida conforme normatização
legal vigente.
Então, no que se refere à atividade de inspeção, o objetivo da Lei Ordinária nº 10.541/2016 nada mais é do
que transferir a sobrecarga da atividade em caráter permanente nos estabelecimentos que realizam o abate de
animais – que antes estava exclusivamente a cargo dos
agentes do IDAF – para médicos veterinários contratados por empresas previamente credenciadas pelo IDAF,
o que não representa qualquer ilegalidade.
No que se refere à atividade de fiscalização, esta é exclusiva dos agentes do IDAF, sendo, portanto, indelegável e
devendo ser exercida obrigatoriamente, conforme se denota do § 1º do art. 6º da Lei nº 10.541/2016:
Art. 6º Compete ao SIE, coordenado pela Secretaria de
Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, por meio do IDAF, a normatização, o registro
de estabelecimentos, a fiscalização e a inspeção sanitária
e tecnológica de produtos e subprodutos de origem aniSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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mal tratados nesta Lei.
§ 1º Compete ao IDAF promover a fiscalização, em nível
estadual, do cumprimento desta Lei e normas dela derivadas.
O art. 5º da Lei nº 10.541/2016 não deixa dúvidas quanto à titularidade do exercício da fiscalização, que é exclusiva dos médicos veterinários do IDAF, ocupantes do cargo de Agente em Desenvolvimento Agropecuário:
Art. 5º A fiscalização, em todo e qualquer estabelecimento registrado no SIE será realizada exclusivamente
por médico veterinário servidor público do IDAF.
Dessa forma, considerando o conjunto probatório e a
análise aprofundada do objeto da Lei Ordinária Estadual nº 10.541/2016, conclui-se que o princípio do concurso público não foi violado, haja vista que o próprio texto legal prevê o exercício das atribuições de “inspeção” e
“fiscalização” por agentes do IDAF. A atribuição de “inspeção” apenas foi transferida ao particular quanto à periodicidade permanente nos estabelecimentos que realizam o abate de animais.
Assim, sugere-se o afastamento do indício de irregularidade apontado.”
Assim, com base na competência outorgada pelo inciso
V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento
Interno do TCEES), VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Deliberação que submeto à
sua consideração.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
Diário Oficial de Contas

2272/2017-5, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR IMPROCEDENTE a Representação, nos termos do inciso I, do artigo 95 e artigo 99, §2º, da Lei Orgânica do TCEES;
1.2. ARQUIVAR os autos, com fulcro no inciso II, do §3º,
do art. 176 e art. 186, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno).

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 201/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05531/2012-9
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2012
UG: PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra

1.3. DAR ciência às partes, na forma regimental.

Relator: Marco Antônio da Silva

2. Unânime.

Parte: Jorge Duffles Andrade Donati

3. Data da Sessão: 07/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

Ementa:RREO – OMISSÃO – EXTINGUIR A PUNIBILIDADE – ARQUIVAR.

4. Especificação do quórum:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em
substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
www.tce.es.gov.br

Cuidam os autos do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária - RREO, referente ao 3º bimestre do exercício de 2012, da Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra, sob a responsabilidade do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati.
Em razão da Omissão no envio do Relatório Resumido de
Execução Orçamentária, 3º bimestre de 2012, a área técnica, através da Instrução Técnica Inicial – ITI 743/2012,
sugeriu a notificação do responsável, consubstanciada
na Decisão Monocrática Preliminar 92/2012 e posteriormente na Decisão Monocrática Preliminar 228/2012 que
determinou a citação.
O Plenário desta Corte de Contas proferiu o Acórdão TC
476/2012 que, nos termos do voto do Relator, aplicou
multa pecuniária no valor de 1.000 VRTE’s ao responsáSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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vel, bem como reiterou a notificação, sob pena da cominação de nova multa.
Insta mencionar que consta dos autos informação acerca
do falecimento do responsável, ocorrida em 03/11/2016,
acostada aos autos à fl. 65.
O Ministério Público Especial de Contas, através do
Procurador, Dr. Luciano Vieira, nos termos do Parecer
0181/2018-1, em razão do falecimento do responsável,
hipótese superveniente de impedimento da execução da
multa, requereu o arquivamento dos autos, com posterior devolução à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do
E-TCEES.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara
deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do
Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuado o presente Relatório Resumido da
Execução Orçamentária - RREO, referente ao 3º bimestre
do exercício de 2012, da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, sob a responsabilidade do Sr. Jorge Duffles
Andrade Donati, faz-se necessário a análise dos atos e fatos, para posterior deliberação do Plenário, em razão da
documentação que lhe deu suporte.
1.

CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

Da análise do feito, verifico que os autos se encontravam
no Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento do Acórdão TC 476/2012, que
aplicou multa pecuniária, no valor de 1.000 VRTE’s, ao
Diário Oficial de Contas

agente responsável.

Relator

Registre-se que consta destes a Certidão de Óbito (fl.
65), indicando o falecimento do agente responsável.

1. ACÓRDÃO

Assim, tendo em vista a notória informação quanto ao
falecimento do agente responsável, constatada pelo
douto representante do Parquet de Contas, verifico que
não é possível a mantença da aplicação da penalidade
pecuniária ao respectivo agente, com fundamento no
princípio constitucional da personalidade ou da pessoalidade da pena.
Quanto ao tema, vale destacar que o princípio da pessoalidade da pena possui previsão expressa no texto constitucional, in verbis:
[...]
Art. 5º (...)
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado,
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação
do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas
aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do
valor do patrimônio transferido; - g. n.
Nestes termos, em que pese à manutenção da irregularidade referente à sanção imposta ao agente, considero prejudicada a aplicação de multa pecuniária, motivo
pelo qual divirjo do entendimento do douto representante do Parquet de Contas.
2.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, divergindo do posicionamento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, ante as razões expostas
pelo relator, em:
1.1. Extinguir a punibilidade do Sr. Jorge Duffles Andrade
Donati, por ser esta de caráter personalíssimo, em consonância com o princípio da pessoalidade da pena, nos
termos do artigo 5º, XLV, da Constituição Federal, tendo
em vista a comprovação do óbito do agente responsável, restando prejudicada a mantença da multa pecuniária aplicada, conforme Acórdão TC nº 476/2012 constante destes autos, reformulando-se o v. Acórdão indicado;
1.2. ENCAMINHAR os autos à Secretaria do Ministério
Público Especial de Contas para os devidos registros no
sistema de cobrança do E-TCEES;
1.3. ARQUIVAR os presentes autos, em razão do falecimento do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati, em face da
extinção da punibilidade.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária da
1° Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (relator - em substituição)
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 202/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05011/2016-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: HDRC - Hospital Doutora Rita de Cássia
Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: Fabio Bastianelle da Silva, Kepler Alexandro Reis
Junior, Antonio Angelo Moschen
Ementa:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Hospital Doutora Rita de Cássia - HDRC, relativa ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. Kepler
Alexandro Reis Junior e Antônio Ângelo Moschen, Ordenadores de Despesas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
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00407/2017-9 (fls. 18-25) e na Instrução Técnica Inicial –
ITI nº 00680/2017-1, através da Decisão Monocrática nº
01032/2017-8 (fls. 33-34), determinei a citação dos responsáveis, no sentido de que apresentassem, no prazo
de 30 (trinta) dias, suas razões de defesa em face do indicativo de irregularidade constante do item 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
Em resposta aos Termos de Citação nº 01134/2017-1 e
01135/2017-4 (fls. 35-36), os gestores apresentaram,
respectivamente, a esta Corte de Contas documentação
que fora acostada às folhas 42-43 e 46-47 dos autos.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 00180/2018-6 (fls. 6066), opinou no sentido de que seja julgada regular com
ressalva a prestação de contas em apreço, expedindo-se
determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do
Procurador, Dr. Luciano Vieira, mediante Parecer nº
00518/2018-8, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do
Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Hospital Doutora Rita de Cássia - HDRC, relativa ao exercício de 2015, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que
www.tce.es.gov.br

lhe deu suporte.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalva, e expedição de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
00180/2018-6, verbis:
[...]
2. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Hospital Doutora Rita de Cássia - HDRC, exercício de
2015, sob a responsabilidade dos Senhores Antonio Angelo Moschen e Kepler Alexandro Reis Junior, sendo
mantida a irregularidade constante do item 3.3.1 do RT
00407/2017-9, tratada no item 2.1 desta Instrução Conclusiva:
2.2 AUSÊNCIA DO PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
Base legal: art. 82, § 2º, da Lei 621/2012, anexo 12 da IN
TC 28/2013 alterada pela IN TC 33/2014.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA as contas dos Senhores Antonio Ângelo Moschen
e Kepler Alexandro Reis Junior, no exercício de funções
de ordenador de despesas Hospital Doutora Rita de
Cássia - HDRC no exercício de 2015, na forma do artigo
84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida,
determinar à Hospital Doutora Rita de Cássia - HDRC na
pessoa de seu atual gestor, que:
Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno
nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;

(g.n.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.

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

Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico
que a área técnica entendeu como regular com ressalva
os atos praticados sob o aspecto técnico-contábil, estando correto o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que, no mesmo sentido, se manifestaram pela regularidade com ressalva da presente
prestação de contas, em razão da mantença da irregularidade inserta no item 3.3.1 do RT 407/2017-9 (Ausência do Parecer Conclusivo no relatório de controle interno), havendo necessidade de expedição de determinação, de acordo com os ditames estabelecidos nos artigos 84, inciso II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.

[...]

2.

Art. 84. As contas serão julgadas:

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

Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012. (g.n).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.

(...)
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;

DISPOSITIVO:

tas Anual do Hospital Doutora Rita de Cássia - HDRC, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos
Srs. Kepler Alexandro Reis Junior e Antônio Ângelo
Moschen, Ordenadores de Despesas, em razão da mantença da irregularidade formal contida no item 3.3.1 do
Relatório Técnico – RT nº 407/2017-9, dando-lhes a devida quitação;
1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÕES ao atual gestor do Hospital Doutora Rita de Cássia, nos seguintes termos:
1.2.1 Adote medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno,
nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
1.2.2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa
unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
1.3. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.
2. Unânime.

MARCO ANTONIO DA SILVA

3. Data da Sessão: 07/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

Relator

4. Especificação do quórum:

(...)

1. ACÓRDÃO:

Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das
medidas necessárias à correção das impropriedades ou
faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

Diário Oficial de Contas

1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Conwww.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (relator - em substituição)
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 203/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 06412/2016-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: CAPAAC - Centro de Atendimento Psiquiátrico Doutor Aristides Alexandre Campos
Relator: Marco Antônio da Silva
Partes: Luciara Botelho Moraes Jorge, Soraya Brunhara
Canuto de Andrade
Ementa:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Centro de Atendimento Psiquiátrico Doutor Aristides Alexandre Campos - CAPAAC, relativa ao exercício de
2015, sob a responsabilidade das Sras. Soraya Brunhara
Canuto de Andrade e Luciara Botelho de Moraes, Orde-
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nadoras de Despesas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
00413/2017-4 (fls. 17-24) e na Instrução Técnica Inicial
– ITI nº 0654/2017-9, através da Decisão Monocrática nº
01030/2017-9 (fls. 31-32), determinei a citação dos responsáveis, no sentido de que apresentassem, no prazo
de 30 (trinta) dias, suas razões de defesa em face do indicativo de irregularidade constante do item 3.3.1 do referido Relatório Técnico.
Em resposta aos Termos de Citação nº 01136/2017-9 e
01137/2017-3 (fls. 33-34), os gestores apresentaram,
respectivamente, a esta Corte de Contas documentação
que fora acostada às folhas 42-43 e 47-48 dos autos.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 00158/2018-1 (fls. 5259), opinou no sentido de que seja julgada regular com
ressalva a prestação de contas em apreço, expedindo-se
determinação.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes, mediante Parecer de
folhas 63-64, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do
Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do Centro de Atendimento Psiquiátrico Doutor Aristiwww.tce.es.gov.br

des Alexandre Campos - CAPAAC, relativa ao exercício de
2015, em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe
deu suporte.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
00158/2018-1, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Centro de Atendimento Psiquiátrico Doutor Aristides
Alexandre Campos - CAPAAC, exercício de 2015, sob a
responsabilidade das Senhoras Soraya Brunhara Canuto de Andrade e Luciara Botelho Moraes Jorge, sendo
mantida a irregularidade constante do item 3.3.1 do RT
00413/2017-4, tratada no item 2.1 desta Instrução Conclusiva:
2.1 AUSÊNCIA DO PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO (item 3.3.1 do RT
00413/2017-4).
Base legal: art. 82, §2º, da Lei 621/2012, anexo 12 da IN
TC 28/2013 alterada pela IN TC 33/2014.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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SALVA as contas das Senhoras Soraya Brunhara Canuto
de Andrade e Luciara Botelho Moraes Jorge, no exercício de funções de ordenadoras de despesas Centro de
Atendimento Psiquiátrico Doutor Aristides Alexandre
Campos - CAPAAC, no exercício de 2015, na forma do
artigo 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, em função da irregularidade mantida,
determinar à Centro de Atendimento Psiquiátrico Doutor Aristides Alexandre Campos - CAPAAC na pessoa de
seu atual gestor, que:
1) Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno
nos moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
2) Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei
Complementar 621/2012. (g.n).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012
estabelece o seguinte, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
(...)
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não repreDiário Oficial de Contas

sente dano injustificado ao erário;

1. ACÓRDÃO:

(...)

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo relator, em:

Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das
medidas necessárias à correção das impropriedades ou
faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência.
(g.n.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos
autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico
que a área técnica entendeu como regular com ressalva
os atos praticados sob o aspecto técnico-contábil, estando correto o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que, no mesmo sentido, se manifestaram pela regularidade com ressalva da presente
prestação de contas, em razão da mantença da irregularidade inserta no item 3.3.1 do RT 413/2017-4 (Ausência do Parecer Conclusivo no relatório de controle interno), havendo necessidade de expedição de determinação, de acordo com os ditames estabelecidos nos artigos 84, inciso II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
2.

DISPOSITIVO:

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

1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do Centro de Atendimento Psiquiátrico Doutor Alexandre Campos - CAPAAC, relativa ao exercício de
2015, sob a responsabilidade das Sras. Soraya Brunhara
Canuto de Andrade e Luciara Botelho Moraes Jorge, Ordenadoras de Despesas, em razão da mantença da irregularidade formal contida no item 3.3.1 do Relatório Técnico – RT nº 413/2017-4, dando-lhes a devida quitação;
1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÕES ao atual gestor do Centro de Atendimento Psiquiátrico Doutor Aristides Alexandre Campos - CAPAAC, nos seguintes termos:
1.2.1 Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno nos
moldes previstos no artigo 3º, IX da Lei Complementar
nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;
1.2.2. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa
unidade gestora, em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
1.3. ARQUIVAR os presentes autos, após trânsito em julgado.
2. Unânime.

MARCO ANTONIO DA SILVA

3. Data da Sessão: 07/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária da
1° Câmara

Relator

4. Especificação do quórum:
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (relator - em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC- 204/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 07014/2016-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG:FMSLT - Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra
Relator: Marco Antônio da Silva
Parte: Ormi Buleriann Pereira
Ementa:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
Diário Oficial de Contas

do Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra - FMSLT,
relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr.
Ormi Buleriann Pereira, Ordenador de Despesas.

lativa ao exercício de 2015, em comento, necessário é sua
análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.

Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico nº
00211/2017-1 (fls. 8-15) e na Instrução Técnica Inicial –
ITI nº 00303/2017-8, através da Decisão Monocrática nº
01079/2017-4 (fls. 22-23), determinei a citação do responsável, no sentido de que apresentassem, no prazo de 30
(trinta) dias, suas razões de defesa em face do indicativo
de irregularidade constante dos itens 3.2.2.1 do referido
Relatório Técnico.

CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

Em resposta ao Termo de Citação nº 01172/2017-5 (fls.
24), o gestor apresentou a esta Corte de Contas documentação que fora acostada a folha 34-42 dos autos.

Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de determinação.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
00202/2018-9, verbis:
[...]

A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia - NCE, nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC nº 00202/2018-9 (fls. 81-87), opinou no sentido de que seja julgada regular com ressalva
a prestação de contas em apreço, expedindo-se determinação.

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, mediante Parecer nº 00587/2018-9 (fl. 91), em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.

Conforme exposto, não foram apresentados elementos
suficientes ao afastamento a seguinte irregularidade:

Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do
Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas,
nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC
nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra - FMSLT, rewww.tce.es.gov.br

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJA DA TERRA, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
do Sr. ORMI BULERIANN PEREIRA.

2.1 Não realização dos inventários de bens móveis e imóveis após o fundo ter sido notificação da ausência desses
documentos na prestação de contas. (item 3.2.2.1 do RTC)
Fundamentação legal: arts. 85 c/c 96 da lei 4.320/64.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, considerando que a irregularidade
mantida, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES c/ RESSALVAS as contas
do Sr. ORMI BULERIANN PEREIRA, no exercício de funções de ordenador de despesas da FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE LARANJA DA TERRA, no exercício de 2015,
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei Complementar
621/2012 c/c art.163 inciso ii, do Regimento Interno do
TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.
Considerando a manutenção do indicativo de irregularidade do item 3.2.2.1 do Relatório Técnico Contábil 211/2016 sugere-se DETERMINAR ao atual gestor do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJA DA TERRA a
adoção de medidas necessárias à elaboração dos inventários anuais de bens móveis, imóveis, intangíveis e em
almoxarifado ao final de cada exercício financeiro, em
atendimento ao disposto na Instrução Normativa TC nº
43/2017. – (g.n).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012 estabelece o seguinte, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
(...)
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que
não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;
(...)
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o
Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará,
ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência. (g.n.).
Desse modo, verifico da documentação constante dos autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se
Diário Oficial de Contas

adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento.

no item 3.2.2.1 do Relatório Técnico – RT nº 00211/20171, dando-lhe a devida quitação;

Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico
que a área técnica entendeu como regular com ressalva
os atos praticados sob o aspecto técnico-contábil, estando correto o posicionamento técnico e do representante
do Parquet de Contas que, no mesmo sentido, se manifestaram pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas, em razão da mantença da irregularidade
inserta no item 3.2.2.1 do RT 00211/2017-1 (Não realização dos inventários de bens móveis e imóveis após o fundo ter sido notificação da ausência desses documentos
na prestação de contas.), havendo necessidade de expedição de determinação, de acordo com os ditames estabelecidos nos artigos 84, inciso II e 86, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.

1.2. EXPEDIR DETERMINAÇÃO ao atual gestor do Anual
Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra - FMSLT,
nos seguintes termos:

2.

4. Especificação do quórum:

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra FMSLT, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Ormi Buleriann Pereira, Ordenador de Despesas,
em razão da mantença da irregularidade formal contida
www.tce.es.gov.br

1.2.1 Adote medidas necessárias à elaboração dos inventários anuais de bens móveis, imóveis, intangíveis e em
almoxarifado, ao final de cada exercício financeiro, em
atendimento ao disposto na Instrução Normativa TC nº
43/2017.
1.3. ARQUIVAR os presentes autos após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/03/2018 - 5ª Sessão Ordinária da 1°
Câmara
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (relator - em substituição).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres
Prévios, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
disponíveis na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

PARECER PRÉVIO TC-013/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
Processos: 03736/2016-6, 02398/2015-6, 03131/2015-9
Classificação:

Prestação de Contas Anual de Prefeito

Exercício: 2015
UG: PMARN - Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: Maria Emanuela Alves Pedroso
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA
– 2) DETERMINAÇÃO – 3) RECOMENDAÇÃO – 4) ARQUIVAMENTO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Alto Rio Novo, sob a responsabilidade da Sra. Maria Emanuela Alves Pedroso, referente
ao exercício de 2015.
No Relatório Técnico 00192/2017-1 (fls. 6/48) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando na Instrução Técnica Inicial - ITI 00262/2017-2 (fls.
49/50) para a citação da responsável.
Diário Oficial de Contas

Em atenção ao Termo de Citação 00431/2017-2 (fl.
54), a gestora encaminhou os documentos e justificativas (fls. 43/118), as quais foram devidamente analisadas pela Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
04273/2017-8 (fls. 122/163), opinando pela emissão de
parecer prévio pela Rejeição das Contas, concluindo nos
seguintes termos:
4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, exercício de 2015,
formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores.
Após análise do conteúdo dos autos TC 3.736/2016, considerando-se as argumentações e a documentação apresentadas, concluiu-se que os elementos trazidos pela
gestora responsável são suficientes para o afastamento dos indicativos de irregularidades tratados nos seguintes itens:
2.1 ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM FONTE DE
RECURSOS (Item 5.1.1 do RT 192/2017) e
2.8 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ABAIXO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (Item 9.1.1 do RT 192/2017)
Todavia, diante do conjunto de alegações e documentos
trazidos pela gestora responsável, bem como das análises aqui efetuadas, concluiu-se que, do ponto de vista
técnico-contábil, os elementos apresentados nos autos
não foram suficientes para modificar o posicionamento
expresso por esta Secretaria de Controle Externo no Relatório Técnico RT 192/2017 quanto aos seguintes itens,
considerados mantidos:
www.tce.es.gov.br

2.2 INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO
QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO (Item 5.2.1 do RT
192/2017);
2.3
APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO EVIDENCIANDO DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS
(Item 5.3.1 do RT 192/2017);
2.4 AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
EM PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO DEMDFL
(Item 7.1 do RT 192/2017);
2.5 INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA
PAGAMENTO (Item 7.2 do RT 192/2017);
2.6 ANEXO 5 DO RGF (RGFRAP) APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM OS EVIDENCIADOS NO ANEXO AO
BALANÇO PATRIMONIAL (Item 7.3 do RT 192/2017) e
2.7 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
INDICA DISTORÇÃO NO RESULTADO FINANCEIRO DO
EXERCÍCIO (Item 7.4).
Desta forma, quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de
que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Alto Rio Novo, recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS da Sra. Maria Emanuela Alves Pedroso, Prefeita Municipal durante o exercício de 2015, face à constatação de graves infrações a
normas constitucionais, legais e regulamentares de natureza contábil, orçamentária e financeira (relatadas nos
itens 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 desta Instrução Técnica),
conforme dispõem o inciso III do art. 132, do Regimento Interno deste Tribunal e o inciso III do art. 80, da Lei
Complementar 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público EspeSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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cial de Contas para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC
04740/2017-7 e manifestou-se de acordo com a Secretaria de Controle Externo de Contas.

Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual da Prefeitura de Alto Rio Novo, referente ao exercício de 2015, portanto, estamos a apreciar as “Contas de
Governo”.

Por ocasião da defesa oral, ocorrida em 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA de 29/11/2017, foram
juntadas notas taquigráficas (despacho 68875/2017-6) e
material referente a documentos da defesa (Petição Intercorrente 0212/2017-5).

Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, José de
Ribamar de Caldas Furtado, defende que o conceito de
contas de governo é o ponto de partida para que se possa entender a missão constitucional atribuída ao Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no julgamento político que exercerá sobre a gestão anual do
Chefe do Executivo. Esse auxílio será consubstanciado no
parecer prévio.

Através da Manifestação Técnica 1684/2017-1 a Secex
Contas analisou a documentação encampada na defesa
oral e manteve a sugestão de Parecer pela Rejeição das
Contas, sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas através da Parecer 07337/2017-5, mantendo as seguintes irregularidades:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Face ao todo exposto nesta Manifestação Técnica, vimos
propor a adoção das seguintes medidas:
Que sejam afastados os indicativos de irregularidade
apontados nos itens 5.2.1 e 7.2 do RT 192/2017 (itens
2.2 e 2.5 da ITC 4.273/2017);
Que sejam mantidos os indicativos de irregularidade
apontados nos itens 5.3.1, 7.1, 7.3 e 7.4 do RT 192/2017
(itens 2.3, 2.4, 2.6 e 2.7 da ITC 4.273/2017);

Para aquele Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que se diferencia da prestação das “contas de
gestão”, é o meio pelo qual, anualmente, o Presidente
da República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prefeitos Municipais expressam os resultados da atuação governamental no exercício financeiro a
que se referem.
O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que
“contas de governo” são contas globais que:

Que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se
ao Poder Legislativo municipal a REJEIÇÃO das contas do
Chefe do Poder Executivo Municipal de Alto Rio Novo,
referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
da Senhora MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO, na forma do art. 80, inciso III, da LC n.º 621/2012 c/c art. 71,
inciso III, da Constituição Estadual.

“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de
governo, dos programas governamentais, demonstram
os níveis de endividamento, o atender aos limites de
gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”

II – FUNDAMENTAÇÃO:

O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em

Diário Oficial de Contas
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sua obra “Tribunais de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro Aécio Mennuci, cujo procedimento
“contas anuais” se caracteriza como um extenso relatório, que é acompanhado do Balanço Geral e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais se procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que foi
arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se
ênfase especial ao desempenho orçamentário do estado e às realizações do governo dentro do mesmo período.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de Contas dos Estados, entre essas
compreendeu as atinentes às competências do TCU, nas
quais é clara a distinção entre o artigo 71, I – de apreciar
e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do
artigo 71, II, - de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário.
Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as
“contas de governo” e “contas de gestão”, vale destacar
o julgamento da ADI nº 849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:
“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta, é tradicional, sempre restrita a competência do
Poder Legislativo para o julgamento às contas gerais da
responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal de Contas: cuida-se de
sistema especial adstrito às contas do Chefe do Governo,
que não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária.”
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada
ao setor público. Através dela se efetua de modo eficiente o registro dos atos e fatos relativos ao controle da execução orçamentária e financeira. No entanto, muito ainda se pode avançar no que se refere à evidenciação do
patrimônio público.
II.2 – DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando que,
ao final de cada exercício, os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na
Demonstração das Variações Patrimoniais.
Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101/00,
Lei de Responsabilidade Fiscal, disciplinou normas ligadas às finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se
extrair os seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
(FIGURA)
Os dados acima demonstram o resultado fiscal do exercício de 2015 da Prefeitura de Alto Rio Novo.
A seguir apresento a análise individualizada dos Demonstrativos Contábeis e do Resultado Fiscal do ente.
II.2.1 - Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da
Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas orçamentárias previstas em confronto com as realizadas,
dentro do exercício a que se referem.
A Portaria STN nº 438/12, alterou substancialmente o
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demonstrativo. As receitas, demonstradas por categoria
econômica e origem, passaram a detalhar a previsão inicial, a previsão atualizada, a receita realizada e o saldo
que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.
As despesas, demonstradas por categoria econômica e
grupo de natureza, passaram a discriminar a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as
despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, vide tabela 2:
Tabela 2 – Balanço Orçamentário Resumido
(FIGURA)
Um dos enfoques do Balanço Orçamentário é evidenciar as variações ocorridas entre as estimativas e as realizações, entre o planejado e o executado. Desta forma,
é nessa demonstração contábil que se pode identificar,
ainda que de forma sintética, se ocorreu à concretização
das estimativas feitas pela municipalidade nos aspectos
de receitas e despesas orçamentárias.
Verifiquei, conforme Tabela 2, que o município arrecadou 89,38% da receita corrente prevista, 53,71% da receita de capital e executou 78,48% da despesa fixada.
Também é essa demonstração que evidencia o resultado
orçamentário obtido, permitindo avaliar o nível de comprometimento das futuras arrecadações de receitas com
as despesas que excederam as realizações do exercício a
que se referem.
No exercício de 2015, verifica-se um resultado negativo
na execução orçamentária. Conforme evidenciado, as receitas totais arrecadadas totalizaram R$ 21.567.339,34,
enquanto que as despesas realizadas totalizaram R$
22.383.559,56 resultando em DÉFICIT na execução orçamentária no valor de R$ 816.220,22.
www.tce.es.gov.br

O Balanço Orçamentário foi complementado pelo Anexo 1 (Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não
Processados) e Anexo 2 (Demonstrativo da Execução dos
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados), cujo objetivo é propiciar uma análise da execução
orçamentária do exercício em conjunto com a execução
dos restos a pagar não processados, processados e não
processados liquidados.
O somatório dos saldos apurados de restos a pagar evidenciados nos Anexos 1 e 2 do Balanço Orçamentário
atingiu o valor de R$ 3.295.768,85, sendo Restos a Pagar Não Processados de R$ 2.887.093,00 e Restos a Pagar Processados de R$ 408.675,85.
II.2.2 - Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro, conforme o artigo 103 da Lei nº
4.320 de 1964, demonstrará as receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias, conjugados com o saldo do exercício anterior e o saldo que se transfere para
o exercício seguinte (tabela 3). Este é o instrumento utilizado para evidenciar o resultado financeiro obtido no
exercício a que se refere.
Tabela 3 – Balanço Financeiro Resumido
(FIGURA)
A demonstração sob análise revela um resultado financeiro negativo de R$ 2.122.034,22 representado pela diferença entre as receitas orçamentária e extra orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias e extra
orçamentárias pagas.
II.2.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais
O artigo 104 da Lei 4.320/64 dispõe que a Demonstração das Variações Patrimoniais-DVP evidenciará as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou indepenSegunda-feira, 28 de maio de 2018

320

ATOS DA 1a CÂMARA

dentes da execução orçamentária e indicará o resultado
patrimonial do exercício.
As alterações ocorridas no patrimônio são provenientes
das variações quantitativas e qualitativas. As variações
quantitativas decorrem das transações do setor público
que aumentam ou diminuem o Patrimônio Líquido, e as
qualitativas transcorrem daquelas que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimônio líquido.
A DVP apresenta o resultado financeiro, também visível
no Balanço Financeiro, e o resultado extra-financeiro (ou
estritamente patrimonial). E mais, a DVP demonstra valores que são derivados do orçamento, e aqueles que independem do orçamento.
A junção do resultado financeiro com o extra-financeiro
produz o resultado do exercício sob a ótica patrimonial,
que no presente exercício foi positivo (Tabela 4). Tal resultado é somado à conta de Ativo Real Líquido do Balanço Patrimonial.
Tabela 4 – Resultado Patrimonial
(FIGURA)
É importante ressaltar que o resultado do exercício no
setor público não é um indicador de desempenho, mas
um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.
II.2.4 - Balanço Patrimonial
Dentre os demonstrativos contábeis obrigatórios pela
Lei 4.320/64, está o Balanço Patrimonial que apresenta, de forma sintética, os bens, direitos e obrigações que
compõem o Patrimônio ao final do período a que é específico. Formalmente, o Balanço Patrimonial é apresenDiário Oficial de Contas

tado em duas seções, onde a seção do Ativo aglutina os
bens e direitos e a seção do Passivo consolida as obrigações e o Patrimônio Líquido.
Nessa apresentação, podem ser identificados os resultados da gestão pública dos administradores com reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade cujos saldos representam, de forma acumulada, as consequências das
ações administrativas dos diversos responsáveis pela Prefeitura ao longo dos anos e, em especial, quando
comparados os saldos com Balanços de exercícios distintos.
A avaliação do Patrimônio da Entidade, a partir do Balanço Patrimonial, tem como ponto fundamental demonstrar a capacidade de liquidez da entidade, e diagnosticar o resultado econômico, financeiro e patrimonial, para proporcionar segurança e tranquilidade à Administração na gestão.
Com as mudanças trazidas pela Portaria STN 438/12,
o Balanço Patrimonial passou a ser composto, além do
quadro principal, também pelos quadros: “Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes”, “Quadro das Contas de
Compensação” e passou a ter como anexo o “Quadro do
Superávit/Déficit Financeiro”, conforme demonstrado na
tabela a seguir:
Tabela 5 – Balanço Patrimonial Consolidado
(FIGURAS)
O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha
um Ativo Financeiro no valor de R$ 5.944.374,47 e um
Passivo Financeiro no valor de R$ 5.758.988,41, resultando num superávit financeiro de R$ 185.386,06, indicando que o Município dispõe de valores por superávit
financeiro como fonte de recursos, para abertura de créwww.tce.es.gov.br

ditos adicionais no exercício de 2016, segundo estabelece o artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei 4.320/64.
II.2.5 - Demonstrativo das Receitas de Operações de
Crédito e Despesas de Capital
Segundo orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, o Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital apresenta as receitas de operações de crédito em comparação com as despesas de
capital líquidas, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da “Regra de Ouro”, ou seja, a vedação constitucional da realização de receitas das operações de crédito excedentes ao montante das despesas de capital,
ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.
A conferência do demonstrativo evidenciou que não
houve no exercício contratação de Operações de Créditos, logo, verificou-se o cumprimento da “Regra de Ouro”.
II.2.6 – Do Equilíbrio das Contas Públicas
Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal
de Contas da União, Weder de Oliveira, publicadas em
sua obra “Curso de Responsabilidade Fiscal”, que a razão
fundamental que levou à concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade premente e histórica
de instituir processos estruturais de controle do endividamento público.
O Ministro destacou o § 10 da exposição de motivos que
acompanhou o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal,
enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, em 13 de abril de 1999, onde o controle do endividamento público constituía preocupação central da poSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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lítica econômica do governo: “o equilíbrio intertemporal
das contas públicas é entendido como bem coletivo, do
interesse geral da sociedade brasileira, por ser condição
necessária para a consolidação da estabilidade de preços
e a retomada do desenvolvimento sustentável”.
Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares normativos, denominação que se pode atribuir aos
conjuntos de disposições sobre:
Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites e controle;
Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas fiscais, acompanhamento e controle da execução orçamentária;
Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos atos dos quais resulte aumento de despesa;
Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras específicas para as despesas da seguridade social;
Receita pública: concessão de benefícios tributários e
transparência da administração tributária;
Transparência, controle social e fiscalização: produção e
divulgação de informações.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Alto Rio Novo, sob a responsabilidade da Sra. Maria Emanuela Alves Pedroso, Prefeita
Municipal, referente ao exercício de 2015, atendeu majoritariamente os pilares da LRF,
III – DAS IRREGULARIDADES
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
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e regimentais.
Quanto às irregularidades remanescentes, passo a expor
as razões que formaram meu convencimento.
III.1 apuração de déficit orçamentário evidenciando desequilíbrio das contas públicas (item 5.3.1 do rt
192/2017);
Base Normativa: Artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da
Lei Federal nº 4.320/1964; artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º,
inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Conforme relatado no RTC 192/2017:
Ao serem confrontados os totais da Receita Arrecadada
(R$ 21.567.339,34 – vinte e um milhões, quinhentos e
sessenta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos) e da Despesa Orçamentária Executada (R$ 22.383.559,56 – vinte e dois milhões, trezentos
e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais
e cinquenta e seis centavos), apurou-se Déficit Orçamentário no montante de R$ 816.220,22 (oitocentos e dezesseis mil, duzentos e vinte reais e vinte e dois centavos).
Registrou-se no RT 192/2017 que no exercício anterior
(2014), conforme informações extraídas do Processo TC
5565/2015, o Município não obteve Superávit Financeiro
que pudesse fazer face ao Déficit Orçamentário apurado
no exercício em análise. Ao contrário, o município apurou um déficit financeiro de R$ 2.042.856,04 (dois milhões, quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis
reais e quatro centavos).
Constatou-se, ainda, que no exercício de 2015 houve
cancelamento de restos a pagar processados no montante de R$2.641.675,73 (dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), conforme Tabela 14 daquele rewww.tce.es.gov.br

latório técnico, tendo sido considerado temerário corroborar a mudança da situação financeira de negativa em
2014 para a positiva de R$185.386,06 (cento e oitenta e
cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e seis centavos),
conforme Tabela 13 do RT 192/2017, apurada no exercício ora analisado.
Justificativas da gestora:
De acordo com os autos da folha 17, ficou evidenciado
o déficit orçamentário proporcionando um desequilíbrio
nas contas públicas. Em confronto da Receita Arrecadada no valor de R$ 21.567.339,34 (vinte e um milhões,
quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais, trinta e quatro centavos), e despesa empenhada no valor de R$ 22.383.559,56 (vinte e dois milhões,
trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e
nove reais, cinquenta e seis centavos), tendo um resultado na execução orçamentária deficitária no valor de R$
816.220,22 (oitocentos e dezesseis mil, duzentos e vinte
reais, vinte e dois centavos).
Não podemos deixar de salientar que no exercício de
2015 o município de Alto Rio Novo foi contemplado com
vários processos de precatórios que totalizaram o valor
empenhado de R$ 619.781,44 (seiscentos e dezenove
mil, setecentos e oitenta e um real, quarenta e quatro
centavos). Além de resíduos de convênios de exercícios
anteriores no valor de R$ 16.358,13 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e oito reais, treze centavos) que efetivam a devolução no exercício de 2015.
Assim, apurando os valores empenhados não previstos
com recursos próprios do município em confronto com o
déficit orçamentário, concluímos a seguir:
(FIGURA)
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Tratando-se do orçamento anual de R$ 24.700.000,00,
e uma crise financeira que vem assolando os municípios brasileiros, o valor de déficit orçamentário de R$
180.080,65 é insignificante, pois equivale a 0,72% do orçamento municipal.
Por outro, conforme exposto no item 5.2.1, o cenário da
economia nacional registrou um déficit significante nas
contas públicas, impactando expressivamente a arrecadação das receitas. No caso, o município de Alto Rio Novo que sobrevive diretamente de transferências constitucionais, como o Fundo de Participação, Royalties e
ICMS que sofreram uma importante queda no exercício
de 2015, comprometendo diretamente os compromissos assumidos. Mesmo com todo o esforço para manter organizada as finanças do município, com controle
efetivo ao que determina a legislação vigente, é preciso considerar além da economia nacional, a situação de
desorganização administrativa e financeira que por longos anos o município registrou, gerando um passivo expressivo, que comprometeu os investimentos necessários a população. Passivo este que foram assumidos pela
atual gestão, através de parcelamentos, entre eles, FGTS,
INSS, pagamento de pessoal (exercício 2012), precatórios e devolução de convênios.
Nos registros desta Corte, as informações desorganização administrativa ficam evidentes, considerando as
prestações de contas rejeitadas, e com lastro de prejuízo ao erário”.
Da Instrução Técnica Conclusiva 4273/2017-8
As argumentações trazidas pela Gestora quanto ao presente item, em síntese, informam que o déficit orçamentário apurado no RT 192/2017 é reflexo da queda da arrecadação dos municípios em meio à crise financeira que
Diário Oficial de Contas

assola nosso País e que recaiu principalmente nos entes de pequeno porte, que dependem das transferências constitucionais da União e Estados, como é o caso
do Município de Alto Rio Novo, que “sobrevive diretamente de transferências constitucionais, como o Fundo
de Participação, Royalties e ICMS”.
Além disso, a Gestora destacou em sua argumentação
o ingresso de recursos relativos a vários processos de
precatórios e a resíduos de convênios de exercícios anteriores, os quais somados teriam reduzido o déficit orçamentário efetivo para R$ 180.080,65 (cento e oitenta
mil, oitenta reais e sessenta e cinco centavos), conforme
exposição a seguir:
“(...) no exercício de 2015 o município de Alto Rio Novo foi contemplado com vários processos de precatórios
que totalizaram o valor empenhado de R$ 619.781,44
(seiscentos e dezenove mil, setecentos e oitenta e um
real, quarenta e quatro centavos). Além de resíduos
de convênios de exercícios anteriores no valor de R$
16.358,13 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e oito reais, treze centavos) que efetivam a devolução no exercício de 2015.
Assim, apurando os valores empenhados não previstos
com recursos próprios do município em confronto com o
déficit orçamentário, concluímos a seguir:
(FIGURA)
Com todo o respeito às argumentações trazidas aos autos pela Gestora, cabe ressaltar, da mesma forma que relatado no item 2.2 desta Instrução Técnica, que a Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000), em seu art.1º,
§1º, determina que a responsabilidade na gestão fiscal
pressupõe a ação planejada e transparente, em que se
www.tce.es.gov.br

previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento
de metas de resultados entre receitas e despesas.
Portanto, face ao relatado, depreende-se que todo Gestor deve, apoiado por diretrizes legais que regem a administração dos recursos públicos, utilizar-se de ferramentas gerenciais para compatibilizar as disponibilidades financeiras municipais com a realização dos gastos previstos e autorizados na Lei Orçamentária Anual, uma vez
que é sua a obrigação legal de zelar pelo alcance do equilíbrio orçamentário do ente público, em cada exercício.
Evidentemente, há momentos, como nos casos de crises
financeiras locais ou a nível nacional, em que o gestor
público poderá encontrar dificuldades para alcançar as
metas estabelecidas originalmente na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA)
para a arrecadação de receitas. Nestes momentos, ocorre a necessidade de utilização, por parte do gestor, das
ferramentas legais para também reduzir a despesas do
ente, no sentido de se atingir o equilíbrio entre receitas
e despesas.
A LRF dispõe em seu art. 9º as diretrizes a serem adotadas pelo ente, caso se verifique a possiblidade de não
cumprimento das metas de Resultado Primário e Nominal ao final de cada bimestre. Inclusive, a própria LDO
do Município de Alto Rio Novo, em seu art. 25, contempla quais os critérios a serem observados para a limitação de empenhos e movimentação financeira. Ressalte-se também, como forma de auxiliar no atingimento do
equilíbrio orçamentário, a necessidade de que os entes
públicos elaborem, por meio de levantamentos técnicos
rigorosos, orçamentos que reflitam a realidade do município, e que considerem o momento financeiro no qual o
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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mesmo se encontra.

