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Acórdãos e Pareceres - Plenário

ACÓRDÃOS
COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
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 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- 394/2018 – PLENÁRIO
Processos: 03451/2015-4, 07666/2015-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Representação MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: RODNEY ROCHA MIRANDA

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas
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Interessados: ANDREA CRISTINA DA VITORIA, ARISTIDES
FELIS DOS SANTOS, ELISABETH SANTOS AZEVEDO, GUILHERME DA CONCEICAO FRAGA, LINEA POSSMOSER, LUCIMAR FERRO, LUIZ MESSIAS DOS SANTOS, LUZIA BRUNORO BISSOLI, MARCELA BIMBATO DE MORAES, MARIA
DA GRACA PERUZZO, MARIA DA PENHA LAMERI SIQUEIRA, MAURO GONCALVES, ROBSON FIRME BARROS, ROGERIO RODRIGUES DA COSTA, SANDRO MARINS RAUTA,
SIRLEY LOUREIRO NUNES, SONIA MARA RODRIGUES DOS
SANTOS, VALESCA CORREA, WELLINGTON JOAO DE OLIwww.tce.es.gov.br

VEIRA SIMO, PAULO ROBERTO DE AZEVEDO MACHADO
Procuradores: BRENNO ZONTA VILANOVA (OAB: 20976ES), LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES)
REPRESENTAÇÃO – FUNÇÃO DE AVALIADOR DE IMÓVEIS
PARA CÁLCULO DO ITBI – ATIVIDADE TÍPICA DE FISCALIZAÇÃO – EXCLUSIVA DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DA
CARREIRA DE FISCAL DE TRIBUTOS – ILEGALIDADE DE
OUTORGA COMO FUNÇÃO DE CONFIANÇA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – DETERMINAÇÃO
DE ANULAÇÃO DOS ATOS DE DESIGNAÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – FORMAR PREJULGADO – PROCCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – DETERMINAÇÃO – PRAZO: 180 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
1 Relatório
Este processo trata de Representação apresentada pelo
Ministério Público de Contas em face do Prefeito do município de Vila Velha, em razão de contratações 25 (vinte e cinco) servidores comissionados para a execução de
serviços de avaliação de impostos sobre transmissão de
bens imóveis, desempenhando a função de avaliadores
na gerência de Avaliação Imobiliária e vinculados à Secretaria Municipal de Finanças.
O Representante relata que em 02 de dezembro de 2013
requisitou à Prefeitura de Vila Velha que encaminhasse a relação dos servidores nomeados como avaliadores
ad hoc da Secretaria Municipal de Finanças, tendo recebido em resposta uma relação de vinte e cinco servidores, com vínculo estatutário, nomeados para a função de
avaliadores, diante do que foi expedida a recomendação
1/2014 para que a Administração Municipal anulasse toSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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das as designações e adotasse providências para que a
função fosse atribuída a auditores de carreira.
A recomendação não foi atendida, como afirma o Representante, uma vez que a Administração Municipal sustentava a regularidade das designações; segundo pesquisa realizada pelo Representante no sítio eletrônico do
Município de Vila Velha, foram constatados os servidores
e respectivos cargos e remunerações, nessa situação, o
que consta às fls. 75-81 destes autos.
O Ministério Público representante sustenta a inconstitucionalidade do § 1º do art. 206 da Lei 3.375/1997 por violação à regra constitucional do concurso público, inserta no art. 37, inciso II e § 2º da Constituição Federal, que
só admite a criação de funções de confiança de direção,
chefia e assessoramento.
Requer por fim, o representante, a concessão liminar de
medida cautelar para sustação dos atos de nomeação dos
avaliadores adotando as providências para que tal tarefa
seja executada por auditores fiscais de carreira do município e a instauração de incidente de inconstitucionalidade para analisar a o §1º do art. 206 da Lei Municipal nº
3.375/1997 alterado pela Lei Municipal nº 5.579/2014;
Quanto ao mérito, requer a procedência da representação para que seja declarada a nulidade de todas as designações de avaliadores de imposto sobre transmissão de
bens imóveis, para que essa função seja atribuída aos auditores fiscais de carreira do município e que seja aplicada penalidade de multa pecuniária aos responsáveis pelas ilegalidades apontadas.
Recebida e autuada a Representação, este Relator proferiu a Decisão Monocrática Preliminar 461/2015 (fl. 8485) que recebeu a Representação e determinou a notifiDiário Oficial de Contas

cação do Prefeito Municipal, Senhor Rodney Rocha Miranda, para apresentar esclarecimentos em 05 dias, na
forma do art. 307, §1º da Resolução 261/2013.
Expedido o Termo de Notificação 714/2015, o Senhor
Rodney Rocha Miranda apresentou esclarecimentos às
fls. 94 – 102 e em seguida o processo foi encaminhado
ao Núcleo de Cautelares, que por meio da Manifestação
Técnica Preliminar MTP 327/2015 propôs a este Relator
que notificasse a Administração para o encaminhamento da lei da carreira de Auditor Fiscal do Município com
as respectivas atribuições, o que por sua vez foi atendido
por meio da Decisão Monocrática Preliminar 661/2015
(fls. 106 – 107).
Cumprida a diligência com o encaminhamento dos documentos solicitados por este Tribunal (fls. 115 – 125) e feita a análise necessária, foi elaborada a Manifestação Técnica Preliminar MTP 459/2015 (fls. 128 – 132) com proposta de deferimento de medida cautelar para sustação
dos atos de nomeação de avaliadores.
Esta proposta foi acolhida no voto deste Relator, às fls.
133 – 139, que determinou a sustação dos atos de nomeação dos avaliadores no prazo de 15 dias, o que
foi acolhido pelo Plenário desta Corte, na Decisão TC
4012/2015 – Plenário.
O Secretário Extraordinário de Governo da PMVV traz documentos (fls. 165 - 168) demonstrando o cumprimento
de medida cautelar e em seguida o processo foi encaminhado ao Núcleo de Cautelares, que elaborou a Instrução Técnica Inicial nº 1889/2015 (fls. 170 - 178) apontando o indício de irregularidade e propondo a citação do
Prefeito Municipal, Senhor Rodney Rocha Miranda.
Antes que se procedesse à citação, dois dos servidores
www.tce.es.gov.br

municipais afetados pela decisão liminar assim como pela decisão final do processo, vêm ao processo requerer
sua citação e a anulação de todos os atos anteriores, inclusive a liminar.
A Manifestação Técnica Preliminar MTP 768/2015 (fls.
200 - 209) propôs o indeferimento de pedido de ingresso
de terceiro interessado.
Certidão do Secretário Geral das Sessões adjunto às fls.
217 informa que a MMª Juíza da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila
Velha, em ação cautelar inominada proposta pelos servidores da PMVV ocupantes da função de avaliador, deferiu liminarmente a imediata suspensão da Decisão TC
4.012/2015-Plenário.
O Ministério Público de Contas, às fls. 219-221 requereu
a notificação dos interessados para apresentar justificativas no prazo de 10 dias e que após o cumprimento dos
trâmites processuais fosse concedida nova medida cautelar.
Em novo voto, este Relator acolheu o ingresso dos terceiros interessados, determinando sua notificação, juntamente com a citação do Prefeito Municipal.
Notificados (fls. 235 - 258) os interessados Sandra Terezinha Bianchi, Marcos Vicente Scalfoni e, Francisco de Assis
Cavalcante Lima, Lucimar Nascimento Novaes, Rosangela Gonçalves Teixeira (fls. 331 - 334) e João Bosco Boldrini (fls. 336 - 339) requereram sua exclusão do processo.
Paulo Roberto de Azevedo Machado juntou defesa e documentos (fls. 334 - 360). Andrea Cristina da Vitória Reblin, Aristides Felis dos Santos, Elisabeth Santos Azevedo, Guilherme da Conceição Fraga, Linea Possmoser, Lucimar Ferro, Luiz Messias dos Santos, Luzia Brunoro BisSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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soli, Marcela Bimbato de Moraes, Maria da Graça Peruzzo, Maria da Penha Lameri Siqueira de Araújo, Mauro
Gonçalves, Robson Firme Barros, Rogério Rodrigues da
Costa, Sandro Marins Rauta, Sirley dos Santos Loureiro,
Sônia Mara Rodrigues dos Santos, Valesca Correa Gonçalves e Wellington João de Oliveira Simo apresentaram defesa prévia às fls. 364 -392, subscrita por seu advogado,
Dr. Luiz Henrique Antunes Alochio, constituído conforme
instrumentos de mandato às fls. 385 – 392.
O Senhor Rodney Rocha Miranda, ora representado,
trouxe defesa às fls. 398 - 449.
Em nova manifestação – MTP 80/2016 – o Núcleo de
Cautelares entende que este Tribunal de Contas saneou
o vício existente que levou à suspensão judicial da medida cautelar anteriormente concedida e por considerar
estarem presentes os requisitos autorizadores opina pela
concessão de medida cautelar determinando a sustação
dos atos de nomeação dos avaliadores.
Este processo integrou a pauta da sessão ordinária de
22/03/2016, em que houve sustentação oral das alegações de defesa e em seguida, instruído com as notas taquigráficas (fls. 469 – 472) e memoriais (fls. 477 – 486),
foi encaminhado ao Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas que, por sua vez, opinou pelo retorno ao Núcleo
de Cautelares a fim de que se analisasse se as razões de
sustentação oral alteravam ou não a proposta de encaminhamento da MTP 80/2016, pela concessão de liminar,
ainda não apreciada pelo relator.
Manifestou-se a Secex Previdência, que opinou no sentido de que os argumentos apresentados às fls. 469/472
bem como fls. 477/486 repetiam argumentos já trazidos nas justificativas e já analisados nas manifestações
MTP 459/2015, ITI 1884/2015, PPJC 6548/2015 e MTP
Diário Oficial de Contas

80/2016, reiterando o entendimento quanto à permanência dos requisitos mínimos autorizadores da concessão da medida cautelar.

parecer anterior e se reservou ao direito de manifestação
em sessão de julgamento.

Na sessão plenária de 02/08/2016 este Tribunal de Contas, acompanhando Voto do Relator, proferiu a Decisão
2136/2016, no sentido de indeferir a medida cautelar,
submeter os autos à tramitação ordinária e comunicar
à MM Juíza Paula Ambrozim de Araújo Mazzei, da Vara
dos Feitos da Fazenda Publica Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que este Tribunal notificou todos os Fiscais ad hoc, concedendo-lhes prazo para
apresentação de justificativas.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Cumpridas todas as determinações contidas na decisão,
foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos e
Análises Conclusivas para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva, conforme artigo 47, inc. III, alínea “d”, c/c
art. 319, ambos da Resolução TC 261/2013 - Regimento
Interno deste TCEES.

2.1 Do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa – vício
insanável – ofensa à súmula vinculante nº03, do Pretório Supremo Tribunal Federal.

O NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
3986/2016-4 (fls. 541 – 561).
O Ministério Público de Contas manifestou-se às fls. 565
– 566 em acolhimento aos fundamentos e conclusões da
ITC 3986/2016.
Em seguida vieram os autos a este Gabinete para proferimento de voto.
Por meio do despacho 27.377/2017 encaminhei novamente os autos ao NEC para complementação da Instrução Técnica Conclusiva, uma vez que não havia se manifestado sobre as preliminares arguídas pela defesa.
Elaborada a Instrução Técnica Conclusiva complementar
ITC 3297/2017, foram os autos ao Ministério Público de
Contas, que por meio do Parecer 3829/2017 ratificou seu
www.tce.es.gov.br

Eis o relatório.
A Instrução Técnica Conclusiva complementar ITC
3297/2017 constitui uma análise detalhada de toda a discussão travada neste processo, consolidando o entendimento da anterior, contido na ITC 3986/2016, de modo
que tomo como razão de decidir a mencionada instrução
técnica, que passo a transcrever:
2 - PRELIMINARES DE MÉRITO

O senhor Rodney Rocha Miranda suscita questão preliminar, alegando em síntese que:
Análise:
Inicialmente cumpre esclarecer que a presente questão
já fora anteriormente saneada, tendo em vista que o Plenário dessa Corte de Contas assim a considerou, por intermédio da Decisão Plenária nº 02136/2016, que abaixo transcrevemos:
“3. Oficiar à MM. Juíza Paula Ambrozim de Araújo Mazzei, da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, comunicando que este Tribunal de Contas realizou a notificação
de todos os fiscais ad hoc, concedendo-lhes prazo para a
apresentação de justificativas, o que fez sanear o suposto vício que levou à suspensão da Decisão TC 4012/2015,
assinalando, ainda, que, depois de exame das defesas
prévias, observando que estamos diante de uma instruSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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ção sumária não exauriente, entendeu esta Corte de Contas, necessária a conversão da instrução do feito para o
rito ordinário, a fim de se produzir um exame mais aprofundado do tema.” (grifamos)
Ressalta-se, também, que, em atenção à Decisão Plenária
6343/2015 de folhas 233 e 234, foram notificados os servidores admitidos no processo como terceiros interessados que apresentaram suas justificativas às fls. 362 – 384.
Contudo, cumpre ainda acrescentarmos alguns esclarecimentos.
Em recente decisão datada de 13/06/2017 o Exmo. Ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin afastou a incidência da Súmula Vinculante nº 3 em decisão
de caráter genérico do TCU.
Dessa forma mantem-se inalterado o entendimento de
que as decisões do Tribunal de Contas da União (TCU)
com determinações de cunho genérico aos órgãos da
Administração Pública, com caráter de controle externo,
não violam o conteúdo da Súmula Vinculante (SV) nº 3 do
Supremo Tribunal Federal (STF) – que assegura o direito
ao contraditório e à ampla defesa nos processos perante a corte de contas quando a decisão puder resultar em
anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado –, tendo em vista que a relação que se
estabelece nesses casos é entre o TCU e os órgãos por ele
fiscalizados, sem a participação de terceiros.
Com base neste entendimento, o ministro Edson Fachin,
do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento
(julgou inviável) à Reclamação (RCL) 26637, em que servidores vinculados ao Ministério dos Transportes e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão questionavam decisões do TCU que determinaram aos referidos
Diário Oficial de Contas

órgãos a apresentação, em 90 dias, de plano para o restabelecimento do regime celetista a todos os anistiados
oriundos das extintas EBTU (Empresa Brasileira de Transportes Urbanos) e Portobras (Empresa de Portos do Brasil).

fesa, tendo em vista que a referida questão já se encontra superada.

Na reclamação ao STF, os mais de 200 servidores alegavam violação da SV nº 3 do STF, pois em nenhum momento foram notificados para apresentar defesa e exercer o
contraditório. Em resposta a pedido de reexame dos anistiados, o TCU assentou que eles não detinham interesse
recursal e que poderiam questionar a pretensão revisória junto aos próprios órgãos de origem. Em sua decisão,
o ministro Fachin observou que o STF já decidiu que não
há violação do direito de exercício do contraditório e da
ampla defesa por parte de eventuais ofendidos por decisões do TCU, uma vez que a relação se estabelece apenas entre a Corte e os órgãos por ela fiscalizados, sem a
participação de terceiros.

O senhor Rodney Rocha Miranda suscita questão preliminar, alegando em síntese que:

“Analisando os precedentes que deram origem à SV 3,
destaca-se o fato de que todos eles tratam de situações
de registro de aposentadorias e pensões, nos quais a ordem emanada da Corte [de contas] não se direcionou
precipuamente a nenhum órgão estatal, mas continha
em si mesmo um caráter desconstitutivo do ato individualmente considerado. No presente caso, contudo, trata-se de atuação da Corte no controle externo dos atos
da Administração, nos termos do artigo 71, inciso IV, da
Constituição, em sede de tomada de contas, restando a
ordem emanada direcionada exclusivamente ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e ao Ministério dos Transportes”, destacou Fachin.
Diante do exposto não cabe nova apreciação acerca do
vício insanável de prejuízo ao contraditório e ampla dewww.tce.es.gov.br

2.2 Do controle difuso/concreto de constitucionalidade
exercido pelos Tribunais de Contas – Nova sistemática
em confronto com a Súmula 347 do STF.

Análise:
Conforme se verifica dos autos, foi suscitado incidente
de inconstitucionalidade do § 1º do art. 206 da Lei Municipal nº 3.375/1997 (alterada pela Lei Municipal nº
5.579/2014), uma vez que o mencionado dispositivo prevê a designação para a função de avaliadores servidores
ocupantes de cargos de naturezas diversas, com exigências de ingresso inferiores àquelas exigidas para a carreira
fiscal do município estaria afrontando a regra do concurso público e os princípios da impessoalidade, moralidade
e eficiência, estando, pois, violado o art. 37, caput e inciso II, da Carta Magna.
Nesse sentido, cabe verificarmos se esta Corte de Contas
detém competência para afastar a executoriedade do citado dispositivo legal.
O controle de constitucionalidade caracteriza-se como
um sistema de verificação da conformidade de um ato
normativo em relação à Constituição. Uma norma ou ato
hierarquimante inferior à Constituição não pode afrontá-la.
Nos termos da Constituição Federal de 1988, existem duas espécies de controle de constitucionalidade: o concentrado (abstrato) e o difuso (concreto).
O processamento do controle concentrado, nos termos
do art. 102, I, “a” da CF/88, pertence originariamente ao
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Supremo Tribunal Federal, através de ação própria proposta com o objetivo específico de se obter a declaração
de inconstitucionalidade da lei em tese (ação direta de inconstitucionalidade – ADI) ou de constitucionalidade de
lei ou ato normativo federal (ação declaratória de constitucionalidade – ADECOn).
Já o controle difuso, também chamado “incidental” ou
concreto, é empregado no decorrer do processo em que
foi levantada a inconstitucionalidade, sendo de competência de todos os tribunais ordinários e especiais. Desta
forma, no controle incidental, a análise da constitucionalidade, é tratada como uma questão prejudicial da causa
principal. Logo, neste tipo de controle, a finalidade não é
questionar diretamente a norma viciada, mas sim, resolver previamente a questão constitucional como condição
necessária para decidir acerca do caso concreto.
Importante enfatizar que não subsistem dúvidas de que
os Tribunais de Contas, no exercício das funções que lhes
foram atribuídas constitucionalmente, possuem competência para apreciar a constitucionalidade de leis e atos
do Poder Público, podendo afastar a aplicação daqueles
que entender inconstitucionais.
O reconhecimento desta competência deriva da jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal cuja Súmula 347 assegura aos Tribunais de Contas, no exercício de
suas atribuições, o pronunciamento acerca da inconstitucionalidade de leis e atos do Poder Público, senão vejamos:
Súmula 347: O Tribunal de Contas, no exercício de suas
atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis
e dos atos do Poder Público.
Entretanto, deve ser ressaltado que o controle de consDiário Oficial de Contas

titucionalidade realizado pelos Tribunais de Contas é
exercido em sede de controle difuso e se dá de modo incidental à apreciação de um caso concreto. Explicitando
o sentido do controle concreto ou incidental o professor
Marcelo Novelino aduz que:
Quando a constitucionalidade é analisada em um processo constitucional subjetivo, com a finalidade principal de solucionar uma controvérsia envolvendo direitos
subjetivos, costuma-se denominar esta espécie de controle concreto.
Neste caso, antes de decidir a questão de fato formulada no pedido [...] será necessário aferir, incidenter tantum, a questão de direito envolvendo a compatibilidade
entre a lei e o parâmetro constitucional. Nessa hipótese,
a verificação da constitucionalidade será um antecedente lógico, temporal e incidental para a formação do juízo
de convicção acerca da controvérsia principal. Por isso a
expressão controle incidental (g.n).
Acrescem os professores Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino que:
O exercício da via incidental dá-se diante de uma controvérsia concreta, submetida à apreciação [...], em que
uma das partes requer o reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei, com o fim de afastar a sua aplicação ao caso concreto de seu interesse (g.n).
Acerca dos efeitos e alcance produzidos por decisão proferida em sede de controle difuso de constitucionalidade os professores Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino
tecem esclarecedora lição que merece ser reproduzida:
Conforme já analisado, no controle incidental a inconstitucionalidade pode ser pronunciada por qualquer juiz ou
tribunal do País, no curso de um caso concreto a ele subwww.tce.es.gov.br