seguir demonstrados:

Constatou-se no Balanço Orçamentário apresentado a
esta Corte de Contas que o município teve um déficit na
execução orçamentária, em relação ao previsto, de R$
816.220,22 (oitocentos e dezesseis mil, duzentos e vinte
reais e vinte e dois centavos) e não obteve Superávit Financeiro no exercício anterior que pudesse fazer face ao
Déficit Orçamentário apurado no exercício em análise,
conforme quadro seguinte:

Tabela 07 do RT 192/2017: Execução orçamentária da
despesa
Em R$ 1,00
Unidades gestoras
% Execução

Autorização

Câmara (TC 3.425/2016) 1.150.000,00
76,60%

Tabela 04: Déficit Financeiro 2014 x Déficit Orçamentário 2015

Fundo de Saúde (TC 7.367/2016)
5.409.962,46
97,14%

Em R$ 1,00

Fundo de Educação (TC 7.192/2016)
5.840.466,00
5.607.976,67
96,02%

Ativo Financeiro 2014

6.623.938,91

Passivo Financeiro 2014

8.666.794,95

Déficit Financeiro 2014

(2.042.856,04)

Déficit Orçamentário 2015

(816.220,22)

Em que pese o supramencionado ingresso de recursos
referentes a precatórios e a resíduos de convênios, este
não tem o condão de elidir a ocorrência do déficit apurado na execução orçamentária do exercício de 2015, indicativa de desequilíbrio das contas públicas.
Registra-se, ainda, que a redução de despesas no exercício em análise, comprovada pela Tabela 07 do RT
192/2017 a seguir reproduzida, não se mostrou suficiente para sanear integralmente os déficits de resultado primário e nominal nos valores respectivos de R$
848.962,31 (oitocentos e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) e R$
346.490,68 (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e oito centavos) ao final do
exercício de 2015, todos apontados no RT 192/2017 e a
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Execução
880.892,43

5.569.135,64

Prefeitura (TC 3.902/2016) 15.960.998,16

=-095321’*

,00
.484.728,00
Totais

68,69%

28.520.599,80

22.383.559,56

78,48%

Fonte: Processo TC 3.736/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015 – Arquivo BALEXO UG’s.
Tabela 04 do RT 192/2017: Resultados Primário e Nominal
Em R$ 1,00
Rubrica
Receita Primária
Despesa Primária
Resultado Primário

Meta LDO
21.112.000,00
-20.710.000,00
397.000,00

Execução
21.109.440,91
-21.958.403,22
-848.962,31

Resultado Nominal

-870.000,00

-346.490,68

Fonte: Processo TC 3.736/2016 - Prestação de Contas
Anual/2015 – Arquivos: RRERPR e RRERNO
Registre-se que o último ano de mandato eletivo da
Prefeita, exercício de 2016, seguinte ao da presente
www.tce.es.gov.br

análise, também apresentou déficit orçamentário (R$
1.427.917,42 – um milhão, quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e dois
centavos), conforme demonstrativo encaminhado na
Prestação de Contas Anual integrante do Processo TC
5099/2017 (arquivo digital BALORC), tendo sido cancelados R$ 3.277.151,08 (três milhões, duzentos e setenta e
sete mil, cento e cinquenta e um reais e oito centavos)
de restos a pagar, conforme arquivo digital RAPCAN daqueles autos.
De todo o analisado e exposto, conclui-se que os argumentos trazidos aos autos pela Gestora não são suficientes para o afastamento do indicativo de irregularidade
apontado no item 5.3.1 do RT 192/2017.
Análise das justificativas após defesa oral, MT
01684/2017-1
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pela gestora nesta fase processual, entendemos que
não merece prosperar tal argumentação.
Nos termos do RT 192/2017, verificou-se que o município de Alto Rio Novo apresentou déficit orçamentário
durante o exercício financeiro de 2015, sendo que não
havia superávit financeiro do exercício anterior para cobri-lo.
Em sua defesa, alegou a gestora que foram inscritos em
restos a pagar cerca de trezentos e trinta e oito mil reais
de despesas cuja fonte de recursos era de origem vinculada à programas estaduais e federais.
Aduziu, ainda, que houve cancelamentos de restos a pagar (sendo que esta justificativa se referia também a outros indicativos de irregularidade deste processo), sendo
que tais cancelamentos, em sua maioria, se referiam a
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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parcelamentos de dívidas de curto prazo que passaram a
compor o passivo não circulante do município.
Por fim, apresentou quadro do anexo 5 do Relatório de
Gestão Fiscal de onde se poderia verificar a existência
de disponibilidade financeira em diversas fontes de recursos.
Pois bem.
O cerne da presente irregularidade reside no fato de que
houve a realização de despesas orçamentárias em montante superior às receitas orçamentárias no período apurado. Como é cediço, não há problemas quanto ao déficit orçamentário desde que haja superávit financeiro do
exercício anterior para cobrir tal déficit. Ocorre que não
havia o referido superávit, apurado no Balanço Patrimonial de 2014.
A alegação da defendente de que houve frustração de
receitas oriundas de outras esferas não é suficiente para
mitigar a questão em debate, uma vez que os valores supostamente não arrecadados (R$ 338.412,5) são muito
inferiores ao déficit apurado (R$ 816.220,22).
Quanto aos restos a pagar cancelados terem gerado superávit financeiro no exercício, entendemos que neste
indicativo de irregularidade esta informação não se faz
relevante ao mérito da mesma, sendo que este procedimento administrativo (cancelamento) será tratado em
itens subsequentes desta Manifestação Técnica.
De outra face, assiste razão a gestora quanto ao mérito
das supostas irregularidades das contas do exercício financeiro de 2016, vez que não se formou processo integrando as partes para produzirem defesa e contraditório, ainda que se tenham tais indicativos (irregularidades) presentes nas contas prestadas.
Diário Oficial de Contas

Por fim, no que tange as disponibilidades por fonte de
recurso, entendemos da mesma forma que nos cancelamentos de restos a pagar, que a informação não se faz
relevante ao desfecho deste indicativo de irregularidade.

Redução do estoque da dívida consolidada.

Voltando ao mérito, a ocorrência de déficit orçamentário sem a cobertura de superávit financeiro do exercício
anterior se constitui em grave infração às normas orçamentárias. Conforme pontuado na ITC, essa irregularidade vai de encontro ao planejamento preconizado pela LRF, fato este que se torna uma agravante da situação
em exame.

Que o superávit financeiro no valor de R$ 185.386,06 foi
obtido após considerar todas as despesas compromissadas no período (restos a pagar processados, não processados e consignações)

Das alegações aceitas pela área técnica quanto a inscrição de restos a pagar processados sem disponibilidade
financeira, destacamos o seguinte argumento:

Face o todo exposto e considerando a legislação orçamentária vigente, entendemos que não assiste razão a
gestora, fato este que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item
5.3.1 do RT 192/2017 e 2.3 da ITC 4.273/2017.

Quanto ao cancelamento dos Restos a Pagar no valor de
R$ 2.641.675,73 (item III.4 deste voto) e por consequência a inversão de déficit financeiro de 2014 para superávit, não foram suficientes para suportar o déficit orçamentário de 2015, que após os cancelamentos saíram de
R$ 816.220,22 para um déficit de R$ 217.400,53, equivalente a 1% da receita arrecadada no exercício, conforme
tabela a seguir:

Pois bem.

(FIGURA)

A área técnica aceitou as alegações da defesa quanto
ao cumprimento do art 9º da LRF e a inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira, conforme itens “a” e “d” da Manifestação Técnica
01684/2017-1.

Entretanto, cabe destacar o esforço fiscal realizado pela
municipalidade diante da situação econômica apresentada nesse exercício, conforme bem explanado no Relatório Técnico 00140/201-5, Processo TC 3532/2016-2
das Contas do Governador, a saber:

Das alegações aceitas pela área técina quanto ao cumprimento do ar 9º da LRF, destacamos os seguntes argumentos:
Redução das despesas empenhadas de 2014 para 2015
em 26,05%;
Redução dos gastos de pessoal de 2012 para 2015 em
9,11% e o cumprimento dos limites da LRF;
Redução dos gastos de combustíveis de 2014 para 2015
em 45,67%;
www.tce.es.gov.br

[...] o Brasil passou em 2015 por uma das mais graves
crises econômicas da sua história, permanecendo em
2016, interrompendo um longo ciclo de prosperidade
que teve inicio com a estabilidade monetária alcançada
em meados da década de 90.
O desempenho da economia brasileira e do Espírito Santo em 2015 foi de forte retração da atividade econômica.
Esse resultado pode ser atribuído, no nível nacional como reflexo da expressiva deterioração das expectativas
dos agentes econômicos quanto ao desempenho econôSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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mico brasileiro nos próximos anos.
Muita incerteza provocada pela visão de que faltou ao
governo federal, demonstração de força política e determinação de alterar a política econômica na direção e na
magnitude que a situação exigia.
Quando isso foi ficando claro, ao longo de 2015, a confiança dos agentes econômicos, já abalada pela deterioração fiscal de 2014, caiu fortemente e as economias regionais foram, inevitavelmente, na mesma direção.
Do lado externo sofremos na medida em que as exportações perderam fôlego mesmo com a forte desvalorização do real. Já do lado interno, a demanda agregada
mais fraca reduziu as oportunidades dos negócios locais
crescerem. Em casos como esse, os efeitos negativos se
reforçaram, provocando perda de dinamismo com maior
intensidade.
O ano de 2015 finalizou com a continuidade da recessão
econômica em 2016 e de estagnação em 2017, um quadro difícil que implicará que o gestor permaneça atento à gravidade do momento e da importância do planejamento e da formulação de ações estratégicas prioritárias que visem minimizar os impactos da crise sobre o
município.
Diante da situação de recessão, verifiquei que o gestor conseguiu melhorar sua situação financeira já em
2016, pois reduziu seu estoque de dívida flutuante de R$
5.758.988,41 (2015) para R$ 2.300.417,27 (2016), conforme Demonstração da Dívida Flutuante – Anexo 17 –
Prestação de Contas Anual, exercício de 2016, sistema
CidadES.
Também melhorou o seu superávit financeiro, pois
saiu de R$ 185.386,06 no exercício de 2015 para R$
Diário Oficial de Contas

2.032.939,97 (BALPAT - Prestação de Contas Anual – sistema CidadES – exercício 2016).

4.320/64 que dispõe:

Diante das constatações verificadas e mediante todo o
esforço fiscal realizado pela municipalidade, mantenho
a irregularidade, mas não vislumbro que seja suficiente
para macular as contas do exercício.

I. Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;

III.2 AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
EM PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO DEMDFL
(ITEM 7.1 DO RT 192/2017);

IV. Os débitos de Tesouraria.

Base Normativa: art.85 e art. 92, parágrafo único da Lei
Federal 4.320/64.
Conforme relatado no RTC 192/2017:
Segundo registrado, observou-se que o Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL) não era transparente
quanto aos registros de restos a pagar não processados
e processados, dificultando análise da prestação de contas e contrariando o artigo 92 parágrafo único da Lei Federal 4.320/64 que dispõe:
Art. 92. A dívida flutuante compreende:
I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
II - os serviços da dívida a pagar;
III - os depósitos;
IV - os débitos de tesouraria.
Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á
por exercício e por credor distinguindo-se as despesas
processadas das não processadas. (grifo nosso)
Justificativas da gestora:
“A análise no item 7.1 (folha 21) identificou-se que o Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL) não evidenciou os restos a pagar processados e não processados,
nos termos do art. 92, parágrafo único da Lei Federal
www.tce.es.gov.br

Art. 92. A dívida flutuante compreende:
II. Os serviços da dívida a pagar;
III. Os depósitos;
Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á
por exercício e por credor distinguindo-se as despesas
processadas das não processadas. (grifo nosso)
Neste contexto, observamos que software gerou o arquivo sem o detalhamento dos restos a pagar processados e
não processados, contudo a tempo anexamos nesta justificativa o Demonstrativo da Dívida Flutuante no formato correto, ou seja, de acordo com a exigência do parágrafo único do art. 92 da Lei Federal 4.320/64”.
Da Instrução Técnica Conclusiva 4273/2017-8
Face à constatação, a Gestora alegou ter juntado às suas justificativas o Demonstrativo da Dívida Flutuante de
acordo com as exigências legais, todavia, o mencionado
demonstrativo foi apresentado apenas contendo a demonstração de saldos anteriores (exercício 2014), ou seja, sem a evidenciação das movimentações ocorridas durante o exercício e sem a segregação de restos a pagar
em “processados” e “não processados”, conforme se verificou às Fls.118 dos autos.
Conclui-se, pelo exposto, que os argumentos trazidos
aos autos pelo Gestor são insuficientes para o afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item
7.1 do RT 192/2017.
Análise das justificativas após defesa oral, MT
01684/2017-1
Segunda-feira, 28 de maio de 2018

326

ATOS DA 1a CÂMARA

Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pela gestora nesta fase processual, entendemos que
não merece prosperar tal argumentação.
Nos termos do RT 192/2017, verificou-se que o município de Alto Rio Novo apresentou o Demonstrativo da Dívida Flutuante sem segregar os restos a pagar em processados e não processados.
Em sua defesa, alegou a gestora que o relatório enviado
anteriormente não contemplava todos os credores inscritos em restos a pagar, dificultando, assim, a visualização dos dois tipos de restos a pagar. Nesse sentido, acostou novo documento para substituir o antigo.
Pois bem.
Às folhas 269/289 dos autos consta novo demonstrativo
dos restos a pagar. Entretanto, este documento não apresenta os restos a pagar não processados e, assim, não
atende ao disposto na lei 4.320/1964 e na IN 34/2015.
Assim, considerando a legislação vigente, entendemos
que não assiste razão a gestora, fato este que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 7.1 do RT 192/2017 e 2.4 da
ITC 4.273/2017.
Pois bem.
Assiste razão a área técnica, pois a gestora não apresentou o Demonstrativo da Dívida Flutuante com a evidenciação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.
Entretanto, verifiquei que constam da Prestação de Contas Anual, exercício de 2015, no Balanço Orçamentário
(01_BALORC_1.pdf – sistema CidadES) em seus anexos,
o total dos Restos a Pagar Processados R$ 408.675,85
e Restos a Pagar Não Processados R$ 2.887.093,00 até
Diário Oficial de Contas

o exercício de 2015, e no exercício de 2015 as inscrições dos Restos a Pagar Processados e Não Processados estão evidenciados no Balanço Financeiro (BALFIN.
pdf – sistema CidadES) nos valores de R$ 1.085.269,28
e R$ 389.658,46, respectivamente, totalizando em R$
4.770.696,59, em conformidade com o Demonstrativo
da Dívida Flutuante.
Diante dos fatos constatados de que a informação quanto aos Restos a Pagar Processados e Não Procesados estão evidenciados de forma segregada em outros Demonstrativos Contábeis, a irregularidade em questão
evidencia um ato de gestão praticado com impropriedade formal.
Deixo de considerá-lo, contudo, de natureza grave e, determino que na próxima prestação de contas encaminhada a esta Corte, que o Demonstrativo da Dívida Flutuante evidencie os restos a pagar em atenção ao artigo
92 da 4.320/64.
III.3 ANEXO 5 DO RGF (RGFRAP) APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM OS EVIDENCIADOS NO ANEXO AO
BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 7.3 DO RT 192/2017);
Base Normativa: artigos 50 e 55, inciso III, da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único da Lei Federal 4.320/64.
Conforme relatado no RTC 192/2017:
Ao contrário do RGFRAP, o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial
evidenciou, em 31/12/2015, superávit financeiro em
recursos não vinculados (ordinários) num total de R$
5.305.819,07 (cinco milhões, trezentos e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e sete centavos) e déficit em
recursos vinculados de R$ 5.120.433,01 (cinco milhões,
www.tce.es.gov.br

cento e vinte mil, quatrocentos e trinta e três reais e um
centavo).
As inconformidades apuradas, além de configurarem inconsistências de saldos entre as fontes de recursos evidenciadas no Anexo ao BALPAT e no RGFRAP, comprometem a credibilidade dos demonstrativos contábeis correlatos, bem como o conhecimento da real posição financeira do município.
Justificativas da gestora:
De acordo com os autos o item 7.3 (folha 23) o Relatório
de Gestão Fiscal (RGFRAP) evidencia as disponibilidades
de caixa e restos a pagar, quanto o Balanço Patrimonial
evidencia superávit financeiro de recursos não vinculados num total de R$ 5.305.819,07, e déficit em recursos
vinculados no valor de R$ 5.120.433,01, configurando inconsistências de saldos nos demonstrativos. Esclarecemos que diante dos fatos verificou-se que o software gerou o Relatório de Gestão Fiscal (RGFRAP) divergente devido à parametrização do sistema de contabilidade, trazendo inconsistências ao confrontar com o Balanço Patrimonial por disponibilidade financeira.
Salientamos que a divergência constatada entre o Balanço Patrimonial e o Anexo 5 do RGF, se da pelo motivo técnico de montagem do mesmo. Como se apresenta o Balanço Patrimonial junto com o Balanço Patrimonial por
Disponibilidade a apuração do Superávit Financeiro por
Fonte de Recurso é de R$ 185.386,06, sendo este, peça
primordial do Balanço do Município.
Ressalta-se que o motivo técnico da divergência em nada afeta a demonstração Patrimonial, sendo que é o motivo principal de que foram implantadas as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBSegunda-feira, 28 de maio de 2018

327

ATOS DA 1a CÂMARA

CASP.
Inteiramos ainda que a evidenciação não trouxe prejuízos ao erário do município, nem em questões Financeiras e nem em questões Patrimoniais, sendo que todos os
Índices Constitucionais foram cumpridos, apresentando
assim um Balanço Financeiro e Patrimonial consistente
demonstrando a verdadeira função da Contabilidade Pública que é registrar, controlar e demonstrar a execução
dos atos e fatos da fazenda pública, portanto, seu escopo
relaciona-se ao controle e gestão dos recursos públicos”.
Da Instrução Técnica Conclusiva 4273/2017-8
As argumentações trazidas pela Gestora quanto ao presente item, em síntese, comprovaram as diversas inconsistências entre os saldos apresentados no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro (anexo ao Balanço
Patrimonial – arquivo digital BALPAT) e os constantes no
Relatório de Gestão Fiscal (Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - arquivo digital RGFRAP). Segundo a Gestora, “verificou-se que o software
gerou o Relatório de Gestão Fiscal (RGFRAP) divergente devido à parametrização do sistema de contabilidade, trazendo inconsistências ao confrontar com o Balanço Patrimonial por disponibilidade financeira”.
Complementando suas justificativas, a Gestora afirmou
que:
“(...) a divergência constatada entre o Balanço Patrimonial e o Anexo 5 do RGF, se dá pelo motivo técnico de
montagem do mesmo. Como se apresenta o Balanço Patrimonial junto com o Balanço Patrimonial por Disponibilidade a apuração do Superávit Financeiro por Fonte de
Recurso é de R$ 185.386,06, sendo este, peça primordial
do Balanço do Município. (...)”.
Diário Oficial de Contas

Cabe registrar, por oportuno, que o reconhecimento de
equívocos contábeis relativos a exercícios já encerrados
e a consequente realização de ajustes por meio de lançamentos retificativos devem ocorrer a partir do momento de sua ciência pela Administração, de forma a permitir
que os demonstrativos contábeis passem a refletir a real
situação patrimonial e financeira do Município.

entre si.

Diante do exposto, considerando que os elementos suscitados, os quais foram analisados sob o aspecto técnico-contábil, não foram suficientes para alterar a conclusão
da análise, e, ainda, que não foram acostados aos autos
documentos comprobatórios da realização, neste exercício, dos ajustes contábeis necessários (notas de lançamentos, razão contábil, entre outros documentos), conclui-se pela manutenção do indicativo de irregularidade
apontado no item 7.3 do RT 192/2017.

Assim e, considerando a legislação vigente, vimos opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 7.3 do RT 192/2017 e 2.6 da ITC
4.273/2017.

Análise das justificativas após defesa oral, MT
01684/2017-1
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pela gestora nesta fase processual, entendemos que
não merece prosperar tal argumentação.
Nos termos do RT 192/2017, verificou-se que o anexo 5
do RGF apresentava saldos inconsistentes, quando comparados aos saldos do anexo ao Balanço Patrimonial.
Em sua defesa, a gestora alegou que só tomou conhecimento destas inconsistências no exercício de 2017 e, por
isso, as correções ocorrerão somente nos exercícios financeiro subsequentes.
Pois bem.
A irregularidade apontada nas peças iniciais é de natureza fática. Os arquivos encaminhados como sendo parte integrante da prestação de contas são inconsistentes
www.tce.es.gov.br

Em que pese à alegação de que houve acerto no exercício corrente, não há como negar a permanência da irregularidade. Registre-se, por oportuno, que o acerto das
informações dos arquivos é de responsabilidade do gestor, posto que as contas apresentadas devem conter informações fidedignas.