metido.
[...]
Como em qualquer caso [...] o que se busca na via incidental é o simples afastamento da aplicação da lei ao
caso concreto, os efeitos da decisão serão os mesmos, independentemente do órgão de que tenha sido emanada.
Assim, qualquer que tenha sido o órgão prolator, a decisão no controle de constitucionalidade incidental só alcança as partes do processo (eficácia inter partes), não
dispõe de efeito vinculante e, em regra, produz efeitos
retroativos (ex tunc).
A decisão só alcança as partes do processo porque no
controle incidental o interessado, [...], requer a declaração da inconstitucionalidade da norma com a única pretensão de afastar a sua aplicação ao caso concreto. Logo, é somente para as partes que integram o caso concreto que o juízo estará decidindo, constituindo a sua
decisão uma resposta à pretensão daquele que arguiu a
inconstitucionalidade.
Com isso, a pronúncia de inconstitucionalidade não retira a lei do ordenamento jurídico. Em relação a terceiros,
não participantes da lide, a lei continuará a ser aplicada, integralmente, ainda que supostamente esses terceiros se encontrem em situação jurídica semelhante à
das pessoas que foram parte na ação em que foi declarada a inconstitucionalidade.
Assim, a pronúncia de inconstitucionalidade [...] na via
incidental, proferida em qualquer nível, limita-se ao caso em litígio, no qual foi suscitado o incidente de inconstitucionalidade, fazendo coisa julgada apenas entre as
partes do processo. [...]
Essa eficácia, em regra, surte efeitos ex tunc, isto é, opeSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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ra retroativamente em relação ao caso que deu motivo à
decisão (e, repita-se, só em relação a este), fulminando,
desde o seu nascimento, a relação jurídica fundada na lei
inconstitucional.
[...]
Em qualquer caso, a norma declarada inconstitucional
no controle concreto continua a viger, com toda sua força obrigatória, em relação a terceiros, que não tenham
sido parte na ação. Todas as pessoas que desejarem ver
a si estendidos os efeitos da inconstitucionalidade já declarada em caso idêntico deverão postular sua pretensão
perante os órgãos judiciais, em ações distintas (g.n).
Dessa forma, extrai-se que o Tribunal de Contas, ao apreciar uma questão que lhe cabe decidir, deparando-se
com uma incompatibilidade entre a norma ou ato normativo e a Constituição, deverá resolver a questão prejudicial de inconstitucionalidade preliminarmente ao julgamento de mérito do caso concreto, caracterizando assim
o controle difuso de constitucionalidade.
Nessa esteira cumpre reiterar o entendimento acerca da
inconstitucionalidade da Lei Municipal tratada anteriormente na Instrução Técnica Conclusiva 3986/2016 (fls.
541 – 561).
“Prejudicial de Inconstitucionalidade
Pugna a ITI 1884/2015 pela inconstitucionalidade do § 1º
do art. 206 da Lei Municipal nº 3.375/1997 (alterada pela Lei Municipal nº 5.579/2014), uma vez que, ao permitir a designação para a função de avaliadores servidores
ocupantes de cargos de naturezas diversas, com exigências de ingresso inferiores àquelas exigidas para a carreira
fiscal do município estaria afrontando a regra do concurso público e os princípios da impessoalidade, moralidade
Diário Oficial de Contas

e eficiência, estando, pois, violado o art. 37, caput e inciso II, da Carta Magna.
De acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional
e art. 37, do Código Tributário Municipal compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Prevê, também, o Anexo 11 da Lei Municipal nº
5.203/2011 (institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Quadro Técnico e Administrativo do Poder
Executivo do Município de Vila Velha), ser atribuições dos
auditores fiscais a realização de atividades pertinentes à
fiscalização e arrecadação do Município, inspecionando
estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação
de serviços e outros, de acordo com a Legislação vigente.

aquelas afetas ao auditor fiscal, uma vez que realiza atividades diretamente relacionadas à arrecadação do município, sendo, pois, denominada atividade essencial ao
funcionamento do Estado (art. 37, inciso XXII, da CF).
Não é possível admitir a delegação a servidor municipal
com função gratificada, demissível ad nutum, a atribuição para lançamento, atividade típica de Estado.
No caso do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), a avaliação compõe a base de cálculo para fins
de lançamento e, por consequência, só poderia ser realizada por servidor com atribuição para lançamento (Auditor Fiscal).
Nesse sentido, segue decisão do Superior Tribunal de
Justiça:

Já os §§ 4° e 5° do art. 206 do Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 3.375/1997 - alterada pela Lei Municipal nº 5.579/2014) traz de forma detalhada as atribuições dos avaliadores, quais sejam: (1) ir a campo, ao
local do imóvel e analisar a variação do mercado imobiliário com base na Planta Genérica de Valores a fim de
acompanhar a valorização dos imóveis e apurar o valor
do bem ou direito transmitido, e (2) proceder à atualização do cadastro imobiliário, bem como agilizar junto aos
contribuintes a parte do trâmite processual, bem como
os recursos e revisões.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTUAÇÃO FISCAL. SECRETÁRIO DE FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.

Já o art. 207 do Código Tributário Municipal prevê que:

3. A autoridade impetrada (Secretário de Fazenda) não
tem competência para autuar a contribuinte, tampouco para rever o lançamento realizado pela autoridade
fiscal.

Art. 207. Após efetuada a avaliação do bem ou direito
transmitido pela repartição competente, ou homologado
o valor declarado, o contribuinte terá o prazo de 30 (trinta) dias para recolher aos cofres do Município o valor do
imposto devido.
Como se vê, as atribuições atinentes ao avaliador são
www.tce.es.gov.br

1. Hipótese em que a empresa pretende afastar autuação
fiscal relativa ao ICMS paraense.
2. O Delegado Regional Tributário é autoridade competente para autuar. O julgamento de impugnação é realizado pelo Diretor da julgadoria de primeira instância e, em
segunda instância administrativa, pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, nos termos da Lei estadual 6.182/1998.

4. O Secretário de Fazenda secunda o Governador na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se
confunde com lançamento, cobrança de ICMS ou análise
Segunda-feira, 25 de junho de 2018

7

ATOS DO PLENÁRIO

de pedidos de restituição. 5. Inaplicável a Teoria da Encampação, pois haveria ampliação indevida da competência originária do Tribunal de Justiça. Precedentes do
STJ.
6. Nos termos do art. 161, I, “c”, da Constituição Estadual,
o TJ julga originariamente Mandado de Segurança impetrado contra Secretários de Estado, mas não contra Diretor de Receita Pública ou autoridades integrantes dos órgãos de julgamento administrativo.
7. Recurso Ordinário não provido. (Grifos nossos)
E mais:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. TERMO DE INFRAÇÃO NO TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE LANÇAMENTO. A competência para lavrar auto de lançamento do crédito tributário é do
Agente Fiscal de Tributos do Estado e não do Técnico do
Tesouro do Estado, tendo em vista que viola a regra inserta no art. 3º da Lei 8.118/85, bem como a do art. 9º,
inciso I, item 03 da referida lei. A advertência explícita
nos Termos de Infrações no Trânsito dizendo que o deste
Termo, bem como se quiser poderá apresentar impugnação em trinta dias é, completamente, ineficaz, tendo em
visa que isso significa que serão lavrados Autos de Lançamento sem a respectiva notificação do sujeito passivo,
fator esse que é estritamente necessário. Logo, nulos os
lançamentos realizados. Juros: Os juros de acordo com a
Súmula 188 do STJ e parágrafo único do art. 167 do CTN
devem ser aplicados a partir do trânsito julgado. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Grifos nossos).
Ocorre que, para o provimento no cargo de auditor fiscal deve o candidato possuir ensino superior em administração, ciências contábeis, ciências econômicas ou direito
Diário Oficial de Contas

(Anexo II da Lei Municipal nº 5.203/2011), diferentemente do que ocorre para a função de avaliadores que atribui
a servidores ocupantes de cargos de naturezas diversas,
com exigências de ingresso inferiores àquelas exigidas
para a carreira fiscal do município, e também com salários diferenciados, privilegiando determinadas pessoas
com a percepção da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 5.579/2014.
Portanto, ao permitir a designação para a função de avaliadores servidores ocupantes de cargos de naturezas diversas, com exigências de ingresso inferiores àquelas exigidas para a carreira fiscal do município, afrontou o art.
37, caput e inciso II, da Carta Magna.
Dessa forma em sede de incidente de inconstitucionalidade, fulcrado no art. 333, § 2º, do RITCEES (Res. TC
261/2013), argui-se a inconstitucionalidade do artigo §
1º do art. 206 da Lei Municipal nº 3.375/1997 (alterada
pela Lei Municipal nº 5.579/2014), sugerindo-se ao Plenário desta E. Corte de Contas, que seja declarada a inconstitucionalidade do art. § 1º do art. 206 da Lei Municipal nº 3.375/1997 (alterada pela Lei Municipal nº
5.579/2014), por flagrante ofensa ao disposto no inciso
II do art. 37 da Lei Maior.”
2.3 Controle de constitucionalidade de lei municipal em
face do disposto na Constituição Federal – Tribunal de
Contas Estadual – ausência de competência
O senhor Rodney Rocha Miranda suscita questão preliminar, alegando em síntese que:
Análise:
O controle de constitucionalidade realizado pelos Tribunais de Contas, como explicitado anteriormente, é exercido em sede de controle difuso e se dá de modo incidental
www.tce.es.gov.br

à apreciação de um caso concreto.
Senão vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da arguição de inconstitucionalidade de Lei
Municipal em face da Constituição Federal:
Ementa: RECLAMAÇÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. LEI MUNICIPAL. Inconstitucionalidade por ofensa a Constituição Federal. Arguição “in abstrato”, por meio de ação direta, perante Tribunal de Justiça. O nosso sistema constitucional
não admite o controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face da Constituição Federal ; nem mesmo perante o Supremo Tribunal Federal que tem, como competência precípua, a sua
guarda, art. 102. O único controle de constitucionalidade de lei e de ato normativo municipal em face da Constituição Federal que se admite e o difuso, exercido “incidenter tantum”, por todos os órgãos do Poder Judiciário, quando do julgamento de cada caso concreto. Hipótese excepcional de controle concentrado de lei municipal. Alegação de ofensa a norma constitucional estadual
que reproduz dispositivo constitucional federal de observância obrigatória pelos Estados. Competência do Tribunal de Justiça estadual, com possibilidade de recurso extraordinário para o STF. Precedentes RCL 383-SP e REMC
161.390-AL. Reclamação julgada procedente para cassar
a decisão cautelar do Tribunal de Justiça do Estado, exorbitante de sua competência e ofensiva a jurisdição desta
Corte, como guardiã primacial da Constituição Federal .
Art. 102 “caput”, I , e , da CF .Portanto, por se tratar de
controle difuso que se dá de modo incidental à apreciação de um caso concreto, este pode e deve ser exercido
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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pelo Tribunal de Contas mesmo se tratando de Lei Municipal em face da Constituição Federal.
3 - INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
3.1 - Designação de servidores alheios à carreira fiscal
para exercer a função de avaliador de bens imóveis ou
direitos transmitidos, para fins do ITBI
Base Legal: art. 37, caput e II, da CF
Responsável: Rodney Rocha Miranda – Prefeito Municipal de Vila Velha
Conduta: Designar servidores alheios à carreira fiscal para exercer a função de avaliadores de bens imóveis ou direitos transmitidos, para fins do ITBI
DA ITI
Abaixo transcrevemos o indicio de irregularidade:
Segundo consta da representação do Ministério Público
de Contas é necessário frisar, inicialmente, a relevância
que deve ter a Administração Tributária no contexto da
Administração Pública, de modo que o desempenho razoável e racional dos objetivos do Estado está totalmente
vinculado à eficácia e eficiência na obtenção dos recursos
públicos advindos da tributação.
Cita as palavras de Ricardo Alexandre: [...]
Assim, em decorrência da essencialidade da Administração Tributária, compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, nos moldes do art. 142 do Código Tributário Nacional e art. 37, do Código Tributário Municipal.
Nestes mesmos termos, vislumbra-se, também, do Anexo 11 da Lei Municipal nº 5.203/2011 (institui o Plano
de Cargos, Carreira e Vencimentos do Quadro Técnico e
Administrativo do Poder Executivo do Município de Vila
Diário Oficial de Contas

Velha), ser atribuições dos auditores fiscais a realização
de atividades pertinentes à fiscalização e arrecadação do
Município, inspecionando estabelecimentos industriais,
comerciais, de prestação de serviços e outros, de acordo
com a Legislação vigente.
Já os §§ 4° e 5° do art. 206 do Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 3.375/1997 - alterada pela Lei Municipal nº 5.579/2014) trazem de forma detalhada as atribuições dos avaliadores, quais sejam: (1) ir a campo, ao
local do imóvel e analisar a variação do mercado imobiliário com base na Planta Genérica de Valores a fim de
acompanhar a valorização dos imóveis e apurar o valor
do bem ou direito transmitido, e (2) proceder à atualização do cadastro imobiliário, bem como agilizar junto aos
contribuintes a parte do trâmite processual, bem como
os recursos e revisões.
Além disso, o art. 207 do Código Tributário Municipal
prevê que:
Art. 207. Após efetuada a avaliação do bem ou direito
transmitido pela repartição competente, ou homologado
o valor declarado, o contribuinte terá o prazo de 30 (trinta) dias para recolher aos cofres do Município o valor do
imposto devido.
Destarte, resta incontroverso que as atribuições atinentes ao avaliador são aquelas afetas ao auditor fiscal, uma
vez que realiza atividades diretamente relacionadas à arrecadação do município, sendo, pois, denominada atividade essencial ao funcionamento do Estado (art. 37, inciso XXII, da CF).
Aliado a isto, destaca-se, diante da relevância da atividade exercida, que para o provimento no cargo de auditor
fiscal deve o candidato possuir ensino superior em admiwww.tce.es.gov.br

nistração, ciências contábeis, ciências econômicas ou direito (Anexo II da Lei Municipal nº 5.203/2011).
No entanto, o Prefeito de Vila Velha, em total desapego
ao ordenamento jurídico, designou para a função de avaliadores servidores ocupantes de cargos de naturezas diversas, com exigências de ingresso inferiores àquelas exigidas para a carreira fiscal do município, e também com
salários diferenciados, privilegiando determinadas pessoas com a percepção da gratificação de produtividade
prevista na Lei Municipal nº 5.579/2014, como se verifica
no quadro abaixo:
Na realidade, resta configurado o desvio de função como
forma oblíqua e indireta de acesso à função pública, em
total afronta à regra do concurso público e aos princípios
da impessoalidade, moralidade e eficiência, estando,
pois, violado o art. 37, caput e inciso II, da Carta Magna.
Assim, padecendo do vício da inconstitucionalidade, e
com fundamento nos arts. 176 e 177 da LC nº 621/2012,
e arts. 332 e 333 do RITCEES, a exequibilidade do § 1º do
art. 206 da Lei Municipal nº 3.375/1997 (alterada pela Lei
Municipal nº 5.579/2014) deverá ser negada pelo TCEES
no caso concreto, em razão da afronta ao art. 37, caput
e II, da CF.
Ao mesmo tempo, o vício de incompetência dos agentes
designados avaliadores induz à nulidade do ato administrativo, resultando, inexoravelmente, em potencial prejuízo ao erário municipal, em razão da ausência de competência dos servidores para a prática da atividade, do risco
de nulidade dos respectivos atos de lançamentos do tributo e da inestimável perda de receita.
Arrematando, forçoso enfatizar que a Lei Municipal nº
01/1990, Lei Orgânica de Vila Velha, prevê na alínea “a”
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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do § 1° do art. 46 que as matérias insertas no Código Tributário do Município devem ser reservadas à lei complementar. Entretanto, observa-se que as Leis Municipais nº
3.375/1997 e nº 5.579/2014, citadas no decorrer da narrativa, e que trazem a figura dos avaliadores ad hoc, são
leis ordinárias, padecendo, assim, de vício formal, conforme se observa do julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO
À ILUMINAÇÃO PÚBLICA - VÍCIO FORMAL NA ELABORAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 3.683/03 - MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE DA
EXAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA.
1. A não observância da norma prevista no art. 58, I, da
Lei Orgânica Municipal de Alfenas, no sentido de que a
matéria de ordem tributária será objeto de leis complementares, determina a invalidade da lei ordinária que invadiu a esfera de competência de lei complementar municipal, instituindo contribuição de custeio à iluminação
pública.
2. Apelação conhecida e provida para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre a autora e o
Município de Alfenas, no que concerne à contribuição de
custeio à iluminação pública, e condenar o requerido a
repetir os valores indevidamente cobrados, observada a
prescrição quinquenal (TJ/MG, AC 10016130102789002
MG, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior,
Dj 08/10/2004)”
SÍNTESE DOS ARGUMENTOS DE DEFESA:
Adiante elencamos, de forma sintética, a argumentação
trazida pelos terceiros interessados bem como as do seDiário Oficial de Contas

nhor Rodney Rocha Miranda – Prefeito Municipal de Vila Velha:
. Há 25 (vinte e cinco) anos a tributação imobiliária em Vila Velha era pífia e nenhum dos Auditores Fiscais do Município dela queriam se incumbir.
. O levantamento de valores no mercado imobiliário não
significa ato clássico de lançamento tributário.
. Por não ser ato clássico de lançamento tributário, os
gestores não estavam vinculados a uma usurpação de
função ou atribuição pública típica de um cargo público
específico.
. Durante vinte e cinco anos um grupo de pessoas se organizou e realizou treinamento sem o Município praticamente ter investido nada. Essa equipe evitou a evasão de
receitas da tributação imobiliária.
. A coleta de informação de valores relativos à tributação tributária é um ato instrumental, o lançamento é ato
posterior.
. A função de avaliador envolve duas realidades previstas em lei. No entanto, apenas uma delas foi atacada pelo Ministério Público. A função atacada é a função externa confundida com a função de Auditores Fiscais. No entanto, apenas cinco ou seis do grupo de vinte e cinco executam a função. O restante se ocupa de funções administrativas.

. A tutela cautelar não tem como característica a antecipação de tutela. A antecipação de tutela não tem previsão na lei orgânica do TCE-ES. A decisão que antecipa o
afastamento dos servidores é inconstitucional porque se
trata de decisão antecipatória do mérito, e esse tipo de
decisão não tem previsão legal.
. Não existe periculum in mora porque a regra vigora há
25 (vinte e cinco) anos gerando bons frutos ao município.
. Ainda que se entenda pela inconstitucionalidade, requer-se a modulação dos efeitos a fim de que a regra possa valer até a aposentação dos atuais avaliadores.
. Duas funções instrumentais são exclusivas do cargo de
avaliador. A primeira é a catalogação de dados em campo
e a segunda é a catalogação interna de dados. Tais funções são instrumentais e não fiscais estrito senso. A avaliação não substitui a atividade fiscal, simplesmente a auxilia.
. A função do avaliador não é ato final é ato instrumental ou meio.
. A catalogação de dados em campo é a única função confundida pelo Ministério Público de Contas como sendo desvio de função. Os suplicados não lançam o tributo, apenas instrumentalizam o lançamento com informações.

. O Auditor Fiscal tem a função de lançar tributos, que é
o ato administrativo que cria relação entre o contribuinte e o fisco.

. Quem efetua atribuição que pode se confundir com o
lançamento é exclusivamente o Diretor do Departamento de Cadastro Imobiliário no momento da homologação
das avaliações feitas pelos avaliadores.

. A mera avaliação não cria relação jurídica nenhuma e
não modifica qualquer relação, apenas instrumentaliza a
relação entre o contribuinte e o fisco, o que é algo diferente da função de lançamento.