Pois bem.
Assiste razão à área técnica, pois se mantem a divergência entre o superávit financeiro apresentado no anexo do
Balanço Patrimonial e o apresentado no Anexo 5 do RGF
(Sistema LRFWeb).
O objetivo da apresentação desse demonstrativo é o
atendimento ao artigo 8º e 50 da LRF, a saber:
Art. 8º Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda
que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 50 Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo
ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;
Observa-se que o gestor apresentou a disponibilidade fiSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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nanceira existente por fontes de recursos, entretanto, as
inconsistências permaneceram, deixando de apresentar
corretamente o superávit financeiro por fonte a ser utilizado de forma individualizada para abertura de créditos
adicionais no exercício seguinte.
Logo, a informação deverá ter utilidade para a abertura
de créditos adicionais no próximo exercício, não influenciando na apuração do resultado orçamentário, financeiro e patrimonial do exercício corrente, sendo ponto de
análise na prestação de contas do exercício de 2016, caso o município tenha utilizado essa fonte para suplementação.
Diante dos fatos constatados nesse processo, a irregularidade em questão evidencia um ato de gestão praticado
com impropriedade formal. Deixo de considerá-lo, contudo, de natureza grave.
III.4 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INDICA DISTORÇÃO NO RESULTADO FINANCEIRO
DO EXERCÍCIO (ITEM 7.4 DO RT 192/2017);
Base Normativa: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, e artigos 50 e 55, inciso III, da Lei Complementar
Federal 101/2000 (LRF); artigos 48, alínea “b”, 75, 76, 77,
85 e 92, parágrafo único, da Lei Federal 4.320/64. Artigo
77, inciso III, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional 29/2000).
Conforme relatado no RTC 192/2017:
Consoante Tabela 13 do RT 192/2017, apurou-se um resultado financeiro positivo de R$ 185.386,06 – cento e
oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e seis
centavos (Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro).
O superávit financeiro constitui-se em fonte de recursos
Diário Oficial de Contas

para abertura de créditos adicionais no exercício seguinte, na forma do artigo 43, da Lei 4.320/1964.

autorizativos e outros documentos que julgasse necessários ao esclarecimento do apontamento em questão.

Tendo em vista que no exercício anterior o município
apresentou um déficit financeiro de R$ 2.042.856,04
– dois milhões, quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos (PCA 2014 - Processo TC 5565/2015), verificou-se que houve um cancelamento de restos a pagar (Tabela 14 do RT 192/2017),
no montante de R$ 2.525.992,56 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), sendo que desse valor,
R$ 2.461.675,73 (dois milhões, quatrocentos e sessenta
e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e
três centavos) referiram-se a restos a pagar processados.

Justificativas da gestora:

Em consulta à Relação de Restos a Pagar Cancelados –
RAPCAN observou-se que a mesma evidenciou apenas
os cancelamentos referentes às despesas com Saúde e
Educação, totalizando R$ 1.794.298,68 (um milhão, setecentos e noventa e quatro mil, duzentos e noventa e oito
reais e sessenta e oito centavos), dentre as quais, grande
parte devida à Caixa Econômica Federal.
Desta forma, considerando que não constaram notas explicativas acerca dos restos a pagar cancelados;
Considerando que o cancelamento contribuiu para mudar a situação financeira do Município, de negativa em
2014 para positiva em 2015;
Considerando que o cancelamento de despesas com
Saúde e Educação, inscritas em exercícios anteriores, podem interferir nos percentuais de aplicação apurados no
exercício atual;
Sugeriu-se citar a Gestora Responsável para justificar o
cancelamento de restos a pagar, encaminhando os atos
www.tce.es.gov.br

“Constatou-se nos autos do Relatório Técnico um cancelamento de restos a pagar no montante de R$
2.525.992,56 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais, cinquenta e
seis centavos), sendo R$ 64.316,83 (sessenta e quatro
mil, trezentos e dezesseis reais, oitenta e três centavos) proveniente a restos a pagar não processados e R$
2.461.675,73 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e
um mil, seiscentos e setenta e cinco reais, setenta e três
centavos) referentes a restos a pagar não processados.
Cabe esclarecer que o Contador Geral do município o Sr.
Valemtim Malacarne requereu junto ao chefe do Poder
Executivo para proceder com a instauração de Processo Administrativo com a finalidade de produzir provas
quanto à legitimidade e a legalidade dos débitos inscritos na Dívida Flutuante, tendo em vista que diversas dívidas junto ao FGTS e INSS ocorreram parcelamentos
no exercício de 2014 e 2015, como também por existir
valores inscritos em aberto desde o exercício de 2005.
Com base no requerimento do contador ficou instaurado
o Processo Administrativo n° 3627, através da Portaria n°
080 do dia 16 de novembro de 2015, em anexo.
Com tudo, o Processo Administrativo n° 3627/2015, tramitou normalmente com várias reuniões da comissão
instaurada e departamento jurídico do município, até a
publicação do edital (diário oficial e no quadro de avisos da prefeitura), que perduraram por 30 (trinta) dias
publicação, dando o direito contraditório para os credores, até a ordem de cancelamento efetivado pelo DecreSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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to Municipal N° 4966 de 30 de dezembro de 2015.
Por outro, devido ao cancelamento de restos a pagar
ocorrido através Processo Administrativo n° 3627/2015,
constatou-se ainda à aplicação de Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino abaixo do limite
estabelecido no art. 212 da Constituição Federal. (item
9.1.1)
A conclusão da análise elaborada pela auditora desse Tribunal entende-se que não foi aplicado o percentual mínimo exigido no art. 212 da Constituição Federal na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, tendo aplicado
somente 21,19% da Receita Base Cálculo, tendo em vista que houve cancelamento de restos a pagar no exercício de 2015 no valor de R$ 985.636,94 (novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais, noventa
e quatro centavos).
Cabe ressaltar que matéria referente à aplicação no ensino se encontra disciplinada no art. 212, caput, da Constituição da República, o qual é expresso ao determinar
que:
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de
dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante
de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é
considerada, para efeito do cálculo
previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.
§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no caput
deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino
Diário Oficial de Contas

federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na
forma do art. 213.
§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.
§ 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.
§ 5º O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida na forma da lei, pelas empresas,
que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental de seus empregados e dependentes.
Ademais, importante relatar que consta no Processo Administrativo n° 3627 de cancelamento de restos a pagar
do Fundo Municipal de Educação, dívida em favor da Caixa Econômica Federal proveniente ao FGTS de servidores municipais no valor de R$ 777.379,39 (setecentos e
setenta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais, trinta e nove centavos), no qual foram parceladas no dia 14
de maio de 2014, conforme Termo de Confissão de Dívida em anexo.
De forma semelhante efetivou-se o parcelamento junto
ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS de restos a pagar do Fundo Municipal de Educação no valor de
R$ 46.051,28 (quarenta e seis mil, cinquenta e um real,
vinte e oito centavos), conforme termo de parcelamento em anexo.
Da mesma forma que as dívidas do Fundo Municipal de
Educação em favor da Caixa Econômica Federal (FGTS),
e do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) estawww.tce.es.gov.br

vam inscritas na Dívida Flutuante no exercício de 2015,
passaram-se a ser evidenciadas no Demonstrativo da
Dívida Fundada, tendo em vista que foram realizados
os parcelamentos.
Como a dívida flutuante compreende os restos a pagar
(normalmente compromissos não pagos que ficam de
um exercício para o outro), excluídos os serviços de dívidas a pagar, compreendendo todos os compromissos
exigíveis em prazo inferior a 12 meses. Assim as dívidas
parceladas junto a Caixa Econômica Federal (FGTS), e ao
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) não poderiam ser evidenciadas na Dívida Flutuante, mas sim como Dívida Fundada.
Considera-se Dívida Fundada àquela que compreende
que os compromissos de exigibilidade superior a 12 (doze) meses contraídos mediante emissão de títulos ou celebração de contratos para atender a desequilíbrio orçamentário, ou a financiamento de obras e serviços públicos, que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Os valores inscritos: do FGTS e INSS
podem ser evidenciados na Dívida Fundada, em anexo.
Em consequência das mudanças de classificação contábil
da Dívida Flutuante para a Dívida Fundada, há de se concluir que os restos a pagar processados do Fundo Municipal de Educação em favor do Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), e da Caixa Econômica Federal
(FGTS) não deixaram de compor os gastos com a Aplicação e Manutenção do Ensino no exercício de 2015.
Ademais, diante das considerações é correto afirmar
que o município de Alto Rio Novo aplicou na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o montante de R$
3.618.539,85 (três milhões, seiscentos e dezoito mil,
quinhentos e trinta e nove reais, oitenta e cinco centaSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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vos), perfazendo um percentual de 27,43% no exercício
de 2015, conforme tabela a seguir:
(FIGURA)
Em tempo,Em tempo, solicito que o índice proveniente
à aplicação com os Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde seja reconsiderado, tendo em vista que foram realizado parcelamento do Fundo Municipal de Saúde junto a Caixa Econômica Federal (FGTS) no valor de
R$ 483.536,25 (quatrocentos e oitenta e três mil, vinte
e cinco centavos), e do Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS) no valor de R$ 14.560,10 (quatorze mil, quinhentos e sessenta reais, dez centavos).
Por fim, a adoção do procedimento administrativo para
anulação do passivo foi realizado visando sanar e evidenciar a real situação financeira do município, gerando demonstrativos contábeis confiáveis a fim de possibilitar a organização administrativa, contábil e financeira. (...)”.
Da Instrução Técnica Conclusiva 4273/2017-8
Verificou-se que foi acostada aos autos a cópia de publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (Fls.
92/96), ocorrida em 25 de novembro de 2015, referente ao edital de convocação de credores que forneceram
materiais, serviços, bens ou equipamentos para a Administração Municipal de Alto Rio Novo nos exercícios de
2005 a 2014, constantes do Processo Administrativo Interno 3.627/2015.
Vale mencionar que, para comprovação legal e jurídica
de direito aos créditos, foi estipulado prazo para comparecimento dos credores ao setor fazendário municipal
em 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do
edital.
Diário Oficial de Contas

Constatou-se, ainda, a apresentação de cópia do Decreto
Municipal 4966/2015 (Fls. 97/98), de 30 de dezembro de
2015, no qual ficou evidenciado o cancelamento dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não
Processados, referentes aos exercícios de 2005 a 2014,
no montante de R$ 2.525.992,56 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais
e cinquenta e seis centavos).
É importante destacar que os restos a pagar se constituem em dívida dos entes públicos e prescrevem em cinco anos contados da data ou fato do qual se originaram,
conforme dispõe o artigo 1º do Decreto Federal 20.910,
de 6 de janeiro de 1932, a seguir transcrito:
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Tendo em vista a disposição legal supramencionada, depreende-se que em caso de algum fornecedor de materiais ou serviços ao Município de Alto Rio Novo, possuidor de créditos inscritos em restos a pagar e que tenham
sido cancelados pelo Decreto Municipal 4966/2015, poderá requerer o restabelecimento das obrigações municipais canceladas em até cinco anos após o ato ou fato
do qual se originaram. Não foi possível apurar quais foram os restos a pagar cancelados através do mencionado decreto, uma vez que a cópia deste, acostada às Fls.
97/98 dos autos, não esteve acompanhada do anexo (relação) informado no artigo 1º do referido instrumento,
além disso, o arquivo digital RAPCAN encaminhado na
presente prestação de contas evidenciou apenas os cancelamentos referentes às despesas com Saúde e Educawww.tce.es.gov.br

ção, consoante o relatado no RT 192/2017. É importante destacar, ainda, que se considerado o Edital de Convocação decorrente do Processo Administrativo Interno
3.627/2015, grande parte dos empenhos esteve compreendida no período de 2012 a 2015 (75% do montante), o que remete à possibilidade legal de que possam
ser restabelecidos no presente exercício e até o encerramento do exercício de 2020, caso seja reconhecida e
comprovada a entrega de materiais ou a prestação de
serviços.
Vale acrescentar que os restos a pagar cancelados e legalmente reestabelecidos interrompem a prescrição,
causando um aumento do endividamento do município
a curto e médio prazo e, ao mesmo tempo, o comprometimento da arrecadação do município no exercício em
que forem restabelecidos, gerando um desequilíbrio fiscal.
Destaca-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece mecanismos de controle para o alcance do equilíbrio das contas públicas, sendo um deles a inscrição em
restos a pagar não processados, ao final de cada exercício, limitada à existência de suficiente disponibilidade financeira.
Cabe mencionar, ainda, que ao conduzir a execução do
orçamento, cada gestor público deve pautar-se no que
foi estabelecido previamente nos instrumentos de planejamento, sobretudo na LDO a qual contempla as condições necessárias para o equilíbrio entre receitas e despesas, bem como os critérios e formas de limitação de
empenho (contingenciamento).
Todavia, no exercício em exame, o presente indicativo revela que o município de Alto Rio Novo não observou o
art. 55 da LRF, conforme já relatado no item 2.5 desta
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Instrução Técnica e 7.2 do RT 192/2017.
Diante de todo o exposto, entende-se que os argumentos trazidos aos autos são insuficientes para o afastamento do indicativo de irregularidade apontado no
item 7.4 do RT 192/2017.
Análise das justificativas após defesa oral, MT
01684/2017-1
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pela gestora nesta fase processual, entendemos que
não merece prosperar tal argumentação.
Nos termos do RT 192/2017, verificou-se que o Poder
Executivo do município de Alto Rio Novo promoveu o
cancelamento de restos a pagar, processados e não processados, fato este que poderia causar distorção no resultado financeiro do exercício.

Há, ainda, os cancelamentos de despesas anteriores a
2010, em função do instituto da prescrição, matéria de
ordem pública.
Contudo, para que a municipalidade fizesse parcelamento de dívidas previdenciárias seria necessária autorização legislativa específica nesse sentido. Esse é o comando gravado no artigo 29 da Lei Complementar 101/2000
(LRF). Ademais, o Ministério da Fazenda, através da Portaria 333/2017, também obrigou os devedores a refinanciarem suas dívidas somente com autorização legislativa.
Compulsando os autos e também o sítio eletrônico do
município de Alto Rio Novo, não identificamos autorização legislativa que permitisse ao município efetuar o
parcelamento dos débitos previdenciários, infringindo,
assim, a determinação contida na LRF.

Em sua defesa, alegou a gestora que os cancelamentos
foram realizados em consonância com a legislação, sendo que mais de 80% das despesas canceladas referiam-se a débitos junto ao INSS e ao FGTS. Nesse sentido, o
cancelamento era necessário para se readequar o passivo circulante, posto que agora que as dívidas de curto
prazo passaram a ser de longo prazo.

Assim e, considerando a ausência de autorização legislativa, entendemos que não assiste razão a defendente
quanto à legalidade dos cancelamentos realizados, fato
este que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 7.4 do RT
192/2017 e 2.7 da ITC 4.273/2017.

Pois bem.

O gestor cancelou restos a pagar processados e não processados no montante de R$2.525.992,56 conforme evidenciado no Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo
XVII (sistema Cidades-Web).

Compulsando incialmente o estoque da dívida consolidada, verifica-se que de fato houve um incremento no
saldo desta conta, conforme documento juntado aos autos (fl. 310).
De outra face, a extensa listagem de cancelamentos
acostada aos autos revela que a maioria dos credores
são o Instituto Nacional do Seguro Social e a Caixa Econômica Federal, comprovando a alegação de que se tratava de parcelamento de débitos perante estes órgãos.
Diário Oficial de Contas

Pois bem.

Motivou o cancelamento através do Decreto Municipal
nº 4966 de 30/12/2015, com as seguintes considerações:
Que os credores não reclamaram sues créditos no tempo
concedido pelo Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado, em 25/11/2015 (fls.
92/96);
www.tce.es.gov.br

Foram verificados pelo Sistema de Controle Interno da
Prefeitura outras irregularidades tais como: FGTS e INSS
com parcelamentos assumidos, autorização de despesas
liquidadas com as assinaturas indevidas e sem a identificação dos titulares, falta de comprovação das despesas
com notas fiscais ou documentos hábeis;
Que a relação de restos a pagar, compreendidos entre
2005 a 2014 não se fazem acompanhar de documentos
indispensáveis à aferição das respectivas legalidade e legitimidade;
Houve a instauração do processo administrativo
3627/2015, nos termos da Portaria Municipal 80, de 16
de novembro de 2015;
Parecer júridico que norteou os trabalhos da Comissão Especial responsável pelo processo administrativo
3627/2015; e
Que o cancelamento se deu em conformidade com os artigos 58 a 64 da 4.320/64 e do artigo 70 do Decreto Federal 93.872, de 23 de dezembro de 1986.
A área técnica não aceitou as alegações da defesa, pois
foram cancelados restos a pagar processados com prazos
inferiores a cinco anos, em descompasso com o art 70 do
Decreto Federal 93.972.
O cerne da questão é o cancelamento dos restos a pagar processados, pois estes já passaram pela fase da liquidação que é a realização da despesa através da execução do serviço e/ou entrega do bem, como previsto na
Lei 4.320/64:
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Entretanto, verificando a defesa do gestor e a docuSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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mentação que deu suporte ao cancelamento, conforme demonstrado no Decreto Municipal nº 4966 de
30/12/2015, ficou evidenciado que os restos a pagar
processados, que em tese já teriam passado pela fase
da liquidação, correspondem, de fato, a empenhos que
por ausência de documentos que comprovem a realização da despesa, tais como notas ficais e/ou outros documentos hábeis, não estariam aptos ao pagamento, portanto, não se justifica constarem como restos a pagar
processados.
Na verdade, o Edital de Convocação para chamamento
dos credores se manifestarem quanto a execução dos
serviços e/ou entrega dos bens veio a suprir a falha na liquidação das despesas, que resultou na manutenção de
restos a pagar processados sem a devida e legítima documentação de suporte para o seu pagamento a quem
de direito.
Os referidos cancelamentos de RPP, também serviram
para que os restos a pagar referentes ao FGTS e ao INSS
fossem devidamente transferidos de dívida flutuante para dívida fundada, conforme justificativas aceitas pela
área técnica, evitando o registro em duplicidade de uma
mesma dívida, onerando o orçamento e contribuindo
para um passivo ainda maior para o município.
Neste cenário, não há que se falar em prazo prescricional de cinco anos, como salientou a área técnica, pois
o montante de Restos a Pagar Processados cancelados
pelo mencionado Decreto não correspondiam à realidade fática de dívidas do Município, ou seja, estavam compondo o passivo do município, comprometendo o seu
ativo financeiro e, por consequência, compromentendo as demais demandas de gastos permanentes, legítimos e necessários para manutenção da máquina admiDiário Oficial de Contas

nistrativa.
Em ambos os casos, verifica-se que a administração municipal utilizou de ferramentas gerenciais legítimas para
corrigir erros e desvios provenientes de registros contábeis indevidos, de forma a compatibilizar as disponibilidades financeiras municipais com a realização dos gastos
previstos e autorizados na Lei Orçamentária Anual, cumprindo com sua obrigação legal de zelar pelo alcance do
equilíbrio orçamentário do ente público, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Diante do exposto, divergindo da área técnica e do Ministério Público de Contas, afasto a irregularidade.
III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, divergindo integralmente do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO para que este Colegiado aprove a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos. RESOLVEM 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. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas da
senhora Maria Emanuela Alves Pedroso, Prefeita Municipal frente à Prefeitura de Alto Rio Novo no exercício
de 2015, na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012;
www.tce.es.gov.br

1.2. Manter as seguintes irregularidades, sem o condão
de macular as contas:
apuração de déficit orçamentário evidenciando desequilíbrio das contas públicas (item 5.3.1 do rt 192/2017);
AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR EM
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO DEMDFL (ITEM
7.1 DO RT 192/2017)
ANEXO 5 DO RGF (RGFRAP) APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM OS EVIDENCIADOS NO ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 7.3 DO RT 192/2017)
1.3. Afastar a seguinte irregularidade:
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INDICA DISTORÇÃO NO RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (ITEM 7.4 DO RT 192/2017)
1.4. Determinar ao atual gestor que na próxima prestação de contas encaminhada a esta Corte, que o Demonstrativo da Dívida Flutuante evidencie os restos a pagar
em atenção ao artigo 92 da 4.320/64.
1.5. Recomendar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio,
na forma do art. 48 da LRF.
1.6. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão da 1ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(No exercício da presidência).
4.2 Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (Convocada).
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-Adjunta das Sessões

PARECER PRÉVIO TC-014/2018 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO TC: 3740/2016 (APENSOS: 2922/2015 E
2927/2015)
JURISDICIONADO: Prefeitura de Castelo
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Prefeito
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL:

Jair Ferraço Júnior

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2015 – EMITIR PARECER PRÉVIO PELA REGULARIDADE COM RESSALVAS - ENCAMINHAR DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MARCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual (Contas de Governo) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, referente
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor
JAIR FERRAÇO JÚNIOR, na qualidade de Prefeito MuniDiário Oficial de Contas

cipal.
Nos termos do Relatório Técnico n. 23/2017 (f. 06/47),
da Instrução Técnica Inicial n. 48/2017 (f. 48/49) e da
Decisão Monocrática n. 943/2017 (f. 51/52), o responsável foi citado acerca dos indícios de irregularidade apontados.
Apresentada a defesa (f. 57/133), o setor competente
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva n. 4557/2017
(f. 138/162), mantendo apenas o indício de irregularidade descrito no item 2.1 – Abertura de Créditos Adicionais sem fonte suficiente de recursos, razão pela qual
opinou pela emissão de Parecer Prévio recomendando a
REJEIÇÃO das Contas.
Segue a transcrição:
“6. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
Prefeitura Municipal de Castelo, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e alterações.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO dirigido
à Câmara Municipal de Castelo, recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Sr. Jair Ferraço Junior, Prefeito Municipal no exercício de 2015, conforme dispõem o inciso
III do art.132, do Regimento Interno deste Tribunal e o
inciso III do art. 80, da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção do indício de irregularidade
apontado na ITI 048/2017 e no RT 0023/2017-7, a seguir:
Abertura de Créditos Adicionais sem fonte suficiente de
recursos (item 5.3.1 do RT 023/2017) Base legal: artigo
43, inciso II e § 3º, da Lei Federal 4.320/1964.”
www.tce.es.gov.br

Na sequência, o Ministério Público de Contas emitiu
o Parecer de f. 165/167, da lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhando a manifestação técnica, com
acréscimo de DETERMINAÇÃO para que o responsável
divulgue amplamente a prestação de contas anual e o
respectivo parecer prévio.
O Parquet de Contas ressaltou que a irregularidade é
grave, sendo considerada insanável pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Segue a transcrição da parte final do Parecer Ministerial:
“Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal de Castelo, referente ao exercício de 2015,
sob responsabilidade de Jair Ferraço Junior, na forma do
art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71, inciso II,
da Constituição do Estado do Espírito Santo; e
2 – seja determinado ao Poder Executivo Municipal para
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LC n. 101/00.
Por fim, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei
Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão
de julgamento.”
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Os limites constitucionais e legais foram atendidos,
quanto à Dívida Consolidada, a Operações de Crédito e
Concessão de Garantia, a Transferências ao Legislativo e
aos gastos com Pessoal (Executivo e Consolidado), SaúSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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de, Ensino e Magistério.