. Não há qualquer nulidade nas funções de catalogação
de informações, de inserção em sistemas e afins. Também não há em relação a esses avaliadores qualquer
menção de inconstitucionalidade. Essa função é típica do

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 25 de junho de 2018

10

ATOS DO PLENÁRIO

cargo e não é atacada pelo Ministério Público.
. Se apenas oito avaliadores que desempenham a função
de catalogação de dados em campo fosse atribuição do
Auditor Fiscal então não haveria qualquer problema em
adequar os vinte e cinco servidores nas atribuições de
processamento de informações catalogações e inserção
em sistemas. Não há inconstitucionalidade nenhuma na
catalogação interna de dados.
ANÁLISE
Como explicado na inicial, nas decisões e nas manifestações técnicas anteriores, as atividades que formam o rol
de atribuições dos avaliadores são atividades inerentes
ao lançamento de tributos, conforme art. 37 do Código
Tributário Municipal e devem ser exercidas pelo Auditor
Fiscal do município, que têm competência legal para isso.
O exercício de atividades que compõem o ato de lançamento do tributo, pelo avaliador, macula de anulabilidade todo lançamento por incompetência para a realização
da atividade.
A execução das atividades atribuídas ao avaliador devem
ser atribuídas pelos Auditores fiscais sob pena de risco de
anulabilidade.
A defesa argumenta que a catalogação de dados em campo é a única função confundida pelo Ministério Público
de Contas como sendo desvio de função. Os suplicados
não lançam o tributo, apenas instrumentalizam o lançamento com informações, contudo, tanto as atividades de
catalogação de dados em campo como a de catalogação
interna de dados são atividades inerentes ao lançamento de tributos, tal qual se confere no art. 37 do Código Tributário Municipal, que expõe que o lançamento
é o procedimento privativo da autoridade administratiDiário Oficial de Contas

va municipal, destinado a constituir o crédito tributário,
mediante: tal qual se verifica nos incisos II e III:
II - a determinação da matéria tributável;
III - o cálculo do montante do tributo devido;
Dessa forma, não restam dúvidas de que as atividades
dos avaliadores são atividades que compõem o lançamento do tributo e devem ser executadas pelo Auditor
Fiscal do Município sob pena de nulidade do ato. Assim
como os ocupantes do polo passivo não trouxeram nenhum fato novo em relação ao presente item.
Dessa forma, vejamos o conteúdo da Manifestação Técnica Preliminar MTP nº 459/2015:
Não coaduna com a melhor doutrina administrativista a
afirmação do Gestor Municipal que a avaliação, para fins
de lançamento do ITBI, não é ato privativo dos auditores fiscais.
A questão aqui discutida gira em torno dos elementos
constitutivos do crédito tributário, que nasce com lançamento tributário, e quem estaria habilitado para praticá-los.
Conforme art. 37 do Código Tributário Municipal o lançamento é o procedimento privativo da autoridade administrativa municipal, destinado a constituir o crédito tributário, mediante:
I - a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária correspondente;
II - a determinação da matéria tributável;
III - o cálculo do montante do tributo devido;
IV - a identificação do contribuinte e, sendo o caso;
V - a aplicação da penalidade cabível.
O lançamento tributário, conforme Ricardo Alexandre, na
www.tce.es.gov.br

esfera federal é de exclusividade dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil, sendo tal competência indelegável e insuscetível de avocação.
Afirma ainda o Professor Administrativista: mesmo que a
seção seja chefiada por um Analista Tributário, não possui este competência para lançamento.
A lógica aqui é a mesma.
Não é possível admitir a delegação a servidor municipal
com função gratificada, demissível ad nutum, a atribuição para lançamento, atividade típica de Estado.
No caso do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), a avaliação compõe a base de cálculo para fins
de lançamento e, por consequência, só poderia ser realizada por servidor com atribuição para lançamento (Auditor Fiscal).
Nesse sentido, segue decisão do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTUAÇÃO FISCAL. SECRETÁRIO DE FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. Hipótese em que a empresa pretende afastar autuação
fiscal relativa ao ICMS paraense.
2. O Delegado Regional Tributário é autoridade competente para autuar. O julgamento de impugnação é realizado pelo Diretor da julgadoria de primeira instância e, em
segunda instância administrativa, pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, nos termos da Lei estadual 6.182/1998.
3. A autoridade impetrada (Secretário de Fazenda) não
tem competência para autuar a contribuinte, tampouco para rever o lançamento realizado pela autoridade
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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fiscal.

ÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Grifos nossos).

4. O Secretário de Fazenda secunda o Governador na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se
confunde com lançamento, cobrança de ICMS ou análise
de pedidos de restituição. 5. Inaplicável a Teoria da Encampação, pois haveria ampliação indevida da competência originária do Tribunal de Justiça. Precedentes do
STJ.

Vislumbra-se também o periculum in mora, consubstanciado no fato de que o lançamento sendo realizado por
agentes incompetentes tem o condão de provocar a nulidade do ato administrativo, e, por consequência, grave
dano ao erário.

6. Nos termos do art. 161, I, “c”, da Constituição Estadual,
o TJ julga originariamente Mandado de Segurança impetrado contra Secretários de Estado, mas não contra Diretor de Receita Pública ou autoridades integrantes dos órgãos de julgamento administrativo.
7. Recurso Ordinário não provido. (Grifos nossos)
E mais:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. TERMO DE INFRAÇÃO NO TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE LANÇAMENTO. A competência para lavrar auto de lançamento do crédito tributário é do
Agente Fiscal de Tributos do Estado e não do Técnico do
Tesouro do Estado, tendo em vista que viola a regra inserta no art. 3º da Lei 8.118/85, bem como a do art. 9º,
inciso I, item 03 da referida lei. A advertência explícita
nos Termos de Infrações no Trânsito dizendo que o deste
Termo, bem como se quiser poderá apresentar impugnação em trinta dias é, completamente, ineficaz, tendo em
visa que isso significa que serão lavrados Autos de Lançamento sem a respectiva notificação do sujeito passivo,
fator esse que é estritamente necessário. Logo, nulos os
lançamentos realizados. Juros: Os juros de acordo com a
Súmula 188 do STJ e parágrafo único do art. 167 do CTN
devem ser aplicados a partir do trânsito julgado. APELADiário Oficial de Contas

Dessa forma, indispensável a concessão da medida cautelar para que seja determinado ao Prefeito Municipal,
Sr. Rodney Rocha Miranda, a sustação dos atos de nomeação de avaliadores, no prazo a ser estabelecido pelo
Eminente Conselheiro Relator, adotando-se as providências necessárias para que tal tarefa seja atribuída aos auditores fiscais de carreira do município, até decisão final
sobre o mérito da representação.
Como visto as atividades do avaliador são atividades típicas inerentes ao lançamento de tributo, constituem competências exclusivas de servidores públicos efetivos ocupantes do cargo Auditor Fiscal do Município de Vila Velha.
Todos os atos que envolvem a coleta de dados e valores,
inserção desses dados e valores no sistema a fim que se
gere o tributo são atos que compõem o próprio lançamento do tributo.
Argumenta o defendente que há 25 (vinte e cinco) anos
a tributação imobiliária em Vila Velha era pífia e nenhum
dos Auditores Fiscais do Município dela queriam se incumbir, bem como que durante vinte e cinco anos um
grupo de pessoas se organizou e realizou treinamento
sem o Município praticamente ter investido nada. Essa
equipe evitou a evasão de receitas da tributação imobiliária.
Outro pedido do defendente é no sentido de que “ainwww.tce.es.gov.br

da que se entenda pela inconstitucionalidade, requer-se
a modulação dos efeitos a fim de que a regra possa valer
até a aposentação dos atuais avaliadores”.
Em que pese a nobreza da argumentação de defesa que
invoca um espírito de gratidão por parte da Administração Municipal, cremos que não é possível, pelas razões
anteriormente expostas, pretender que a Administração
Municipal perpetue uma situação irregular.
Diante do exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade tendo em vista que não há que se diferenciar se o servidor sai em diligência ou não para coletar
os dados, o fato é que a coleta de dados, a inserção dos
dados no sistema e tarefas afins são inerentes à atividade de lançamento do tributo e devem ser feitas por Auditor Fiscal.
A Instrução Técnica Conclusiva complementar ITC
3297/2017 constitui uma análise detalhada de toda a discussão travada neste processo, dentro de uma situação
estática, limitada a subsunção do fato à norma.
Há que se atentar, no entanto, para as consequências sociais do transcurso dos 25 anos em que se perpetuou a situação ora declarada inconstitucional.
Penso que o tempo decorrido deve ser considerado para
fins de modulação dos efeitos da decisão desta Colenda
Corte de Contas, a fim de que sejam alcançados os fins de
justiça buscados em todo julgamento.
A Lei 9.868, de 1999 veio positivar tendência jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, proferindo decisões
com modulações de seus efeitos. O artigo 27 da mencionada lei assim estabelece:
Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir
que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
Assim, quanto ao momento da produção dos efeitos da
decisão, a declaração de inconstitucionalidade poderá
ter seus efeitos suspensos por algum tempo a ser fixado na sentença.
Com a entrada em vigência do Novo Código de Processo Civil, foi instituída dogmática adequada a um processo objetivo que permite soluções uniformes a casos em
que sejam veiculadas as mesmas questões de direito, garantindo assim segurança, previsibilidade e racionalidade
à ordem jurídica como um todo até mesmo no caso em
que os precedentes forem superados.
Conforme o parágrafo terceiro do artigo 927, em havendo mudança na jurisprudência, seus efeitos podem ser
modulados em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, in verbis
§ 3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no
interesse social e no da segurança jurídica.
Trata-se de verdadeira inovação trazida pelo novo Código, vez que até então a modulação de efeitos era cabível somente no Supremo Tribunal Federal. Ao tempo em
que permite ao direito desenvolver-se, as relações jurídicas consolidadas pelo tempo são protegidas em homenagem à segurança jurídica.
Trazendo a discussão ao caso presente, a Administração
Diário Oficial de Contas

Municipal de Vila Velha deverá dispor de tempo razoável
para os devidos ajustes que serão necessários, de modo
que, levando em conta o tempo de duração da relação jurídica entre os servidores municipais exercentes da função de avaliadores, até a declaração incidental de inconstitucionalidade da lei municipal em que essa relação se
baseou, o princípio da segurança jurídica exige a modulação dos efeitos dessa declaração, postergando-se sua
efetividade e exequibilidade por 90 (noventa) dias, garantindo-se assim uma transição menos drástica, com a continuidade do serviço público.
Por fim, considerando a ausência de participação do Senhor Rodney Rocha Miranda no estabelecimento do vínculo entre a Administração e os agentes em questão, divirjo da Instrução Técnica Conclusiva 3297/2017 quanto
à aplicação de multa ao ex-Prefeito.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo parcialmente o entendimento técnico, para dele divergir apenas em relação à multa
aplicada e integralmente o do Ministério Público de Contas, 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 Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1. de acordo com o art. 1º, § 3º da Lei Complementar
621/2012 e no 206, § 2º, e no artigo 207, inciso V, do
Regimento Interno do TCE-ES, acolhendo a manifestação
contida na Instrução Técnica Conclusiva 3297/2017 e no
parecer do Ministério Público de Contas:
www.tce.es.gov.br