Cálculo desta Corte de Contas

Inicialmente, quanto ao item 9.1.1 do Relatório Contábil,
a área técnica apurou que a despesa com o Ensino atingiu o percentual de 24,50% da receita-base, descumprindo o mínimo constitucional de 25%.

Saldo da Prefeitura (Proc. 6813/2016)
7.551.051,78

A defesa alegou que algumas deduções foram aplicadas
em duplicidade, motivo pelo qual a Secex-Contas efetuou um novo cálculo, que resultou na aplicação superavitária de 26,89% na Educação, conforme demonstrado
no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva. Dessa forma, o indício de irregularidade foi afastado.
Quanto aos itens 7.1 e 7.2 do Relatório Técnico n.
23/2017, referentes a inconsistências no Saldo Patrimonial do Exercício e no Ativo Real Líquido, a Secex-Contas sugeriu a expedição de RECOMENDAÇÃO para que
o Chefe do Executivo verifique a necessidade de realizar
ajustes contábeis para sanar as divergências apuradas,
conforme transcrito:
“7.1. SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EVIDENCIADO
NO BALANÇO PATRIMONIAL DIVERGE DO APURADO.
Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da
Lei Federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 101/2000.
Ao analisar o Balanço Patrimonial, constata-se que o Saldo Patrimonial diverge do valor auferido por esta Corte
de Contas a partir de valores registrados nos Balanços
Patrimoniais das Unidades Gestoras, conforme se pode
verificar no quadro abaixo.
Tabela 16: Divergência na apuração do Resultado Patrimonial do Exercício Em R$ 1,00
Balanço Patrimonial (BALPAT)
Diário Oficial de Contas

308.392,50

Saldo da Câmara (Proc. 3456/2016) 39.666,80
Saldo do Fundo de Saúde (Proc. 7142/2016)
(7.266.651,68)
Saldo final apurado
Divergência

324.066,90

(15.674,40)

Fonte: Processo TC 3740/2016- Prestação de Contas
Anual/2015
Assim, ao somar os valores demonstrados no Balanço Patrimonial da Prefeitura, da Câmara e do Fundo de
Saúde chega-se ao montante de R$ 324.066,90 (trezentos e vinte e quatro mil, sessenta e seis reais e noventa
centavos), valor este que se apresenta superior em R$
15.674,40 (quinze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) ao total demonstrado no Balanço Patrimonial Consolidado.
Entretanto, dada à insignificância do valor, correspondente a 0,02% do patrimônio líquido, propõe-se a não citação do responsável.
Sugere-se recomendar ao município que, caso seja necessária a realização de ajustes contábeis, estes deverão
ser realizados no exercício corrente, à conta do patrimônio líquido deste exercício, de forma a não afetarem os
resultados do exercício corrente. Além disso, tais ajustes deverão constar detalhadamente em notas explicativas, a fim de esclarecer a origem dos registros extemporâneos.
7.2. INCONSISTÊNCIA NO VALOR DO ATIVO REAL LÍQUIDO
www.tce.es.gov.br

Base normativa: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da
Lei Federal 4.320/1964 e art. 50, inciso III da Lei Complementar 101/2000.
Ao analisar o Balanço Patrimonial, constata-se que o Ativo Real Líquido evidenciado diverge do apurado com base nos Balanços das unidades gestoras, conforme ilustrado na tabela seguinte:
Tabela 17: Divergência no Ativo Real Líquido
Em R$ 1,00
UNIDADE GESTORA

Valor Evidenciado

Saldo da Prefeitura (Proc. 6813/2016)
62.203.144,59
Saldo da Câmara (Proc. 3456/2016) 1.185.415,71
Saldo do Fundo de Saúde (Proc. 7142/2016)
5.472.521,51
Ativo Real Líquido Apurado

68.861.081,81

Ativo Real Líquido Evidenciado

68.866.581,81

Divergência

5.500,00

Fonte: Processo TC 3740/2016- Prestação de Contas
Anual/2015
Assim, ao somar os valores demonstrados no Balanço
Patrimonial da Prefeitura, da Câmara e do Fundo de Saúde chega-se ao montante de R$ 68.861.081,81 (sessenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e um mil, oitenta e um reais e oitenta e um centavos), valor este que se
apresenta inferior em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) ao total demonstrado no Balanço Patrimonial
Consolidado.
Entretanto, dada à insignificância do valor, correspondente a 0,01% do patrimônio líquido, propõe-se a não citação do responsável.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Sugere-se recomendar ao município que, caso seja necessária a realização de ajustes contábeis, estes deverão
ser realizados no exercício corrente, à conta do patrimônio líquido deste exercício, de forma a não afetarem os
resultados do exercício corrente. Além disso, tais ajustes deverão constar detalhadamente em notas explicativas, a fim de esclarecer a origem dos registros extemporâneos.”

Fonte Excesso de Arrecadação Decreto C r é d i t o
Adicional R$

Por sua vez, no tópico 5.3.1 do Relatório Contábil, a Secex-Contas apurou que o Executivo abriu créditos adicionais, no montante de R$ 1.820.154,47, indicando o excesso de arrecadação como a fonte de recursos, apesar
de a execução orçamentária da receita ter sido deficitária.

17213400013 – ações estratégicas PATI
13.864/15
25.000,00

0,00

17213313000 – vigilância em saúde
13.902/15
21.666,64

96.015,15

A defesa argumentou que o superávit na arrecadação
deveria ser apurado por fonte, explicação acolhida pela
área técnica, conforme descrito no item 2.1 da Instrução
Técnica Conclusiva. Tal justificativa, entretanto, não saneou integralmente a irregularidade, pois parte dos créditos adicionais abertos, no total de R$ 301.108,36, continuaram sem a identificação correta da fonte de recurso.
Segundo a área técnica, o responsável não trouxe outros
documentos capazes de comprovar a origem do recurso
para a abertura dos créditos adicionais questionados e
os dados pesquisados no Sistema CidadES também não
esclareceram a pendência.
O quadro seguinte, elaborado a partir das tabelas 01 e
02 da Conclusiva, demonstra que o excesso de arrecadação nas fontes de recurso 17213400012, 17213400013,
1722990100 e 24219900002 não ocorreu ou foi insuficiente para a abertura dos correspondentes créditos adicionais:
Diário Oficial de Contas

17213400012 – piso alta complexidade
13.831/15
15.000,00

5.000,00

13250199001 – Rec. Remun.
13.845/15
69.970,10

170.120,50

		

21.600,00

14.263/15

		

13.955/15

21.950,62

		

14.068/15

10.833,32

24719900011 – contrato de repasse
13.932/15
243.750,00

979.875,00

24719900012 – contrato de repasse		
13.933/15
541.125,00
24719900014 – contrato de repasse		
13.934/15
195.000,00
1722990100 – cota parte royalties 0,00
300.000,00
petróleo		

13.977/15

65.800,00

24219900002 – plano reconstrução
14.073/15
288.458,79
TOTAL

1.519.046,11

TOTAL

13.937/15

268.035,46

1.820.154,47

Desse modo, constata-se a violação ao art. 167, inciso V,
da Constituição Federal, que veda a abertura de crédito adicional sem a indicação do recurso correspondente,
conforme reproduzido:
Art. 167. São vedados:
www.tce.es.gov.br

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;
Considerando que a irregularidade permaneceu, acompanho, in totum, a análise constante do item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva n. 4557/2017, que passa a integrar a Fundamentação do presente Voto, conforme
transcrito:
“2.1 Abertura de Créditos Adicionais sem fonte suficiente de recursos (item 5.3.1 do RT 023/2017)
Base legal: artigo 43, inciso II e § 3º, da Lei Federal
4.320/1964.
(...)
ANÁLISE
relatório técnico (RT 023/2017) indica que foram abertos créditos adicionais no exercício de 2015 no montante
de R$ 1.820.154,47 (um milhão, oitocentos e vinte mil,
cento cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), com a fonte de recursos excesso de arrecadação,
que não ocorreu.
Afirma a defesa que de fato foram abertos créditos adicionais por excesso de arrecadação no montante apurado por este Tribunal de Contas, sendo um especial e outros suplementares. Em seguida, apresenta às fls. 59/62
uma relação detalhada dos créditos adicionais, informando os decretos do executivo municipal e respectivos
valores que autorizaram as aberturas dos créditos adicionais, conforme reproduzido acima.
Para comprovar o alegado o defendente anexou cópia do
balancete analítico da receita orçamentária (fls.70/80) e
listagem dos créditos adicionais abertos no exercício no
total de R$ 1.820.154,47 (fls.81/82).
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Ressalva-se que a defesa não juntou aos autos documentação comprovando todas as suas alegações. Não foram
encaminhados para exame cópias dos decretos executivos autorizativos dos créditos adicionais listados às fl
81/82, extratos bancários de aplicações financeiras das
contas de nºs: 150-7 FIA e 23.305-6 – Plano de reconstrução do ES – Defesa Civil e Balancete Da Execução Da
Receita Orçamentária, por fonte de recursos.
Considerando as justificativas apresentadas pela defesa
fora elaboradas duas tabelas: a primeira contém os créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação no
exercício de 2015 e a segunda as origens dos recursos
utilizados para abertura de créditos adicionais, conforme
demonstrado a seguir:
Tabela 01 – Créditos Adicionais abertos por excesso de
arrecadação
Em R$
Créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação
apurado no RT 23/17 (a) 1.820.154,47
Justificativas da defesa (fls.59/62) Tipo de Crédito	 
Decretos ExecutivosSuplementar

Especial Total

13.831/2015 - Piso de Alta Complexidade I - Crianças e
Adolescentes
15.000,00
15.000,00

14.068/2015 - Vigilância em Saúde - SUS
0,00	 

10.833,32

Total vigilância em saúde 54.450,58	 	
54.450,58
13.932/2015 - Contratos de repasse - Governo Federal convênios
243.750,00
0,00	 

13.934/2015- Contratos de repasse - Governo Federal convênios
195.000,00
0,00	 

Decretos 13902/15;13.955/15;14.068/15 (54.450,58)
17213313000 - Vigilância em Saúde
290.415,15
96.015,15

194.400,00

Total contratos repasse Governo Federal
 	
979.875,00

979.875,00

13.937/2015 - Royalties do Petróleo
0,00	 

300.000,00

13.977/2015 - Royalties do Petróleo
0,00	 

65.800,00

24719900012 - contrato de repasse 788952 0 , 0 0
541.125,00
541.125,00

365.800,00	 	

24719900014 - contrato de repasse 788952 0 , 0 0
195.000,00
195.000,00

Total Royalties do Petróleo
365.800,00

14.073/2015-Plano Reconstrução ES Outros recursos
vinculados
288.458,79
0,00
288.458,79
Total dos créditos adicionais (b)

1.820.154,47

Fonte: PCA 2015; fls. 59/62; TC 3.740/16

14.263/2015 - FIA

21.600,00

0,00	 
91.570,10

Tabela 02: Origem dos recursos para abertura de créditos adicionais Em R$

13.864/2015 - Programa PETI (Federal)
0,00
25.000,00

25.000,00

Total dos Créditos Adicionais abertos (b) 1.820.154,47

13.902/15 - Vigilância em Saúde - SUS
0,00	 

21.666,64

Origem dos recursos dos créditos adicionais
Receita Prevista LOA Receita Arrecadada Excesso arrecadação

13.955/2015 - Vigilância em Saúde - SUS
0,00	 

21.950,62

Diário Oficial de Contas

Decreto 13.864/2015 - Programa PETI (25.000,00)
17213400013 - Açoes estratégicas do PETI 25.000,00
0,00
0,00

0,00	 

0,00

13250199001 - Rec.Remun.Outros Depósitos Bancários
Vinculados
350.000,00
520.120,50
170.120,50

13.933/2015 - Contratos de repasse - Governo Federalconvênios
541.125,00
0,00	 

69.970,10

91.570,10

5.000,00

Decretos 13.845 e 14.263/2015 - FIA(R$ 91.570,10)

13.845/2015 - FIA
Total FIA

20.000,00

Decretos 13.932/13.933/13.934/15 (979.875,00)
24719900011 - contrato de repasse 788952 0 , 0 0
243.750,00
243.750,00

13.937/13.977/2015 - Royalties do Petróleo (365.800,00)
1722990100- Cota Parte Royalties do Petróleo
2.200.000,00
1.709.166,52
0,00
Decreto 14.073/15 - Plano Reconstrução ES (R$
288.458,79)
24219900002 - Plano Reconstrução ES
268.035,46
268.035,46

0,00

Total das origem dos recursos ( c) 		
1.519.046,11

Decreto 13.831/2015 (R$ 15.000,00)	 

Insuficiência de fonte de recurso (d) = c- b	 	 	
-301.108,36

17213400012 - Piso alta complexidade

Fonte: PCA 2015; fls. 59/62; TC 3.740/16

www.tce.es.gov.br

15.000,00
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Analisando-se as justificativas apresentadas verifica-se
que o responsável defende a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, considerando-se as
respectivas fontes de recursos, observando inclusive as
vinculações das fontes de recursos entre receita e despesa, conforme transcrito a seguir:
“é preciso que a análise técnica considere caso a caso de
acordo com as fontes de recursos, principalmente quando se trata de receita/despesa de fonte vinculada”.
Considerando o mecanismo de fonte/destinação de recursos contemplado na Lei de Responsabilidade Fiscal, acolhemos a metodologia adotada pela defesa para
abertura de créditos adicionais. Isto é, deverá ser observada a existência de suficiência financeira por fonte de
recursos quando da abertura de créditos adicionais, inclusive com a fonte excesso de arrecadação prevista no
artigo 43, inciso II e § 3º, da Lei Federal 4.320/1964, respeitadas as respectivas vinculações de recursos em cumprimento ao disposto parágrafo único do artigo 8º, da
LRF que dispõe:
Art. 8o [...]
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Constatou-se que mesmo considerando o excesso de arrecadação por fonte de recursos na abertura de créditos adicionais conforme argumenta a defesa, apurou-se ainda assim insuficiência de recursos para abertura
dos referidos no valor de R$ 301.108,36 (1.820.154,471.519.046,11), conforme demonstrado na tabela 02 desta instrução.
Diário Oficial de Contas

No que tange à abertura de créditos adicionais com a fonte de recursos royalties do petróleo estadual, conta contábil 1722990100, constatou-se por meio do BALEXO encaminhado na PCA 2015 via CidadES, um déficit de arrecadação de R$ 490.833,48 (2.200.000,00 – 1.709.166,52)
contabilizado na referida conta no exercício de 2015.
Apesar do déficit mencionado o Poder Executivo de Castelo autorizou abertura de créditos adicionais no exercício sob exame no montante de R$ 365.800,00 (Decreto
13.937/2015), conforme demonstrado na tabela 01 e 02
desta instrução.
Argumenta a defesa que os créditos adicionais com a
fonte de recursos royalties do petróleo estadual foram
abertos equivocadamente por excesso de arrecadação,
quando o correto seria por “anulação total ou parcial de
dotações orçamentárias” com a fonte de recursos 1605
– Royalties do Petróleo Estadual no Orçamento 2015 da
Prefeitura, para reforço ao Orçamento 2015 da Secretaria Municipal de Saúde.
Prosseguindo, afirma a defesa que de fato não ocorreu o
excesso de arrecadação no exercício de 2015 na receita
“1722990100 – cota-parte royalties do petróleo estadual” e que houve equívoco de cadastro dos créditos adicionais com a fonte excesso de arrecadação, quando o
correto seria por anulação/suplementação entre UGs.
Porém, frisa-se não foram apresentadas provas documentais quanto a todos os fatos alegados pela defesa.
Examinou-se a listagem dos créditos adicionais acostadas às fls.81/82 e não foi constatada a abertura de créditos adicionais com a fonte de recursos anulação/suplementação entre unidades gestoras Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde conforme alega defesa. A listagem dos créditos adicionais apenas confirma que foi suwww.tce.es.gov.br

plementado em favor do Fundo Municipal de Saúde o
montante R$ 365.800,00, tendo como origem orçamentária a fonte excesso de arrecadação e origem financeira a fonte Royalties do Petróleo (Decretos nºs: 13.937 e
13.977/2015, todos de 2015).
Ressalva-se que não consta nos autos nenhum demonstrativo contábil ou gerencial comprovando a dotação de
origem e a dotação de destino (função, subfunção, programa, conta de despesa, fonte de recursos e respectivo
valor) do crédito suplementar aberto em favor da Secretaria Municipal de Saúde com a fonte Royalties do Petróleo, prejudicando avaliar se houve apenas equívoco de
cadastro dos créditos adicionais conforme alegado pela defesa.
Finaliza o citado alegando que equivocadamente foram
abertos créditos adicionais por excesso de arrecadação,
seja por erro técnico ou de registro ou pela não realização da receita, mas que nada afetou o Município de Castelo, pois não realizou despesas com recursos não arrecadados, já que não haveria recursos financeiros disponíveis para tal.
Conforme exposto, a defesa não apresentou provas documentais suficientes para comprovar suas alegações e
os documentais disponíveis nos autos e no sistema etcees, bem como as informações evidenciadas nas demonstrações contábeis encaminhadas na PCA 2015 via sistema CidadES são insuficientes para validar as justificativas
apresentadas em resposta a citação.
Além da ausência de extratos bancários das contas acima citadas, insuficiência de informações na listagem de
créditos adicionais apresentado pela defesa (fls.81/82)
verificou-se que o BALEXO (Balancete Da Execução Orçamentária Da Receita) enviado na PCA de Castelo – ExerSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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cício 2015 via sistema CidadES não detalha a previsão e
execução da receita orçamentária por fonte/destinação
de recursos no exercício sob exame, assim como o balancete da receita acostado ás fls. 70/80 também não
evidencia as fontes de recursos que por venturam poderiam ser utilizadas na abertura dos créditos adicionais
por excesso de arrecadação.
Considerando todo o exposto, considerando que perdurou insuficiência de recursos para abertura de créditos
adicionais com a fonte de excesso de arrecadação no valor de R$ 301.108,36, mesmo após as justificativas e documentos apresentados pelo responsável, considerando a insuficiência de provas documentais comprovando
todos os fatos alegados pela defesa, somos pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no RT
023/2017.”
Pelo exposto, com fundamento no art. 80, inciso III, da
Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a área
técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação
que submeto à apreciação.
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pela Relatora:
1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo a
REJEIÇÃO da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, referente ao exercício de
2015, sob a responsabilidade do senhor JAIR FERRAÇO
JÚNIOR, em razão da seguinte constatação:
2.1 – Abertura de Créditos Adicionais sem fonte suficiente de recursos;
2. DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal que divulDiário Oficial de Contas

gue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio,
na forma do art. 48 da LC n. 101/00;
3. RECOMENDAR, em relação aos itens 7.1 e 7.2 do Relatório Técnico n. 23/2017, que o atual Prefeito Municipal verifique a necessidade de ajustes contábeis, que deverão ser realizados segundo as Normas Brasileiras de
Contabilidade, à conta do patrimônio líquido do exercício corrente e acompanhados de notas explicativas;
4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre o tema tratado no processo referenciado, pedi
vista em sessão plenária, o que me permitiu elaborar o
voto que nesta oportunidade submeto à apreciação do
Colegiado.
Inicialmente, assinalo que os autos versam sobre a
Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Castelo, sob
a responsabilidade do Sr. Jair Ferraço Júnior, referente
ao exercício de 2015.
A Conselheira Relatora, Em. Márcia Jaccoud Freitas
acompanhou integralmente o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas e votou pela emissão de PARECER PRÉVIO, recomendando a
REJEIÇÃO das contas apresentadas pelo Sr. Jair Ferraço
Junior, referentes ao exercício de 2015, como segue:
www.tce.es.gov.br

Pelo exposto, com fundamento no art. 80, inciso III, da
Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a área
técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação
que submeto à apreciação.
Em 20 de novembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pela Relatora:
Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo a
REJEIÇÃO da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, referente ao exercício de
2015, sob a responsabilidade do senhor JAIR FERRAÇO
JÚNIOR, em razão da seguinte constatação:
2.1 – Abertura de Créditos Adicionais sem fonte suficiente de recursos;
2. DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio,
na forma do art. 48 da LC n. 101/00;
3. RECOMENDAR, em relação aos itens 7.1 e 7.2 do Relatório Técnico n. 23/2017, que o atual Prefeito Municipal verifique a necessidade de ajustes contábeis, que deverão ser realizados segundo as Normas Brasileiras de
Contabilidade, à conta do patrimônio líquido do exercício corrente e acompanhados de notas explicativas;
4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
É o sucinto relatório.
Segunda-feira, 28 de maio de 2018

339

ATOS DA 1a CÂMARA

II – FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual da Prefeitura Castelo, referente ao exercício de 2014,
portanto, estamos a apreciar as “Contas de Governo”.
Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, José de
Ribamar de Caldas Furtado, defende que o conceito de
contas de governo é o ponto de partida para que se possa entender a missão constitucional atribuída ao Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no julgamento político que exercerá sobre a gestão anual do
Chefe do Executivo. Esse auxílio será consubstanciado no
parecer prévio.
Para aquele Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que se diferencia da prestação das “contas de
gestão”, é o meio pelo qual, anualmente, o Presidente
da República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prefeitos Municipais expressam os resultados da atuação governamental no exercício financeiro a
que se referem.
O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que
“contas de governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de
governo, dos programas governamentais, demonstram
os níveis de endividamento, o atender aos limites de
gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”
O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em
Diário Oficial de Contas

sua obra “Tribunais de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro Aécio Mennuci, cujo procedimento
“contas anuais” se caracteriza como um extenso relatório, que é acompanhado do Balanço Geral e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais se procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que foi
arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se
ênfase especial ao desempenho orçamentário do estado e às realizações do governo dentro do mesmo período.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de Contas dos Estados, entre essas
compreendeu as atinentes às competências do TCU, nas
quais é clara a distinção entre o artigo 71, I – de apreciar
e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do
artigo 71, II, - de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário.
Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as
“contas de governo” e “contas de gestão”, vale destacar
o julgamento da ADI nº 849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:
“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta, é tradicional, sempre restrita a competência do
Poder Legislativo para o julgamento às contas gerais da
responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal de Contas: cuida-se de
sistema especial adstrito às contas do Chefe do Governo,
que não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária.”
www.tce.es.gov.br

Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada
ao setor público. Através dela se efetua de modo eficiente o registro dos atos e fatos relativos ao controle da execução orçamentária e financeira. No entanto, muito ainda se pode avançar no que se refere à evidenciação do
patrimônio público.
II.2 – DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando que,
ao final de cada exercício, os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na
Demonstração das Variações Patrimoniais.
Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101/00,
Lei de Responsabilidade Fiscal, disciplinou normas ligadas às finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se
extrair os seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
(FIGURAS)
Os dados acima demonstram o resultado fiscal do exercício de 2014 da Prefeitura de Castelo.
II.3 – Do Equilíbrio das Contas Públicas
Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal
de Contas da União, Weder de Oliveira, publicadas em
sua obra “Curso de Responsabilidade Fiscal”, que a razão
fundamental que levou à concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade premente e histórica
de instituir processos estruturais de controle do endividamento público.
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O Ministro destacou o § 10 da exposição de motivos que
acompanhou o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal,
enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, em 13 de abril de 1999, onde o controle do endividamento público constituía preocupação central da política econômica do governo: “o equilíbrio intertemporal
das contas públicas é entendido como bem coletivo, do
interesse geral da sociedade brasileira, por ser condição
necessária para a consolidação da estabilidade de preços
e a retomada do desenvolvimento sustentável”.
Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares normativos, denominação que se pode atribuir aos
conjuntos de disposições sobre:
Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites e controle;
Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas fiscais, acompanhamento e controle da execução orçamentária;
Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos atos dos quais resulte aumento de despesa;
Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras específicas para as despesas da seguridade social;
Receita pública: concessão de benefícios tributários e
transparência da administração tributária;
Transparência, controle social e fiscalização: produção e
divulgação de informações.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Castelo, sob a responsabilidade do
Sr. Jair Ferraço Júnior, Prefeito Municipal, referente ao
exercício de 2015, atendeu aos pilares da LRF.
Diário Oficial de Contas

III – DA IRREGULARIDADE
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Passo, então, à apreciação do mérito, quanto à irregularidade remanescente.
III.1 Abertura de Créditos Adicionais sem fonte suficiente de recursos (item 5.3.1 do RT 023/2017)
Base legal: artigo 43, inciso II e § 3º, da Lei Federal
4.320/1964.
Da Instrução Técnica Conclusiva:

tação comprovando todas as suas alegações. Não foram
encaminhados para exame cópias dos decretos executivos autorizativos dos créditos adicionais listados às fl
81/82, extratos bancários de aplicações financeiras das
contas de nºs: 150-7 FIA e 23.305-6 – Plano de reconstrução do ES – Defesa Civil e Balancete Da Execução Da
Receita Orçamentária, por fonte de recursos.
Considerando as justificativas apresentadas pela defesa
fora elaboradas duas tabelas: a primeira contém os créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação no
exercício de 2015 e a segunda as origens dos recursos
utilizados para abertura de créditos adicionais, conforme
demonstrado a seguir:

O relatório técnico (RT 023/2017) indica que foram abertos créditos adicionais no exercício de 2015 no montante
de R$ 1.820.154,47 (um milhão, oitocentos e vinte mil,
cento cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), com a fonte de recursos excesso de arrecadação,
que não ocorreu.

Tabela 01 – Créditos Adicionais abertos por excesso de
arrecadação

Afirma a defesa que de fato foram abertos créditos adicionais por excesso de arrecadação no montante apurado por este Tribunal de Contos, sendo um especial e outros suplementares. Em seguida, apresenta às fls. 59/62
uma relação detalhada dos créditos adicionais, informando os decretos do executivo municipal e respectivos
valores que autorizaram as aberturas dos créditos adicionais, conforme reproduzido acima.

Decretos Executivos
Total

Para comprovar o alegado o defendente anexou cópia do
balancete analítico da receita orçamentária (fls.70/80) e
listagem dos créditos adicionais abertos no exercício no
total de R$ 1.820.154,47 (fls.81/82).

13.864/2015 - Programa PETI (Federal)
0,00
25.000,00

25.000,00

13.902/15 - Vigilância em Saúde - SUS
0,00	 

21.666,64

Ressalva-se que a defesa não juntou aos autos documen-

13.955/2015 - Vigilância em Saúde - SUS

21.950,62

www.tce.es.gov.br

Em R$
Créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação
apurado no RT 23/17 (a) 1.820.154,47
Justificativas da defesa (fls.59/62) Tipo de Crédito	 
Suplementar

Especial

13.831/2015 - Piso de Alta Complexidade I - Crianças e
Adolescentes	 	
15.000,00
15.000,00
13.845/2015 - FIA

69.970,10

0,00	 

14.263/2015 - FIA

21.600,00

0,00	 

Total FIA

91.570,10

0,00
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0,00	 
14.068/2015 - Vigilância em Saúde - SUS
0,00	 

10.833,32

Total vigilância em saúde 54.450,58	 	
54.450,58
13.932/2015 - Contratos de repasse - Governo Federal convênios
243.750,00
0,00	 

Decreto 13.831/2015 (R$ 15.000,00)	 

Fonte: PCA 2015; fls. 59/62; TC 3.740/16

17213400012 - Piso alta complexidade
20.000,00 5.000,00

Analisando-se as justificativas apresentadas verifica-se
que o responsável defende a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, considerando-se as
respectivas fontes de recursos, observando inclusive as
vinculações das fontes de recursos entre receita e despesa, conforme transcrito a seguir:

15.000,00

Decretos 13.845 e 14.263/2015 - FIA(R$ 91.570,10)
13250199001 - Rec.Remun.Outros Depósitos Bancários
Vinculados
350.000,00 520.120,50 170.120,50
Decreto 13.864/2015 - Programa PETI (25.000,00)

13.933/2015 - Contratos de repasse - Governo Federalconvênios
541.125,00
0,00	 

17213400013 - Açoes estratégicas do PETI 25.000,00
0,00
0,00

13.934/2015- Contratos de repasse - Governo Federal convênios
195.000,00
0,00	 

Decretos 13902/15;13.955/15;14.068/15 (54.450,58)
17213313000 - Vigilância em Saúde
290.415,15
96.015,15

“é preciso que a análise técnica considere caso a caso de
acordo com as fontes de recursos, principalmente quando se trata de receita/despesa de fonte vinculada”.

194.400,00

Total contratos repasse Governo Federal
 	
979.875,00

979.875,00

13.937/2015 - Royalties do Petróleo
0,00	 

300.000,00

24719900011 - contrato de repasse 788952 0
243.750,00
243.750,00

,

0

0

13.977/2015 - Royalties do Petróleo
0,00	 

65.800,00

24719900012 - contrato de repasse 788952 0
541.125,00
541.125,00

,

0

0

365.800,00	 	

24719900014 - contrato de repasse 788952 0
195.000,00
195.000,00

,

0

0

Total Royalties do Petróleo
365.800,00

Decretos 13.932/13.933/13.934/15 (979.875,00)

14.073/2015-Plano Reconstrução ES Outros recursos
vinculados
288.458,79
0,00
288.458,79
Total dos créditos adicionais (b)

1.820.154,47

Fonte: PCA 2015; fls. 59/62; TC 3.740/16
Tabela 02: Origem dos recursos para abertura de créditos adicionais Em R$
Total dos Créditos Adicionais abertos (b)
1.820.154,47
Origem dos recursos dos créditos adicionais
Receita Prevista LOA
Receita Arrecadada
Excesso arrecadação
Diário Oficial de Contas

13.937/13.977/2015 - Royalties do Petróleo (365.800,00)
17229901002.200.000,00

Cota Parte Royalties
1.709.166,520,00

do

Petróleo

Decreto 14.073/15 - Plano Reconstrução ES (R$
288.458,79)
24219900002 - Plano Reconstrução ES
268.035,46
268.035,46

0

Total das origem dos recursos ( c)
1.519.046,11
Insuficiência de fonte de recurso (d) = c- b	 	
-301.108,36
www.tce.es.gov.br

,

0

0

Considerando o mecanismo de fonte/destinação de recursos contemplado na Lei de Responsabilidade Fiscal, acolhemos a metodologia adotada pela defesa para
abertura de créditos adicionais. Isto é, deverá ser observada a existência de suficiência financeira por fonte de
recursos quando da abertura de créditos adicionais, inclusive com a fonte excesso de arrecadação prevista no
artigo 43, inciso II e § 3º, da Lei Federal 4.320/1964, respeitadas as respectivas vinculações de recursos em cumprimento ao disposto parágrafo único do artigo 8º, da
LRF que dispõe:
Art. 8o [...]
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Constatou-se que mesmo considerando o excesso de arrecadação por fonte de recursos na abertura de créditos adicionais conforme argumenta a defesa, apurou-se ainda assim insuficiência de recursos para abertura
dos referidos no valor de R$ 301.108,36 (1.820.154,471.519.046,11), conforme demonstrado na tabela 02 desSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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ta instrução.
No que tange à abertura de créditos adicionais com a fonte de recursos royalties do petróleo estadual, conta contábil 1722990100, constatou-se por meio do BALEXO encaminhado na PCA 2015 via CidadES, um déficit de arrecadação de R$ 490.833,48 (2.200.000,00 – 1.709.166,52)
contabilizado na referida conta no exercício de 2015.
Apesar do déficit mencionado o Poder Executivo de Castelo autorizou abertura de créditos adicionais no exercício sob exame no montante de R$ 365.800,00 (Decreto
13.937/2015), conforme demonstrado na tabela 01 e 02
desta instrução.
Argumenta a defesa que os créditos adicionais com a
fonte de recursos royalties do petróleo estadual foram
abertos equivocadamente por excesso de arrecadação,
quando o correto seria por “anulação total ou parcial de
dotações orçamentárias” com a fonte de recursos 1605
– Royalties do Petróleo Estadual no Orçamento 2015 da
Prefeitura, para reforço ao Orçamento 2015 da Secretaria Municipal de Saúde.
Prosseguindo, afirma a defesa que de fato não ocorreu o
excesso de arrecadação no exercício de 2015 na receita
“1722990100 – cota-parte royalties do petróleo estadual” e que houve equívoco de cadastro dos créditos adicionais com a fonte excesso de arrecadação, quando o
correto seria por anulação/suplementação entre UGs.
Porém, frisa-se não foram apresentadas provas documentais quanto a todos os fatos alegados pela defesa.
Examinou-se a listagem dos créditos adicionais acostadas às fls.81/82 e não foi constatada a abertura de créditos adicionais com a fonte de recursos anulação/suplementação entre unidades gestoras Prefeitura e SecretaDiário Oficial de Contas

ria Municipal de Saúde conforme alega defesa. A listagem dos créditos adicionais apenas confirma que foi suplementado em favor do Fundo Municipal de Saúde o
montante R$ 365.800,00, tendo como origem orçamentária a fonte excesso de arrecadação e origem financeira a fonte Royalties do Petróleo (Decretos nºs: 13.937 e
13.977/2015, todos de 2015).
Ressalva-se que não consta nos autos nenhum demonstrativo contábil ou gerencial comprovando a dotação de
origem e a dotação de destino (função, subfunção, programa, conta de despesa, fonte de recursos e respectivo
valor) do crédito suplementar aberto em favor da Secretaria Municipal de Saúde com a fonte Royalties do Petróleo, prejudicando avaliar se houve apenas equívoco de
cadastro dos créditos adicionais conforme alegado pela defesa.
Finaliza o citado alegando que equivocadamente foram
abertos créditos adicionais por excesso de arrecadação,
seja por erro técnico ou de registro ou pela não realização da receita, mas que nada afetou o Município de Castelo, pois não realizou despesas com recursos não arrecadados, já que não haveria recursos financeiros disponíveis para tal.
Conforme exposto, a defesa não apresentou provas documentais suficientes para comprovar suas alegações e
os documentais disponíveis nos autos e no sistema etcees, bem como as informações evidenciadas nas demonstrações contábeis encaminhadas na PCA 2015 via sistema CidadES são insuficientes para validar as justificativas
apresentadas em resposta a citação.
Além da ausência de extratos bancários das contas acima citadas, insuficiência de informações na listagem de
créditos adicionais apresentado pela defesa (fls.81/82)
www.tce.es.gov.br

verificou-se que o BALEXO (Balancete Da Execução Orçamentária Da Receita) enviado na PCA de Castelo – Exercício 2015 via sistema CidadES não detalha a previsão e
execução da receita orçamentária por fonte/destinação
de recursos no exercício sob exame, assim como o balancete da receita acostado ás fls. 70/80 também não
evidencia as fontes de recursos que por venturam poderiam ser utilizadas na abertura dos créditos adicionais
por excesso de arrecadação.
Considerando todo o exposto, considerando que perdurou insuficiência de recursos para abertura de créditos
adicionais com a fonte de excesso de arrecadação no valor de R$ 301.108,36, mesmo após as justificativas e documentos apresentados pelo responsável, considerando a insuficiência de provas documentais comprovando
todos os fatos alegados pela defesa, somos pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no RT
023/2017.
Pois bem.
Primeiramente foi constatado que a municipalidade
não realizou suplementação sem a autorização legislativa, visto que a Lei Orçamentária Anual 3533/2014 e demais leis aprovadas admitiu a abertura de créditos adicionais no limite de 32% do orçamento, no total de R$
29.158.400,00. Na execução do orçamento foram realizados créditos adicionais no valor de R$ 22.525.000,77
(RT 23/2017 de fls. 13).
Também está demonstrado que houve superávit na execução do orçamento no valor de R$ 4.740.226,50, configurando a diligência do gestor quanto ao equilíbrio das
contas públicas.
Entretanto, assiste razão à Área Técnica e ao Ministério
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Público quanto à manutenção desta irregularidade, pois
o gestor utilizou como fonte de recursos para a abertura
de créditos adicionais, o excesso de arrecadação que não
se realizou, no montante de R$ 301.108,36.
O gestor, em sua defesa, afirma que houve erro na abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação e
que deveria ter utilizado a fonte anulação de despesas.
Confirmando a alegação do gestor, verifiquei no Balanço Orçamentário Consolidado (BALORC (1) – Cidades-Web) que do total da despesa orçamentária inicial
de R$ 91.120.000,00 foram utilizadas através da emissão de empenhos o total de R$ 81.126.546,95, restando saldo de dotação a ser empenhado no montante de
R$. 9.993.453,05, gerando uma economia na execução
da despesa em 10,97%, que poderiam ser utilizados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais por anulação de despesas.
Fica evidenciado que houve economia na execução orçamentária, visto que o gestor não executou nem o valor total autorizado pela LOA e que a abertura dos créditos adicionais por excesso de arrecadação não necessitariam ser executados, pois toda a despesa empenhada no
exercício foi menor que o orçamento inicial.
Corroborando meu entendimento, este Tribunal de Contas já se manifestou sobre o mesmo tema através dos
Pareceres Prévios 00005/2017-9 e 00058/2017-1, onde
manteve a irregularidade sem o condão de macular as
contas.
Também fica claro o posicionamento dessa Corte quando do Acórdão 00404/2012-1 que demonstrou tratar-se
de irregularidade formal, a saber:
(...)
Diário Oficial de Contas

Diante do resultado positivo da execução orçamentária,
financeira e do cumprimento dos limites legais e constitucionais, verificou-se que mesmo tendo o legislativo
deixado de observar a forma legalmente prevista para
a suplementação orçamentária, não houve desrespeito
ao princípio do equilíbrio orçamentário – bem jurídico a
ser preservado, e também demonstração no processo de
que a Câmara Municipal ao realizar a suplementação utilizando o instrumento Portaria ao invés de Decreto do
Executivo tenha gerado um ato ilegal com conseqüências
antieconômicas e/ou dano ao erário.
Imperioso trazer à colação, o acórdão prolatado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, de relatoria
do Em. Conselheiro Valter Albano da Silva, que corrobora o meu entendimento de que a irregularidade ora apresentada não possui natureza grave capaz de ensejar a rejeição das contas, verbis:
“Processo nº 58114/2008 - Publicação: 04/09/2008
Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE.
CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO DE 2007. GESTÃO DO
PREFEITO MUNICIPAL, SR. DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO CONFORME
PRECEITUAM OS ARTIGOS 31, §§ 1º E 2º, 71 E 75 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGOS 47 E 210 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ARTIGO 56 DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, ARTIGO 1º, INCISO I,
DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 269/2007, ARTIGO 29, INCISO I E ARTIGO 176, § 3º DA RESOLUÇÃO N.º
14/2007 DESTE TRIBUNAL. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL
À APROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOMENDAÇÃO AO CHEFE
DO PODER LEGISLATIVO QUE DETERMINE AO CHEFE DO
EXECUTIVO A ADOÇÃO DE MEDIDAS CORRETIVAS.” Parecer Prévio nº 51/2008 TCE-MT
www.tce.es.gov.br