1.1 diante do preceituado nos artigos 95, inciso II e 99, §
2º, ambos da Lei Complementar 621/2012, pela procedência da Representação, tendo em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
1.1.1 Designação de servidores alheios à carreira fiscal
para exercer a função de avaliador de bens imóveis ou
direitos transmitidos, para fins do ITBI
Base Legal: art. 37, caput e II, da CF
Responsável: Rodney Rocha Miranda – Prefeito Municipal de Vila Velha
Conduta: Designar servidores alheios à carreira fiscal para exercer a função de avaliadores de bens imóveis ou direitos transmitidos, para fins do ITBI
1.2. pelo não acolhimento das preliminares suscitadas,
na forma do itens 3.1, 3.2 e 3.3 da Instrução Técnica Conclusiva, transcrita neste voto, quais sejam:
a) Do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa – vício
insanável – ofensa à súmula vinculante nº03, do Pretório
Supremo Tribunal Federal;
b) Do controle difuso/concreto de constitucionalidade
exercido pelos Tribunais de Contas – Nova sistemática em
confronto com a Súmula 347 do STF;
c) Controle de constitucionalidade de lei municipal em face do disposto na Constituição Federal – Tribunal de Contas Estadual – ausência de competência;
1.3 Preliminarmente, em sede de incidente de inconstitucionalidade, fulcrado no art. 333, § 2º, do RITCEES (Res.
TC 261/2013), pela declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 206 da Lei Municipal nº
3.375/1997 (alterada pela Lei Municipal nº 5.579/2014),
que ora se argui, uma vez que ao permitir que servidores
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ocupantes de cargos e naturezas diversos fossem designados para a função de avaliadores, exclusiva da carreira
de fiscal do município, o que afrontou o art. 37, caput e
inciso II, da Carta Magna.
1.4 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo
senhor Rodney Rocha Miranda, ex-Prefeito Municipal de
Vila Velha, em razão da irregularidade disposta no item
1.1.1 deste voto.
1.5. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos Senhores Andrea Cristina de Vitória Reblin, Aristides
Felis dos Santos, Elisabeth Santos Azevedo, Francisco de
Assis Cavalcanti Lima, Guilherme da Conceição Fraga,
João Bosco Boldrini, Linea Possmoser, Lucimar Ferro, Lucimar Nascimento Novaes, Luiz Messias dos Santos, Luzia Brunoro Bissoli, Marcela Bimbato de Moraes, Marcos
Vicente Scalfoni, Maria da Graça Peruzzo, Maria da Penha Lameri Siqueira de Araújo, Mauro Gonçalves, Paulo Roberto de Almeida Machado, Robson Firme Barros,
Rogério Rodrigues da Costa, Rosângela Gonçalves Teixeira, Sandra Terezinha Bianchi, Sandro Marins Rauta, Sirley
dos Santos Loureiro, Sônia Mara Rodrigues dos Santos,
Valesca Correa Gonçalves e Wellington João de Oliveira
Simo, terceiros interessados em razão da irregularidade
disposta no item 1.1.1 deste dispositivo de voto.
1.6. Determinar ao atual Prefeito Municipal de Vila Velha
que no prazo de 90 (NOVENTA) dias, proceda à declaração de nulidade de todas as designações de avaliadores
de bens imóveis ou direitos transmitidos, para fins do ITBI, tarefa que deve ser realizada exclusivamente por Auditor Fiscal.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
Diário Oficial de Contas

VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, formulada pelo Ministério Público de Contas, em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha, em razão da designação de
25 (vinte e cinco) servidores para a execução de serviços
de avaliação de impostos sobre transmissão de bens imóveis, desempenhando a função de avaliadores na gerência de Avaliação Imobiliária e vinculados à Secretaria Municipal de Finanças.
O Eminente Relator, nos termos da Decisão Monocrática
Preliminar 461/2015 recebeu a presente representação e
determinou a notificação do responsável, para que apresentasse esclarecimentos.
Devidamente notificado, Termo de Notificação nº
0714/2015, o responsável, Sr. Rodney Rocha Miranda,
trouxe aos autos a documentação de fls. 94-102.
A área técnica, nos termos da Manifestação Técnica Preliminar 327/2015 pugnou pelo envio da lei específica da
carreira de auditor fiscal do Município, entendimento este, acolhido na Decisão Monocrática 661/2015.
Na sequência dos atos e fatos, cumpridas as diligências
necessárias, a área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 03986/2016-4, opinou pela procedência da Representação, preliminarmente, a inconstitucionalidade do artigo § 1º do art. 206 da Lei Municipal nº
3.375/1997, a rejeição das razões de justificativas apresentadas pelo senhor Rodney Rocha Miranda, com aplicação de multa, a rejeição das razões de justificativas dos
3º interessados, expedição de determinação, com ciência ao Representante, tendo o Ministério Público Especial
de Contas, conforme parecer 03971/2016-8, pugnado no
www.tce.es.gov.br

mesmo sentido.
A área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 03297/2017-1 (complementar), em atendimento ao
Despacho 32949/2017-2 do Relator, ratificou a ITC anterior, inovando quanto ao não acolhimento das preliminares suscitadas.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer 3829/2017-1, da lavra do Procurador, Dr. Luciano
Vieira, ratificou in totum o parecer 03971/2016-8.
Ato contínuo, o Eminente Relator, nos termos do voto
01363/2018-1, votou pela procedência da Representação, pelo não acolhimento das preliminares suscitadas,
preliminarmente, pela declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 206 da Lei Municipal nº
3.375/1997, rejeição das razões de justificativas apresentadas pelo senhor Rodney Rocha Miranda, rejeição das
razões de justificativas apresentadas pelos terceiros interessados, em razão da irregularidade disposta no item
1.1.1 deste dispositivo de voto, expedição de determinação ao atual Prefeito Municipal de Vila Velha.
Assim, pedi vista, visando formar convicção sobre o voto
proferido pelo Eminente Relator, vem o feito a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto de
vista, para efeito de julgamento pelo Plenário desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Trata, pois, os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, formulada pelo Ministério Público de Contas em face da
Prefeitura Municipal de Vila Velha, em comento, necessária é sua análise para posterior julgamento, em razão
da documentação que lhe deu suporte, tendo em vista o
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

insanável – ofensa à súmula vinculante nº03, do Pretório
Supremo Tribunal Federal;

Compulsando os autos, verifico que a área técnica, através Instrução Técnica Conclusiva 03297/2017-1 (complementar), manifestou-se nos seguintes termos, verbis:

b) Do controle difuso/concreto de constitucionalidade
exercido pelos Tribunais de Contas – Nova sistemática em
confronto com a Súmula 347 do STF;

[...]

c) Controle de constitucionalidade de lei municipal em face do disposto na Constituição Federal – Tribunal de Contas Estadual – ausência de competência;

voto de vista apresentado.

4. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos e levando em conta as análises aqui procedidas e
as motivações adotadas, diante do preceituado nos artigos 95, inciso II e 99, § 2º, ambos da Lei Complementar
621/2012, bem como, do disposto no art. 319, da Res.
TC 261/2013 conclui-se opinando pela procedência da
Representação, tendo em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
4.1.1 Designação de servidores alheios à carreira fiscal
para exercer a função de avaliador de bens imóveis ou
direitos transmitidos, para fins do ITBI.
Base Legal: art. 37, caput e II, da CF.
Responsável: Rodney Rocha Miranda – Prefeito Municipal de Vila Velha
Conduta: Designar servidores alheios à carreira fiscal para exercer a função de avaliadores de bens imóveis ou direitos transmitidos, para fins do ITBI.
4.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
4.2.1. Pelo não acolhimento das preliminares suscitadas, na forma do itens 3.1, 3.2 e 3.3 desta Instrução Técnica Conclusiva, quais sejam:
a) Do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa – vício
Diário Oficial de Contas

4.2.2. Preliminarmente, em sede de incidente de inconstitucionalidade, fulcrado no art. 333, § 2º, do RITCEES
(Res. TC 261/2013), argui-se a inconstitucionalidade do
artigo § 1º do art. 206 da Lei Municipal nº 3.375/1997 (alterada pela Lei Municipal nº 5.579/2014), que ao permitir a designação para a função de avaliadores servidores
ocupantes de cargos de naturezas diversas, com exigências de ingresso inferiores àquelas exigidas para a carreira fiscal do município, em nosso entender, afrontou o art.
37, caput e inciso II, da Carta Magna. Dessa forma, sugere-se ao Plenário desta E. Corte de Contas, que seja declarada a inconstitucionalidade do art. § 1º do art. 206 da
Lei Municipal nº 3.375/1997 (alterada pela Lei Municipal
nº 5.579/2014, por flagrante ofensa ao disposto no inciso
II do art. 37 da Lei Maior).
4.2.3. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo senhor Rodney Rocha Miranda, Prefeito Municipal de
Vila Velha, em razão da irregularidade disposta no item
3.1 desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo no artigo 135,
II da LC 621/2012;
4.2.4. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas
pelos Senhores Andrea Cristina de Vitória Reblin, Aristides Felis dos Santos, Elisabeth Santos Azevedo, Francisco
www.tce.es.gov.br

de Assis Cavalcanti Lima, Guilherme da Conceição Fraga,
João Bosco Boldrini, Linea Possmoser, Lucimar Ferro, Lucimar Nascimento Novaes, Luiz Messias dos Santos, Luzia Brunoro Bissoli, Marcela Bimbato de Moraes, Marcos
Vicente Scalfoni, Maria da Graça Peruzzo, Maria da Penha Lameri Siqueira de Araújo, Mauro Gonçalves, Paulo Roberto de Almeida Machado, Robson Firme Barros,
Rogério Rodrigues da Costa, Rosângela Gonçalves Teixeira, Sandra Terezinha Bianchi, Sandro Marins Rauta, Sirley dos Santos Loureiro, Sônia Mara Rodrigues dos Santos, Valesca Correa Gonçalves e Wellington João de Oliveira Simo, 3º interessados em razão da irregularidade
disposta no item 3.1 desta Instrução Técnica Conclusiva;
4.2.5. Determinar, ao atual Prefeito Municipal de Vila Velha que, em prazo a ser estabelecido por esta Corte de
Contas, proceda à declaração de nulidade de todas as
designações de avaliadores de bens imóveis ou direitos
transmitidos, para fins do ITBI, tarefa que deve ser realizada exclusivamente por Auditor Fiscal.
3.2. Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão final a ser proferida.- g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 3829/2017-1, da lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira, ratificou in totum o Parecer
03971/2016-8.
O Eminente Conselheiro Relator, subscrevendo parcialmente o entendimento técnico, divergindo apenas em
relação à multa aplicada e integralmente do Ministério
Público Especial de Contas, votou nos seguintes termos,
verbis:
[...]
Por fim, considerando a ausência de participação do SeSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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nhor Rodney Rocha Miranda no estabelecimento do
vínculo entre a Administração e os agentes em questão,
divirjo da Instrução Técnica Conclusiva 3297/2017 quanto à aplicação de multa ao ex-Prefeito.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo parcialmente o entendimento técnico, para dele divergir apenas em relação à multa
aplicada e integralmente o do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1. de acordo com o art. 1º, § 3º da Lei Complementar
621/2012 e no 206, § 2º, e no artigo 207, inciso V, do
Regimento Interno do TCE-ES, acolhendo a manifestação
contida na Instrução Técnica Conclusiva 3297/2017 e no
parecer do Ministério Público de Contas:
1.1. diante do preceituado nos artigos 95, inciso II e 99,
§ 2º, ambos da Lei Complementar 621/2012, pela procedência da Representação, tendo em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:

Responsável: Rodney Rocha Miranda – Prefeito Municipal de Vila Velha
Conduta: Designar servidores alheios à carreira fiscal para exercer a função de avaliadores de bens imóveis ou direitos transmitidos, para fins do ITBI.
1.2. Pelo não acolhimento das preliminares suscitadas,
na forma dos itens 3.1, 3.2 e 3.3 da Instrução Técnica
Conclusiva, transcrita neste voto, quais sejam:
a) Do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa – vício
insanável – ofensa à súmula vinculante nº03, do Pretório
Supremo Tribunal Federal;
b) Do controle difuso/concreto de constitucionalidade
exercido pelos Tribunais de Contas – Nova sistemática em
confronto com a Súmula 347 do STF;
c) Controle de constitucionalidade de lei municipal em face do disposto na Constituição Federal – Tribunal de Contas Estadual – ausência de competência;
1.3. Preliminarmente, em sede de incidente de inconstitucionalidade, fulcrado no art. 333, § 2º, do RITCEES (Res.
TC 261/2013), pela declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 206 da Lei Municipal nº
3.375/1997 (alterada pela Lei Municipal nº 5.579/2014),
que ora se argui, uma vez que ao permitir que servidores
ocupantes de cargos e naturezas diversos fossem designados para a função de avaliadores, exclusiva da carreira
de fiscal do município, o que afrontou o art. 37, caput e
inciso II, da Carta Magna.

1.1.1. Designação de servidores alheios à carreira fiscal
para exercer a função de avaliador de bens imóveis ou
direitos transmitidos, para fins do ITBI.

1.4. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo
senhor Rodney Rocha Miranda, ex-Prefeito Municipal de
Vila Velha, em razão da irregularidade disposta no item
1.1.1 deste voto.

Base Legal: art. 37, caput e II, da CF

1.5. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pe-
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los Senhores Andrea Cristina de Vitória Reblin, Aristides
Felis dos Santos, Elisabeth Santos Azevedo, Francisco de
Assis Cavalcanti Lima, Guilherme da Conceição Fraga,
João Bosco Boldrini, Linea Possmoser, Lucimar Ferro, Lucimar Nascimento Novaes, Luiz Messias dos Santos, Luzia Brunoro Bissoli, Marcela Bimbato de Moraes, Marcos
Vicente Scalfoni, Maria da Graça Peruzzo, Maria da Penha Lameri Siqueira de Araújo, Mauro Gonçalves, Paulo Roberto de Almeida Machado, Robson Firme Barros,
Rogério Rodrigues da Costa, Rosângela Gonçalves Teixeira, Sandra Terezinha Bianchi, Sandro Marins Rauta, Sirley
dos Santos Loureiro, Sônia Mara Rodrigues dos Santos,
Valesca Correa Gonçalves e Wellington João de Oliveira
Simo, terceiros interessados em razão da irregularidade
disposta no item 1.1.1 deste dispositivo de voto.
1.6. Determinar ao atual Prefeito Municipal de Vila Velha
que no prazo de 90 (NOVENTA) dias, proceda à declaração de nulidade de todas as designações de avaliadores
de bens imóveis ou direitos transmitidos, para fins do
ITBI, tarefa que deve ser realizada exclusivamente por
Auditor Fiscal. g.n
Da análise dos autos, verifica-se que foram suscitadas pela defesa preliminares, as quais não foram acolhidas nos
termos do voto do Relator, pelo que acompanho tal entendimento, inclusive, no que tange a instauração de incidente de inconstitucionalidade, com sua resolução,
que visa a declaração incidental de inconstitucionalidade
do § 1º, do art. 206 da Lei Municipal nº 3.375/1997 (alterada pela Lei Municipal nº 5.579/2014), que ora se argui, uma vez que ao permitir que servidores ocupantes
de cargos e naturezas diversos fossem designados para
a função de avaliadores, exclusiva da carreira de fiscal do
Município, tendo tal fato afrontado o art. 37, caput e inciSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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so II, da Constituição Federal.
Contudo, necessário se faz tece alguns apontamentos
inerentes à irregularidade apontada, para melhor compreensão do julgado, pelo que passo a discorrer.
2. MÉRITO:
2.1. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES ALHEIOS À CARREIRA FISCAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AVALIADOR DE
BENS IMÓVEIS OU DIREITOS TRANSMITIDOS, PARA FINS
DO ITBI. (ITEM 3.1 DA ITC. 03297/2017-1)
Base Legal: art. 37, caput e II, da CF
Responsável: Rodney Rocha Miranda – Prefeito Municipal de Vila Velha
Consta da representação que o então Prefeito de Vila Velha, designou para a função de avaliadores servidores
ocupantes de cargos de natureza diversa, com exigências de ingresso inferiores àquelas exigidas para a carreira fiscal do município, e também com salários diferenciados, privilegiando determinadas pessoas com a percepção da gratificação de produtividade prevista na Lei
Municipal nº 5.579/2014.
Em verdade, as atribuições atinentes ao avaliador são de
atribuição ao auditor fiscal, por consistir em atividades
relacionadas à arrecadação do município.

cia na prestação dos serviços de cobrança e arrecadação
dos créditos tributários.

tência tributária é distinta do regime jurídico aplicado à
capacidade tributária ativa.

Verifica-se, pois, que aquela situação não se confunde
com o caso apresentado nestes autos, cuja atribuição de
avaliador de bens, representa a atividades inerentes ao
próprio lançamento de tributos, nos termos do art. 37 do
Código Tributário Municipal (Lei 3375/1997), verbis:

A competência tributária, segundo a lição de Roque Antonio Carraza, é a aptidão para criar, in abstrato, tributos,
isto é, a competência tributária confere ao ente federativo a competência para dispor dos elementos essencias
da norma jurídica tributária, definindo a hipótese de incidência do tributo, seu sujeito ativo, seu sujeito passivo, sua base de cálculo e a sua alíquota, todos os elementos que compõem a chamada regra matriz de incidência tributária.

Art. 37. Lançamento é o procedimento privativo da autoridade administrativa municipal, destinado a constituir o crédito tributário, mediante:
I - a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária correspondente;

IV - a identificação do contribuinte e, sendo o caso;

Por sua vez, a capacidade tributária ativa consiste na aptidão para cobrar, arrecadar e fiscalizar o tributo, tarefa essa relacionada com o exercício da função administrativa, sendo passível de delegação, consoante disposto
no artigo 7º do Código Tributário Nacional – CTN, verbis:

V - a aplicação da penalidade cabível. - g.n

[...]

Portanto, conforme a mens legis em destaque, a atividade de avaliador que visa atribuir o cálculo do montante
do tributo devido, enquanto meio de constituir o crédito
tributário (lançamento), é procedimento privativo da autoridade administrativa municipal.

Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos,
ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do §
3º do artigo 18 da Constituição. – g.n

II - a determinação da matéria tributável;
III - o cálculo do montante do tributo devido;

Ademais, o cargo de auditor fiscal deve ser ocupado por
servidor de cargo efetivo da Administração, portanto,
com ingresso no serviço público através de concurso público de provas e títulos ou títulos.

Deste modo, tem-se que as atividades dos avaliadores
são atividades que compõem o lançamento do tributo e
devem ser executadas pelo Auditor Fiscal do Município
de Vila Velha, servidores estes da Administração Tributária permanente, por serem titulares de cargos de provimento efetivo.

No tocante à matéria, vale ressalvar que este Conselheiro em Substituição, em outra oportunidade (Processo TC
6603/2017), exarou entendimento quanto à possibilidade de prestação de assessoria jurídica, visando à eficiên-

Naquela oportunidade, este Relator para melhor compreensão da matéria procurou diferenciar os conceitos
de competência tributária e de capacidade ativa tributária, pois a rigidez que se aplica ao instituto da compe-
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Nesse sentido, pode-se constatar que a competência tributária, enquanto aptidão para criar tributos, se apresenta como tarefa exclusivamente legislativa, sendo indelegável e irrenunciável, ao passo que a capacidade tributária ativa representa o exercício típico de atividade
administrativa, sendo plenamente possível a sua delegação para pessoa jurídica de direito público ou de direito privado.
Destacou ainda, que conforme discutido naqueles autos
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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a contratação de assessoria ou consultoria de empresa
privada para prestação de serviços visando à recuperação de créditos, não se encontram dentro das competências exclusivas da Administração Pública, cabendo a
elaboração de estudos e pesquisas de maneira prévia à
realização da contratação.
Abordou-se no teor daquele voto que a capacidade tributária ativa se constitui na aptidão para cobrar, arrecadar e fiscalizar o tributo, sendo vedada apenas a delegação da competência referente à constituição do crédito tributário por meio do lançamento, pois nos termos
do artigo 142 do CTN, tal função compete privativamente (exclusivamente) a autoridade administrativa, nos seguintes termos:
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. – (g. n.).
De outro modo, não há vedação legal para delegação das
demais funções atinentes a capacidade tributária ativa,
sendo plenamente possível que ocorra a sua delegação
mesmo que para as pessoas de direito privado e, ainda,
que eventualmente tenha contato com dados sigilosos,
obviamente está sujeito o contratado à cláusula de confidencialidade, não podendo sob nenhum aspecto divulgar tais informações.
Trouxe, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de
Diário Oficial de Contas