Passo a destacar a seguir pontos específicos do Voto proferido e aprovado à unanimidade pelo Plenário do TCE
de Mato Grosso, cuja ementa foi transcrita acima:
[...]
A impropriedade de n. 4 trata da abertura de créditos
adicionais por excesso de arrecadação tendo por base recursos inexistentes. Segundo afirma o gestor, tais créditos foram abertos tendo como fonte de recursos receitas
provenientes de convênios. Porém os repasses não ocorreram da forma como se esperava, gerando, assim, uma
frustração de receita. Demonstra ainda que ao comparar as receitas arrecadadas com as despesas realizadas
o Município obteve um resultado orçamentário superavitário na ordem de R$ 654.289,30.
Ao analisar o processo, constata-se que na execução orçamentária, a gestão municipal sob exame obteve um resultado superavitário equivalente a 1,34% da receita arrecadada. Verifica-se, ainda, que ao comparar a despesa autorizada com a realizada o Ente atingiu uma economia orçamentária correspondente a 2,54% sobre a despesa autorizada. Tais constatações, no meu entendimento, servem como atenuantes da conduta tida como irregular, na medida em que reconheço o esforço do gestor
em manter o equilíbrio das contas públicas. Por essas razões, deixo de considerar essa impropriedade como grave, mas recomendo maior rigor na abertura de créditos
adicionais, respeitando a regra contida no inc. V do art.
167 da Constituição Federal e no inc. II do art. 43 da Lei
nº. 4.320/64.
Na impropriedade n. 2 constatou-se a abertura de crédito especial para o FUNDEB sem a necessária autorização
legislativa. A Lei 1.284/2007 autorizou a abertura de créditos no valor de R$ 498.775,91, mas o montante aberSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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to por decreto alcançou R$ 503.775,91. Em sua defesa
o gestor ressalta que houve erro na descrição do valor
constante no artigo 3º da aludida Lei Municipal. Ao somar os elementos de despesa constante no citado artigo,
obtém-se o valor de R$ 503.775,91. Logo, verifica-se que
o Decreto está em conformidade com a Lei, não restando
motivo para a permanência da impropriedade.
As impropriedades de ns. 1 e 3 tratam de impropriedades na edição de atos de abertura de créditos adicionais:
o Decreto Municipal n° 94/07 abriu crédito suplementar
no valor de R$ 220.000,00, porém a Lei n. 1.343 que autorizou a sua abertura classificou o mesmo crédito como
especial; e o Decreto n. 57/07 anexado no balancete de
agosto/2007 foi revogado, mas não houve sua substituição. Embora insanáveis, são vícios de procedimentos formais, não tendo acarretado prejuízos ao erário. Contudo, recomendo ao gestor que seja mais diligente na elaboração de seus atos normativos, efetuando a abertura
de créditos adicionais em absoluta conformidade com a
Constituição da República e com a Lei n. 4.320/64. Ante
o exposto, deixo de considerar como grave essas impropriedades.”
Diante dos fatos constatados neste processo, a irregularidade em questão evidencia um ato de gestão praticado
com impropriedade formal. Deixo de considerá-lo, contudo, de natureza grave, uma vez que não representou
dano ao erário.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
divergindo do entendimento do Ministério Público Especial de Contas e da 8ª Controladoria Técnica, VOTO para que seja aprovada a decisão que ora submeto ao Colegiado:
Diário Oficial de Contas

I – pelo CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração
interposto pelo Ministério Público Especial de Contas;

natureza grave, pois se trata de um vício de procedimento formal, não tendo acarretado prejuízo ao erário.

II – por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo incólume o Acórdão TC-204/2011, que julgou REGULAR
COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Presidente Kennedy, sob a responsabilidade do Sr. Dorlei Fontão da Cruz, então Presidente, referente ao exercício de 2009.

Nesse caso, a irregularidade em questão não macula as
contas do exercício, cabendo determinação ao gestor para que atente à correta utilização das fontes de recursos
para suplementação do orçamento, efetuando a abertura de créditos adicionais em absoluta conformidade com
a Constituição da República e com a Lei 4.320/64.

ACÓRDÃO

IV – CONCLUSÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3274/2011, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia trinta de outubro de dois mil e doze, à unanimidade, conhecer do presente Recurso de Reconsideração,
para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se o
Acórdão atacado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica, do Ministério Público Especial de Contas e da
Relatora, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à sua
consideração.

Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores
Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Vice-Presidente no exercício da Presidência, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner e os Conselheiros em
substituição Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. Sebastião Carlos Ranna de Macedo

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pelo relator, por:
IV.1 - Manter a seguinte irregularidade, sem o condão
de macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:
Abertura de Créditos Adicionais sem fonte suficiente de
recursos (item 5.3.1 do RT 023/2017)

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2012.

IV.2 – Emitir o Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das
contas da Prefeitura de Castelo, no exercício de 2015,
sob a responsabilidade do Sr. Jair Ferraço Júnior, na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar
621/2012.

Diante dos fatos constatados neste processo, a irregularidade em questão evidencia um ato praticado com impropriedade formal. Contudo, deixo de considerá-la de

IV.3 – Determinar ao gestor que atente para a correta
utilização das fontes de recursos para suplementação do
orçamento, efetuando a abertura de créditos adicionais

www.tce.es.gov.br
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em absoluta conformidade com a Constituição da República e com a Lei 4.320/64.
IV.4 - Recomendar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio,
na forma do art. 48 da LRF.
IV.5 - Arquivar os autos após os trâmites legais.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro
COMPLEMENTO DO VOTO DA EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MARCIA JACCOUD FREITAS:

mentos:
As demonstrações contábeis indicam que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi respeitada;
A abertura de créditos adicionais foi autorizada em lei;
A execução orçamentária apresentou superávit de R$
4.740.226,50;
A defesa alegou que houve um erro na identificação da
fonte de recurso dos créditos adicionais questionados,
pois sua abertura deveria ter ocorrido por anulação e
não por excesso de arrecadação;

Trata-se da Prestação de Contas Anual (Contas de Governo) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, referente
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor
JAIR FERRAÇO JÚNIOR, na qualidade de Prefeito Municipal.

O argumento da defesa mostra-se pertinente, pois a Despesa Fixada no Orçamento, no total de R$ 91.120.000,00,
foi maior que a Despesa Empenhada no exercício, no
montante de R$ 81.126.453,05, restando um saldo orçamentário a empenhar de R$ 9.993.453,05, passível de
anulação para justificar a abertura dos créditos adicionais questionados (R$ 301.108,36);

Acompanhando a área técnica e o Ministério Público de
Contas, proferi Voto recomendando a REJEIÇÃO das Contas Anuais do Prefeito de Castelo, referentes ao exercício
de 2015, em razão da seguinte irregularidade: “Abertura
de créditos adicionais sem fonte suficiente de recursos”.

Em casos semelhantes, o Tribunal considerou que a irregularidade não deveria conduzir à REJEIÇÃO das Contas
(Acórdão n. 404/2012 e Pareceres Prévios n. 5/2017 e n.
58/2017), uma vez que o equilíbrio orçamentário não foi
afetado.

No item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva, o setor contábil constatou que o Executivo abriu créditos adicionais,
no total de R$ 301.108,36, sem a identificação correta da
fonte de recurso, uma vez que o excesso de arrecadação
que fundamentou sua abertura não ocorreu.

É o Relatório. Passo a Fundamentar.

Em Voto-Vista, o Conselheiro Rodrigo Chamoun apresentou divergência, mantendo a irregularidade, mas recomendando ao Legislativo local a APROVAÇÃO COM RESSALVA da Prestação de Contas, sob os seguintes fundaDiário Oficial de Contas

Tendo em vista que a despesa autorizada foi superior à
empenhada, e que a economia na execução da despesa
orçamentária seria suficiente para cobrir a abertura dos
créditos adicionais questionados, encampo o Voto-Vista
do Conselheiro Rodrigo Chamoun, acrescentando a RECOMENDAÇÃO proposta pela área técnica quanto aos
itens 7.1 e 7.2 do Relatório Contábil n. 23/2017, a saber:
RECOMENDAR, em relação aos itens 7.1 e 7.2 do Relawww.tce.es.gov.br

tório Técnico n. 23/2017, que o atual Prefeito Municipal verifique a necessidade de ajustes contábeis, que deverão ser realizados segundo as Normas Brasileiras de
Contabilidade, à conta do patrimônio líquido do exercício corrente e acompanhados de notas explicativas.
Em 13 de dezembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. PARECER PRÉVIO TC-14/2018
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas, por:
1.1. Manter a seguinte irregularidade, sem o condão de
macular as contas, conforme já fundamentado neste voto:
1.1.1 Abertura de Créditos Adicionais sem fonte suficiente de recursos (item 5.3.1 do RT 023/2017);
1.2. Emitir o Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
da Prefeitura de Castelo, no exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Jair Ferraço Júnior, na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012;
1.3. Determinar ao gestor que atente para a correta utilização das fontes de recursos para suplementação do
orçamento, efetuando a abertura de créditos adicionais
em absoluta conformidade com a Constituição da República e com a Lei 4.320/64;
1.4. Recomendar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercíSegunda-feira, 28 de maio de 2018
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cio financeiro em questão e o respectivo parecer prévio,

latório Técnico n. 23/2017, que o atual Prefeito Munici-

comendação do relatório técnico (7.1 e 7.2). 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.

pal verifique a necessidade de ajustes contábeis, que de-

3. Data da Sessão: 28/02/2018 - 4ª Sessão da 1ª Câmara

verão ser realizados segundo as Normas Brasileiras de

4. Especificação do quórum:

Contabilidade, à conta do patrimônio líquido do exercí-

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(No exercício da presidência).

na forma do art. 48 da LRF;
1.5. Recomendar, em relação aos itens 7.1 e 7.2 do Re-

cio corrente e acompanhados de notas explicativas;
1.6. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime. Nos termos do voto-vista do conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun encampado pela então relatora Márcia Jaccoud Freitas, que acrescentou re-

Diário Oficial de Contas

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) e Marco Antonio da Silva (em substituição).

www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora nos termos do art. 86,
§4º, do Regimento Interno
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara

ACÓRDÃOS

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

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-1543/2017 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04556/2012-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Exercício: 2011
UG: CMNV - Câmara Municipal de Nova Venécia
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Ministério Público Especial de Contas

Partes: CAMARA NOVA VENECIA , FLAMINIO GRILLO,
MOACYR SELIA FILHO, GERALDO PEDRO DE SOUZA, ELVIS CUNHA FARIAS, REINALDO CALIMAN, AILSON SOARES DEOLIVEIRA, JOSE DE MENEZES, JUAREZ OLIOSI, SEBASTIAO RAIMUNDO, OTAMIR CARLONI, ANTONIO CARLOS DA SILVA, GILSON JOAO DOS SANTOS, ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, E &L PRODUCOES DE
SOFTWARE LTDA
Procurador: GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA
(OAB: 11307-ES)

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA – REJEITAR PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE CONTAS
- ACOLHER JUSTIFICATIVAS – RECOMENDAÇÕES.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER

Diário Oficial de Contas
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BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária realizada na Câmara de Nova Venécia, referente ao exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Flamínio Grillo (presidente 01/01 a 31/12/2011); Reinaldo
Caliman (Diretor Geral e Gestor de Contrato); Geraldo
Pedro de Souza (Presidente da Câmara de 01/01/2009
a 31/12/2010); Alison Soares de Oliveira (Vereador); José de Menezes (Vereador); Juarez Oliosi (Vereador); Moacyr Selia Filho (Vereador); Sebastião Raimundo (Vereador); Otamir Carloni (Vereador); Antônio Carlos da Silva
(Servidor); Gilson João dos Santos (Servidor); Elvis Cunha
Farias (Servidor); E&L Produções de Software Ltda (Contratada); Altoé Revendedora de Combustíveis Ltda (Contratada).Analisando os atos de gestão referente ao exercício de 2011, a 5ª Controladoria Técnica elaborou o
Relatório de Auditoria Ordinária RA-O nº 17/2013, fls.
07/41, onde observou indícios de irregularidades, sugerindo, por meio da Instrução Técnica Inicial nº 398/2013
de fls.1726/1756 a citação dos responsáveis.Devidamente citados, os responsáveis apresentaram defesa e documentos.Instado a se manifestar, o NEC, através da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 3070/17, fls. 2880/2934,
assim concluiu:
5. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Posto isso, OPINAMOS:
5.1. Mediante o que fora exposto até a presente data, é a
nosso alvitre que sejam MANTIDAS a seguinte irregularidade sopesada na INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL:
5.1.1. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DEFICIENTE DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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BASE LEGAL:

item 5.1.2. desta ITC;

Infringência dos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 c/c artigos 32, caput (princípios da moralidade, legalidade e
motivação) e 45, § 2º, da CEES/89.

5.2.4. ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA dos senhores FLAMÍNIO GRILLO (Presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia/ES), AILSON SOARES DE OLIVEIRA
(Vereador), FLAMÍNIO GRILLO (Vereador), JOSÉ DE MENEZES (Vereador), GERALDO PEDRO DE SOUZA (Vereador), JUAREZ OLIOSI (Vereador), MOACYR SELIA FILHO
(Vereador), OTAMIR CARLONI, SEBASTIÃO RAIMUNDO
(Vereador), ANTONIO CARLOS DA SILVA (Servidor), ELVIS
CUNHA FARIAS (Servidor) e GILSON JOÃO DOS SANTOS
(Servidor), quanto à imputação consubstanciada no item
4.1. desta ITC;

RESPONSÁVEL:
FLAMÍNIO GRILLO (Presidente da Câmara Municipal de
Nova Venécia/ES)
5.1.2. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM A DEVIDA PESQUISA
DE PREÇOS
BASE LEGAL:
Infringência do artigo 3.º da Lei 8.666/1993 (Princípio da
Isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa), e ao
artigo 37 da CRFB/88 (Princípios da Moralidade, Impessoalidade e da Eficiência).
RESPONSÁVEIS:
FLAMÍNIO GRILLO (Presidente da Câmara Municipal de
Nova Venécia/ES)
REINALDO CALIMAN (Diretor Geral e Gestor de Contrato)
5.2. Posto isso, e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, conclui-se opinando por:
5.2.1. REJEITAR A PRELIMINAR ALEGADAS, pelos fundamentos apontados na análise meritória desta Instrução
Técnica Conclusiva;
5.2.2. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA do Sr. FLAMÍNIO GRILLO (Presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia/ES), tendo em vista a pratica de atos ilegais
presentificados nos itens 5.1.1. e 5.1.2. desta ITC;
5.2.3. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA do Sr. REINALDO CALIMAN (Diretor Geral e Gestor de Contrato),
tendo em vista a pratica de atos ilegais presentificado no
Diário Oficial de Contas

5.2.5. ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA dos senhores FLAMÍNIO GRILLO (Presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia/ES), REINALDO CALIMAN (Diretor
Geral e Gestor de Contrato) e ALTOÉ REVENDEDORA DE
COMBUSTÍVEIS LTDA (Contratada), quanto à imputação
consubstanciada no item 4.2. desta ITC;
5.2.6. ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA dos senhores FLAMÍNIO GRILLO (Presidente da Câmara Municipal
de Nova Venécia/ES), GERALDO PEDRO DE SOUZA (Presidente da Câmara de Nova Venécia/ES, de 01/01/2009
a 31/12/2010) e E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA
(Contratada) quanto à imputação consubstanciada no
item 4.5. desta ITC;
5.2.7. Sugere-se, ainda, a aplicação de multa individual aos responsáveis, com amparo nos artigos 95 e 96,
incisos I e II, ambos da Lei Complementar Estadual n.º
32/1993, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta
a legislação mais favorável a responsável e aplicável à
época dos fatos apurados.
5.2.8 Com fulcro no art. 83, § 1º da Lei 621/2012, sugerewww.tce.es.gov.br

-se ao Plenário/Câmara desta Corte de Contas que determine à autoridade competente a instauração de procedimento próprio para apurar os fatos apontados no item
4.3 desta ITC, identificar os responsáveis, quantificar o
dano e, se necessário, obter o ressarcimento.
5.3. Sejam os autos ENCAMINHADOS À H. PROCURADORIA ESPECIAL DE CONTAS, para ilustríssima e necessária
promoção ministerial;
5.4. Por fim, informamos pleito por SUSTENTAÇÃO ORAL.
O Ministério Público de Contas, nos termos regimentais
emitiu o Parecer nº 3830/17-fls. 2938/2939, da lavra do
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhando na
íntegra a manifestação técnica.
Os requeridos Flamínio Grillo, Otamir Carloni e a empresa E&L Produções de Software Ltda., requereram defesa
oral consoante se verifica à fl. 2874 e 2388. Feito o pregão as partes não compareceram.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de processo de fiscalização realizada na Câmara de Nova Venécia referente ao exercício de 2011, onde, após análise das justificativas apresentadas, foram
afastadas algumas irregularidades que ora acompanho
na íntegra a manifestação técnica e ministerial integrando o presente voto, remanescendo algumas irregularidades conforme se vê nos itens constantes da ITC nº
3070/2017, que passo a manifestar:
PRELIMINARMENTE:
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA:
Aduz a sociedade empresária E&L Produções de Software Ltda, que esta Corte de Contas não possui competência em razão do disposto no artigo 1º, IV e art. 5º da Lei
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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Orgânica desta Corte de Contas, em outras palavras, que
estabelece competência jurisdicional de julgar, tão somente, os agentes públicos, não se enquadrando nesta
hipótese.
A competência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo está definida na Constituição Estadual no âmbito do controle externo da atividade financeira, contábil e orçamentária dos órgãos e entidades públicas federais, nos termos do art. 70, cujo parágrafo único dispõe:
“Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie, ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou Municípios respondam, ou que, em nome destes,
assuma obrigações de natureza pecuniária”.
O art. 71, III, da Constituição Estadual atribuiu a competência de julgar contas ao Tribunal de Contas do Estado,
vazado nos seguintes termos:
“julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poderes Públicos Estadual e Municipal e as contas daqueles que derem causa
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
prejuízo ao erário, exceto as previstas nos arts. 29, § 2°,
e 56, XI e XXV”.
Não sendo o particular, administrador nem responsável
por dinheiros, bens e
valores públicos da administração direta ou indireta, a
eventual apuração de responsabilização se extrai da parte final do inciso III, que aponta àqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.
Diário Oficial de Contas

Pois bem, dito isto, visualizo que o próprio artigo 5º, inciso I da LC 621/2012, invocado pela empresa, prevê a
abrangência da atividade jurisdicional do Tribunal de
Contas a qualquer pessoa natural que deram causa à
possível dano ao erário, verbis:

sa disposição de lei.

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:

Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator:

(...)

Não obstante, também se infere dos comandos dos artigos 57, I e 87, II da Lei Complementar 621/12, que este
Tribunal detém a competência de julgar pessoas naturais
que causam dano ao erário, verbis:

I - definir a responsabilidade individual ou solidária pelo
ato impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada, haja concorrido para o dano;

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

Art. 87. Verificada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao Relator:

(...)

Assim é de se extrair que a competência de julgar contas, prevista no inciso III do art. 71 da CE, deve ser interpretada em consonância com o disposto no art. 70 e seu
parágrafo único, o que me leva a concluir que os atos
de particulares, não responsáveis pela guarda ou administração de bens públicos, ou de bens pelo quais seja a
Estado responsável, são estranhos ao controle externo
e, portanto, não se compreendem no âmbito da competência de julgar contas constitucionalmente atribuída ao
Tribunal de Contas.

Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
(...)
I - qualquer pessoa física, órgão ou entidade a que se refere o artigo lº, inciso IV, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou os Municípios respondam,
ou que, em nome deles, assuma obrigação de natureza
pecuniária;
II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário;
(...)
XVI - todos aqueles que lhe devam prestar contas ou
cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por expreswww.tce.es.gov.br

II- definir a responsabilidade solidária do agente público
que praticou ou atestou ato irregular, e do terceiro que,
como contratante ou parte interessada na prática do
mesmo ato, de qualquer modo, haja concorrido para o
cometimento do dano apurado.

Lado outro, havendo participação de agente público no
dano causado à Administração Pública, justifica a intervenção do Tribunal de Contas, pois atende ao interesse
público inerente à coletividade em geral.
Nessa linha de intelecção, defendo a interpretação de
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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que o particular, pessoa estranha ao serviço público, ainda que dolosamente cause dano ao Erário, não está sujeito à competência do Tribunal de Contas, à exceção de
que tenha agido em participação com algum agente público.

dicando a análise quanto ao interesse público.

Explico, nos casos isolados que somente o particular tenha dado causa, como por exemplo uma adulteração
de documento, abalroamento de veículo oficial, não se
compreendem no âmbito da competência de julgar contas, noutro giro, havendo participação de agente público
e nos termos da legislação específica acima mencionada,
configurada a competência do Tribunal de Contas.

Esclarece que o veículo na ocasião apresentava defeitos
sendo necessária a locação de outro veículo para atender a demanda da Câmara. Informa, ainda, que por vezes
necessitava de outro veículo em razão de no mesmo dia
existir dois ou mais serviços a serem realizados.

No caso presente, a irregularidade imputada à empresa
se refere a possível pagamento indevido por não prestação de serviços, o que, por si só, caracteriza participação
de agentes públicos na possível concretização do dano
à Administração Pública, estando, portanto, presente a
competência desta Casa de Contas em analisar e julgar a
empresa responsável.
Diante do ponderado, sem mais a acrescentar, não acolho a preliminar arguida.
MÉRITO:
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DEFICIENTE
DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – ITEM 4.3 DA
ITC 3070/2017 - RESPONSÁVEL: FLAMÍNIO GRILLO (Presidente da Câmara Municipal).
Conforme se infere da Instrução Técnica Inicial nº
398/2013, apurou a unidade técnica que a Câmara de
Nova Venécia possuía no exercício de 2011, dois veículos
e utilizava-se de outros veículos de locação, não havendo
controle de motivação e comprovação da despesa, como duração, roteiro das viagens, finalidades, etc) prejuDiário Oficial de Contas

Em justificativa o Responsável alega que possuía no exercício de 2011 um veículo e uma motocicleta, sendo que o
veículo além de ser usado para atender demanda local,
realizava viagens mais longas.

Compulsando os autos às fls. 2812/2867, observo que
foram acostados aos autos requerimentos ao Responsável para autorização de locação de veículos para atendimento de demanda de vereadores.
Às fls. 1079/1515, documentos referente ao processo de
liquidação de despesa onde, em alguns casos informa a
impossibilidade da utilização do veículo pertencente à
Câmara e ouros afirmam da necessidade do veículo para
atender os vereadores.

Impende sinalizar que a unidade técnica no final de sua
análise, afirma que, apesar de entender ser aceitável a
justificativa apresentada, permanece a deficiente liquidação de despesa, sugerindo ao final pela instauração de
tomada de contas na Câmara para apurar eventuais danos e apontar os responsáveis.
Embora tendo como deficiente a liquidação da despesa,
verifico que mesmo diante da farta documentação acostada aos autos vista às fls. 66/1516 que se refere a todos
os processos de pagamentos de diárias aos vereadores e
servidores com utilização de veículo para realização de
viagens, no exercício de 2011, não houve apontamento
pela equipe de auditoria de suposto dano ao erário comparando com a utilização dos veículos locados.
Nesse contexto e, acrescentando que os fatos remontam
mais de 5 anos, diante do princípio da efetividade e da
ampla defesa, não vejo como medida eficaz a adoção da
instauração de tomada de contas.

De fato, a irregularidade apontada refere à ausência de
motivação e liquidação deficiente da despesa de locação
de veículo, o que pelos documentos acostados prejudicam uma análise mais clara das despesas.

Esta Corte de Contas nos autos do TC 1648/2008 de relatoria do Conselheiro Rodrigo Chamoun, apreciando deficiência na liquidação de despesa, levando em consideração o caso concreto, entendeu por relevar a irregularidade, vejamos:

De outra banda, levo em consideração que o valor dispendido durante todo o exercício de 2011 está dentro
do parâmetro da razoabilidade em torno de R$ 7.800,00
(sete mil oitocentos reais) e pelos documentos acostados aos autos ocorreram várias viagens realizadas pelos
vereadores, onde me faz concluir que apenas um veículo não atenderia toda a demanda, como também em alguns momentos o veículo dependeria de manutenção e
reparos, justificando a utilização da locação de veículo.

“Trata o presente tópico de irregularidade na liquidação
da despesa, relativamente às de prestação de serviço de
sonorização volante da festa de comemoração do 113º
aniversário de emancipação política e da XXV exposição
agropecuária do município de Muniz Freire, em conformidade com a nota fiscal de serviços nº 0311 (fl. 154), no
valor total de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), montante este apontado como passível de ressarcimento pela auditoria.

www.tce.es.gov.br
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Verificou a Equipe de Auditoria, ainda, ausência de especificações básicas do objeto contratado, como, quantidade de horas contratadas e percurso que seria realizado
pela contratada.
Afirma o Defendente que foi contratada a empresa Motas Mecânica para prestar serviço de sonorização volante, cuja finalidade seria a divulgação da festa no Município de Muniz Freire, e que para tanto, foi pago à empresa o valor de R$1.700,00, referente à divulgação durante
20 dias do mês de julho de 2004.
Afirma ainda que, conforme prestação de contas em
anexo, foi pago o valor de R$550,00, no dia 27 de agosto de 2004, e o valor de R$1.150,00, no dia 12 de novembro de 2004, valores que somam o montante contratado.
Pois bem. Ao se analisar a documentação de suporte deste tópico, verifica-se que não consta contrato ou outro
documento hábil que defina quais são as obrigações da
empresa contratada para a prestação dos serviços, bem
como o modo de execução dos serviços contratados.
Contudo, às fls. 154, consta a Nota Fiscal nº 311, no valor de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), datada de
22/07/2004, informando a execução dos serviços de “sonorização volante da Festa de Comemoração dos 113
anos de aniversário de Emancipação Política e XXV Exposição Agropecuária do Município de Muniz Freire -ES”.
Inicialmente, cabe ressaltar a desnecessidade de contrato firmado, em face do valor envolvido, nos termos do
art. 60, § único, da Lei 8.666/93.
Entretanto, quando a Administração prescinde de firmar
contrato e abdica de especificar o objeto contratual, sabe-se que a fiscalização fica prejudicada, com ausência
de parâmetros para aferir se a execução se deu nos terDiário Oficial de Contas

mos esperados e combinados entre os contratantes, ocasionando, por consequência, numa deficiente liquidação
de despesas, como ocorreu no caso presente.
Assim, ainda que a liquidação não tenha ocorrido nos
exatos termos do art. 63 da Lei 4.320/64, não havendo
informações precisas na nota fiscal apresentada, não se
pode afirmar que os serviços não foram efetivamente
prestados, nem mesmo a auditoria assim entendeu, destacando somente que a liquidação não ocorreu nos termos da lei, tendo em vista, sobretudo, da ausência de especificação dos serviços a serem prestados.
Neste contexto, relevo a irregularidade.
Nesse mesmo sentido, nos autos do processo TC
3865/2008 de relatoria do Conselheiro Domingos Tauffner, assim decidiu:
“Concordo que, mesmo precariamente, havia uma iniciativa de controle dos gastos pela Câmara, o que se pode notar através por meio dos comunicados enviados ao
contratado contendo a relação das pessoas autorizadas
a abastecer os veículos (fls. 430/432), além dos comprovantes individualizados contendo assinatura do autorizado, placa do veículo, quantidade de litros abastecidos e
data (fls. 284/288, 290/299, 301/322). Há de se observar
que conforme documentação juntada aos autos os veículos indicados, próprios ou alugados, eram os efetivamente utilizados a serviço da Câmara.
Ademais, não havia sido levantada a possibilidade de
ocorrência de dano ao erário, pois, a despeito do que arguiu o Parquet e a manifestação do Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises de Conclusivas – NEC, a equipe técnica do Tribunal que realizou a auditoria especial constatou que não houve variação no quantitativo de litros
www.tce.es.gov.br

adquiridos entre os anos de 2005 a 2008, de modo que o
responsável não fora chamado a se defender de imputação de ressarcimento, mas tão somente de deficiência no
seu controle de consumo.
Nesse passo, no exercício da função pedagógica dessa
Corte de Contas, sou do entendimento de se recomendar ao atual gestor da Câmara Municipal que adote providências para efetivar o controle interno, em especial as
determinações contidas na Resolução TC n° 227/2011,
a fim de que sejam adotados instrumentos capazes de
exercer o devido controle de movimentação, manutenção e consumo de combustível de seus veículos, de modo a prevenir a ocorrência de outras irregularidades semelhantes”.
Assim, divergindo do entendimento técnico e ministerial por entender que a deficiente liquidação de despesa,
diante dos fatos acima narrados, por si só não configura
ato ilegítimo capaz de impor sanção ao Responsável, relevo a irregularidade.
2. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM A DEVIDA PESQUISA DE
PREÇOS – ITEM 4.4 DA ITC 3070/2017 - RESPONSÁVEIS:
FLAMÍNIO GRILLO (Presidente da Câmara Municipal de
Nova Venécia/ES) e REINALDO CALIMAN (Diretor Geral e
Gestor de Contrato)
Apurou a equipe técnica que a Câmara de Nova Venécia realizou contratação de locação de veículos no exercício de 2011 no valor total de R$ 7.800,00 sem a devida
pesquisa de preços e apresentação de justificativa para
a contratação contrariando o artigo 3º da Lei 8.666/93.
Informam os responsáveis que, quando a Câmara necessitava de realizar locação de veículos fazia a pesquisa de
preço por telefone. Informam que na época, o Município
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de Nova Venécia possuía três empresas de locação de
veículo e a variação de preços ocorria por conta do modelo do automóvel que se locava.
De certo temos ciência que, antes de celebrar qualquer
contrato, decorrente de procedimento licitatório ou de
contratação direta, a Administração Pública deve apurar
o valor estimado da contratação, em conformidade com
a Lei nº 8.666/93 (arts. 7º, § 2º, inc. II e 40, § 2º, inc. II).
Para tanto, a Administração deve se valer, de orçamentos de fornecedores, da referência de preços obtida a
partir dos contratos anteriores do próprio órgão, de contratos de outros órgãos, de atas de registro de preços, de
preços consignados nos sistemas de pagamentos, de valores divulgados em publicações técnicas especializadas
e quaisquer outras fontes capazes de retratar o valor de
mercado da contratação, podendo, inclusive, utilizar preços de contratações realizadas por corporações privadas
em condições idênticas ou semelhantes àquelas da Administração Pública.

sionando nenhum dano à Administração.
O Tribunal de Contas da União, observando, no caso concreto, que a ausência de justificativa de preço não resultou em desdobramento de ordem material, entendeu
não manter irregularidade, consoante se verifica no AC-2314-43/08-P    Sessão: 22/10/08 Grupo: II Classe: VII
Relator: Ministro Guilherme Palmeira - FISCALIZAÇÃO –
REPRESENTAÇÃO, que ora me permito a transcrever parte:
“TCU: “Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na aquisição de sistema de intercepção e
monitoração telefônica pela Secretaria da Segurança Pública - Sesp/PR, no âmbito do Convênio SENASP/MJ n.
150/2002. Determinação sobre a formação das justificativas de preços nas contratações diretas e sobre a negociação para obter a melhor proposta para a Administração.
9.1. [...] conhecer da Representação, para, no mérito,
considerá-la parcialmente procedente;

Nessa linha de intelecção, é possível concluir que a melhor forma de realizar a estimativa de preços é pela realização de pesquisa de mercado que priorize a qualidade
e a diversidade das fontes, pois quanto maior o número
de informações, mais próximo e condizente com a realidade do mercado estará o preço estimado.

9.2. [...] acolher as razões de justificativa apresentadas
pelo responsável Sr. [omissis], Secretário da Segurança
Pública do Estado do Paraná;

No caso concreto, os responsáveis não adotaram a conduta esperada no âmbito da Administração Pública no
sentido de resguardar uma transparência adequada para atender o interesse público.

9.3.1. observe o disposto no inciso III do Parágrafo único
do art. 26 da Lei n.º 8.666, de 1993, formalizando devidamente a justificativa preço para as contratações diretas (dispensa ou inexigibilidade de licitação), de modo a
demonstrar a adequação dos custos orçados ou a conformidade da proposta apresentada aos preços de mercados; 9.3.2. intente, sempre que possível, junto ao contra-

Lado outro, quadra relevo registrar que não houve menção de que o preço pactuado estivesse fora da razoabilidade e tão pouco que o mesmo era excessivo, não ocaDiário Oficial de Contas

9.3. determinar à Secretaria da Segurança Pública do Estado do Paraná que, quando da realização de aquisições
à conta de recursos federais:
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tado, ainda que nos casos dispensa ou inexigibilidade de
licitação, negociação com vistas à obtenção de proposta
mais vantajosa para a Administração, conforme o art. 3º
da Lei n.º 8.666, de 1993;
[VOTO]3. No mérito, observo que as ocorrências apontadas pela unidade técnica convergem, essencialmente,
para os seguintes pontos: [...]; b) a ausência de justificativa de preço; [...].[...]16. Quanto ao segundo ponto, consistente na ausência de justificativa de preço, conforme
estabelece o Parágrafo único, inciso III, do art. 26 da Lei
n.º 8.666, de 1993, muito embora não se tenha seguido a
formalidade requerida pela Lei, com a demonstração da
adequação dos custos orçados, mediante, por exemplo, a
consulta aos preços praticados pela empresa contratada
em outras oportunidades, entendo que nem por isso se
deva concluir pela ocorrência de irregularidade.
Diante destas considerações, me filiando ao entendimento do TCU, relevo a irregularidade.
Ante o exposto, acolhendo parcialmente o entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que
submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1 REJEITAR a preliminar de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA suscitada pela sociedade empresária E&L Produções
de Software Ltda;
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1.2 ACOLHER as razões de justificativas dos senhores
Flamínio Grillo (presidente 01/01 a 31/12/2011); Reinaldo Caliman (Diretor Geral e Gestor de Contrato); Geraldo
Pedro de Souza (Presidente da Câmara de 01/01/2009 a
31/12/2010); Alison Soares de Oliveira (Vereador); José
de Menezes (Vereador); Juarez Oliosi (Vereador); Moacyr Selia Filho (Vereador); Sebastião Raimundo (Vereador); Otamir Carloni (Vereador); Antônio Carlos da Silva
(Servidor); Gilson João dos Santos (Servidor); Elvis Cunha
Farias (Servidor); E&L Produções de Software Ltda (Contratada); Altoé Revendedora de Combustíveis Ltda (Contratada).

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-1690/2017 – SEGUNDA CÂMARA

1.3 RECOMENDAR ao atual gestor:

PROCESSO TC:

1.3.1 Promover a liquidação das despesas nos exatos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

UNIDADE GESTORA:
de São Francisco

1.3.2 Observar o disposto no inciso III do Parágrafo único do art. 26 da Lei n.º 8.666, de 1993, formalizando devidamente a justificativa preço para as contratações diretas (dispensa ou inexigibilidade de licitação), de modo
a demonstrar a adequação dos custos orçados ou a conformidade da proposta apresentada aos preços de mercados.

CLASSIFICAÇÃO: Representação

1.4 ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. À unanimidade.
3. Data da Sessão: 29/11/2017 – 39ª Sessão Ordinária
da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti.
Diário Oficial de Contas

08304/2017-2
Prefeitura Municipal de Barra

REPRESENTANTES:
Admilson Ribeiro Brum, Juvenal Calixto Filho, Paulo Roberto dos Reis, Wilson Pinto
das Merces, Emerson Lima, Huander Cleidy Cardoso de
Souza , Zirene Surdini Valli - Vereadores Do Município de
Barra de São Francisco
EMENTA:REPRESENTAÇÃO
–
NÃO
CONHECER
–
DAR
CIÊNCIA
–
ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de Representação impetrada perante
este Tribunal por vereadores do município de Barra de
São Francisco, em face do atual Prefeito do referido município, Sr. Alencar Marim, alegando supostas irregularidades ocorridas no andamento do Pregão Presencial nº
26/2017.
Em síntese, os fatos narrados na exordial são os seguinwww.tce.es.gov.br

tes:
Consta como “aberto” o andamento processual constante no portal da transparência do município, ao passo que
já há contrato assinado. Alega nesse ponto ainda que
não dá para saber a situação dos licitantes;
Que um dos sócios da empresa vencedora, Sr. Richelmi
Neitzel Milke, estaria sendo investigado pelo Ministério
Público Estadual por suposta fraude em licitações, tendo
inclusive sido preso pelo fato;
Que a publicação do resumo do contrato ocorreu fora do
prazo legal e que a íntegra do contrato não estaria disponível no Portal da Transparência;
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações, por meio da Instrução Técnica Conclusiva 05141/2017-7, analisou o conteúdo dos autos e constatou que apesar de estar redigida
com clareza, conter informações sobre o fato, a autoria,
as circunstâncias e os elementos de convicção, a exordial
não se encontra acompanhada de indício de prova das irregularidades cometidas, razão pela qual nos termos do
artigo 94, inciso III, e § 1° da LC 621/2012 c/c artigo 176,
§ 3º, inciso I da Resolução TC 261/2013 (RITCEES), opina
pelo não conhecimento da presente representação e o
seu posterior arquivamento.
O douto Ministério Público de Contas, em parecer da
lavra do Procurador Luciano Vieira, pugnou no mesmo
sentido da área técnica.
Em uma análise inicial dos autos, verifico que a matéria
foi devidamente analisada pela SecexDenúncias ao prestar a seguinte explicação sobre a situação encontrada:
Compulsando os autos, constatamos que não há nos
presentes autos indícios de provas aptos a demonstrar
Segunda-feira, 28 de maio de 2018
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as alegações feitas pelos denunciantes.

dispositivos:

Os denunciantes acostaram fotografias de tela do computador para fundamentar seus argumentos. Todavia,
em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura Municipal
de Barra de São Francisco, notadamente no Portal da
Transparência, constatamos que as supostas irregularidades foram sanadas, estando a situação do Pregão Presencial 26/2017 constando como “encerrada” e o andamento processual, bem como a íntegra do contrato acostados ao referido sítio.

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

Demais disso, à fl. 8 da peça inicial, aduzem os denunciantes que o fato de o sócio da empresa, Sr. Richelmi
Neitzel Milke, estar sendo investigado criminalmente por
suposta fraude em licitações já seria motivo suficiente
para anular o certame, por ferir o princípio da moralidade. Todavia, em sua própria argumentação observa que
não vislumbrou irregularidades no processo licitatório,
tendo como base mera suspeita, ainda não confirmada
em processo judicial com trânsito em julgado. Assim sendo, não há indícios mínimos capazes de macular o certame, nesse momento, havendo apenas mera conjectura.
Assim sendo, pela falta de provas e constatações realizadas, não vislumbramos indícios de que os pontos contestados constituem-se em ilegalidade ou irregularidade
passível de apuração por esta Corte, ou de dano ao erário.
Desatendido, portanto, tal requisito.
Com efeito, os requisitos de admissibilidade são aqueles
elencados no artigo 94 e seus respectivos incisos da Lei
Complementar nº 621/2012 que, no presente caso, devem ser analisados conjuntamente com o disposto no §
2º do artigo 99 da mesma Lei. Transcrevemos abaixo tais
Diário Oficial de Contas

I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
(...)
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
Art. 99.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
A leitura desse dispositivo legal revela, portanto, a impossibilidade do prosseguimento regular do presente feito, tendo em vista que os fatos narrados na representação não estão acompanhados de indícios de prova, nos termos do inc. III do art. 94 da Lei Complementar 621/2012.
Até porque, segundo a SecexDenúncias, ao proceder
consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de
Barra de São Francisco, especificamente no Portal da
Transparência, constatou-se que as supostas irregularidades foram sanadas, estando a situação do Pregão Presencial 26/2017 constando como “encerrada” e o andawww.tce.es.gov.br

mento processual, bem como a íntegra do contrato acostados ao referido sítio.
E mais, assevera a área técnica que não há indícios mínimos capazes de macular o referido certame, nesse momento, havendo apenas mera conjectura.
Dentro desse contexto, como bem frisado pela área técnica, também entendo que a presente Representação
apresenta circunstâncias ou elementos de convicção sobre ocorrência de fatos de interesse público que não se
sustentam e, por consequência, desmerecem qualquer
ação fiscalizatória por parte deste Tribunal de Contas.
Nessa linha, entendo que, de fato, não se encontram devidamente delineados nos autos o elemento informativo
e comprobatório exigido no inciso III do artigo 94 da LC
621/2012 ao conhecimento da representação.
Ante o exposto, nos termos da proposição técnica, subscrita na Instrução Técnica Conclusiva 05141/2017-7, encampada pelo Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Acórdão que submeto à sua consideração:
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER a presente Representação por considerar ausente o requisito de admissibilidade elencado
no art. 94, Inciso III, e § 1° da LC 621/2012.
1.2. Dar CIÊNCIA aos Representantes do teor da decisão
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tomada por este Tribunal de Contas, nos termos do art.
307, § 7º da resolução TC 261/2013.
1.3. ARQUIVAR, portanto, a presente representação, nos
termos do art. 176, § 3°, inciso I do Regimento Interno.
1.4. Transitado em julgado. Arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/12/2017 - 41ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner .
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (Relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
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