Justiça – STJ sobre a possibilidade delegação da capacidade tributária ativa a pessoa de direito privado, desde que
tal delegação seja realizada por meio de lei, conforme se
destaca o seguinte excerto, verbis:
[...]
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO
INSTITUÍDA PELO ARTIGO 64 DA LEI 4.870/65. SUJEIÇÃO
ATIVA. DELEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. Agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência (art. 266, § 3º,
do RISTJ) pelos quais a contribuinte objetiva o reconhecimento de seu direito a proceder ao recolhimento da contribuição de que trata o art. 64 da Lei 4.870/65.
2. A recorrente não logrou demonstrar o dissídio jurisprudencial necessário à admissão do recurso, na medida
em que o acórdão recorrido assentou que, embora parte da doutrina admita a delegação da capacidade ativa tributária para entes privados, é certo que tal delegação deve estar expressa na legislação. Nesse sentido,
explicou que, no caso da contribuição prevista no artigo 64 da Lei 4.870/65, a lei confere sujeição ativa ao IAA,
sendo que a ora recorrente (Cooperativa) apenas se beneficia do produto da sua arrecadação. Explicitou que a
transferência do poder de arrecadação, no caso concreto,
ocorreu por meio de decisão do Conselho Deliberativo do
IAA. Entretanto, apesar de ser possível a delegação da
atribuição de arrecadar a entes privados, tal delegação
deve ser feita mediante previsão legal, o que não ocorreu, motivo pelo qual se entendeu que a legitimidade
para a exigência da contribuição é da União, sucessora
www.tce.es.gov.br

do IAA, o qual foi extinto em 1990.
3. O julgado paradigma, por outro lado, tratou de questão diversa, ou seja, a legitimidade da recorrida (Federação dos Sindicatos dos Servidores Municipais do Rio
Grande do Sul) para a impetração de mandado de segurança com o objetivo de exigir que o prefeito de determinado Município proceda ao desconto e recolhimento da
contribuição sindical prevista no artigo 579 da CLT.
4. A diferença nas conclusões dos julgados em comparação deriva da análise de suportes fáticos distintos. Enquanto o acórdão embargado tratou de discussão acerca da delegação da capacidade ativa tributária, sem previsão legal, o aresto paradigma discutiu tão somente a
questão da legitimidade para se impetrar mandado de
segurança tendente a exigir que o efetivo responsável pela arrecadação das contribuições providencie seu recolhimento e o repasse legalmente previsto. Flagrante, pois, a
falta de similitude fática dos acórdãos confrontados.
5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EREsp
655800 AL 2010/0055452-4) – (g. n.).
Concluiu-se, então, que a competência tributária, como
típica função legislativa, não comporta qualquer possibilidade de delegação, vez que representa o próprio poder de império do Estado, não sendo possível o seu exercício por outra pessoa diferente daquela atribuída pela
Constituição, mesmo que seja ente de direito público.
Assim sendo, especificamente quanto ao caso discutido
nos presentes autos, conforme dito alhures, tem-se que
as atividades dos avaliadores são atividades que compõem o próprio lançamento do tributo devem ser executadas pelo Auditor Fiscal do Município, posto que corresponde a competência tributária do município, porSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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tanto, vedada a sua delegação.
Todavia, a determinação trazida no voto do Relator, estabelecendo o prazo de 90 dias, para que o atual gestor
municipal proceda à declaração de nulidade de todas as
designações de avaliadores de bens imóveis ou direitos
transmitidos, para fins do ITBI, se mostra exígua, posto
que a extinção de tais cargos certamente acarretará profundo desfalque no quadro dos servidores daquele município designados para tal mister, assim, necessitando de
abertura de concurso público para o preenchimento de
tais cargos que, como sabido, são indispensáveis para o
funcionamento da administração pública, notadamente, a sua capacidade arrecadatória.
Aliás, em consulta ao site da Fundação Carlos Chagas (http://www.concursosfcc.com.br), responsável pelo concurso público para provimento de cargos de auditor fiscal
da fazenda estadual do Piauí, que teve a abertura do EDITAL efetivada em outubro de 2014, com seu encerramento em 15/05/2015, portanto naquele caso, com execução
acima de 12 (doze meses).
Deste modo, divergindo apenas neste apontamento do
voto do Relator, entendo que o prazo razoável para que
o gestor municipal proceda na declaração de nulidade de
todas as designações de avaliadores é de 12 (doze meses).
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento da área técnica, do Ministério Público Especial
de Contas e do Eminente Relator, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Diário Oficial de Contas

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões acima expostas:

tes autos após o respectivo trânsito em julgado.

1. NÃO ACOLHER as preliminares suscitadas, constantes
dos itens 3.1, 3.2 e 3.3 da Instrução Técnica Conclusiva,
tratada no item 1.2 do voto do Relator;

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL

2. INSTAURAR incidente de inconstitucionalidade, com
fulcro no art. 334, do RITCEES (Resolução TC 261/2013),
resolvendo-o no sentido de negar eficácia ao § 1º do art.
206 da Lei Municipal nº 3.375/1997 (alterada pela Lei
Municipal nº 5.579/2014), que ora se argui, uma vez que,
ao permitir que servidores ocupantes de cargos e naturezas diversos fossem designados para a função de avaliadores, atividade exclusiva da carreira de fiscal do Município, afrontou-se o art. 37, caput e inciso II, da Carta
Magna;
3. CONSIDERAR PROCEDENTE a presente representação, tendo em vista o reconhecimento da irregularidade
constante do item 3.1 da ITC 03297/2017-1, Designação
de servidores alheios à carreira fiscal para exercer a função de avaliador de bens imóveis ou direitos transmitidos, para fins do ITBI, tratadas no item 2.1 desta decisão;
4. DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal de Vila Velha
que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, proceda à
declaração de nulidade de todas as designações de avaliadores de bens imóveis ou direitos transmitidos, para fins do ITBI, tarefa que deve ser realizada, exclusivamente, por Auditor Fiscal, em razão da modulação dos
efeitos da norma reconhecida como inconstitucional;
5. DAR ciência ao Representante e aos agentes responsáveis, quanto aos termos da decisão, proferida por este
Egrégio Tribunal de Contas, ARQUIVANDO-SE os presenwww.tce.es.gov.br

MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
“O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Muito bem, o conselheiro Marco Antonio traz apenas uma divergência com relação ao prazo e devolvo a palavra a sua excelência, o relator. O SR.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
– Senhor Presidente, agradeço a manifestação do conselheiro Marco Antonio. Não tenho nenhuma dificuldade de
alargar o prazo de noventa para cento e vinte, cento e oitenta dias, creio que o mais importante é considerar que
não pode ser feito do jeito que está sendo feito. Creio que,
no mérito, há total convergência de entendimento. Se o
município entender que o prazo que está sendo proposto é curto, o município pode solicitar uma dilação, mas
entendo que 360 é um prazo excessivamente longo e até
concordo de elastecer um pouco o prazo, para 120 e até
180 dias, mas... O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – Podemos ficar em cento e oitenta dias, se vossa excelência... O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Vejo que um ano
é um prazo excessivamente longo, mesmo porque a prefeitura já demonstrou interesse em corrigir essa questão
também. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN – E a determinação última de vossa
excelência, que a tarefa deve ser realizada, exclusivamente, por auditor fiscal, que já há um quadro completo. O
SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – O quadro está completo? Não tinha essa informação. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Parece que há uma possibilidade
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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que sua excelência o relator chegue a cento e oitenta dias
e, eventualmente, se a prefeitura entender que necessita de um concurso e fizer uma solicitação ou indicar que
caminha nessa direção, será uma nova avaliação. Mas,
de certa forma, acho que 180 é um tempo razoável para que providências sejam tomadas. O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Com essa
possibilidade do conselheiro Ranna... A preocupação do
conselheiro Marco Antonio é: se tiver que criar um novo
quadro aí abrir vaga, buscar no processo legislativo, contratar alguma organizadora de concurso, enfrentar todo
passo a passo, pode ser que até cento e oitenta dias não
seja suficiente. Em outros casos, já decidimos, tenho convicção por voto meu, um ano e meio, dezoito meses. O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA
– Falei doze. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Considerando todo esse passo a
passo necessário para se criar uma categoria e tudo. Parece que não é o caso. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER – A categoria já existe. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Já
existe, parece que não é o caso, mas a preocupação é válida, cento e oitenta dias, talvez, fosse razoável calibrar.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – Se existir, o meio termo é razoável. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – É uma proposta que pelo menos indicará a prefeitura qual o caminho desejará seguir, mas é dentro do razoável se demonstrar a necessidade em face da criação, aí é
uma outra realidade. Parece-me, esgota-se, sua excelência, o relator, propõe novo prazo de cento e oitenta dias
e permanece como única divergência não aplicação de
multa ao gestor em face de não ter dado causa. Em face
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da divergência e agora com o acréscimo do prazo do relator, acolho a manifestação do plenário.”

insanável – ofensa à súmula vinculante nº03, do Pretório
Supremo Tribunal Federal;

1. ACÓRDÃO TC- 394/2018 – PLENÁRIO

b) Do controle difuso/concreto de constitucionalidade
exercido pelos Tribunais de Contas – Nova sistemática em
confronto com a Súmula 347 do STF;

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, conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, que encampou o prazo sugerido no voto-vista:
1.1. De acordo com o art. 1º, § 3º da Lei Complementar 621/2012 e no 206, § 2º, e no artigo 207, inciso V, do
Regimento Interno do TCE-ES, acolhendo a manifestação
contida na Instrução Técnica Conclusiva 3297/2017 e no
parecer do Ministério Público de Contas:
1.1.1 diante do preceituado nos artigos 95, inciso II e 99,
§ 2º, ambos da Lei Complementar 621/2012, pela procedência da Representação, tendo em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
1.1.1.1 Designação de servidores alheios à carreira fiscal
para exercer a função de avaliador de bens imóveis ou
direitos transmitidos, para fins do ITBI
Base Legal: art. 37, caput e II, da CF
Responsável: Rodney Rocha Miranda – Prefeito Municipal de Vila Velha
Conduta: Designar servidores alheios à carreira fiscal para exercer a função de avaliadores de bens imóveis ou direitos transmitidos, para fins do ITBI
1.1.2. pelo não acolhimento das preliminares suscitadas, na forma do itens 3.1, 3.2 e 3.3 da Instrução Técnica
Conclusiva, transcrita neste voto, quais sejam:
a) Do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa – vício
www.tce.es.gov.br

c) Controle de constitucionalidade de lei municipal em face do disposto na Constituição Federal – Tribunal de Contas Estadual – ausência de competência;
1.1.3 Preliminarmente, em sede de incidente de inconstitucionalidade, fulcrado no art. 333, § 2º, do RITCEES
(Res. TC 261/2013), pela declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 206 da Lei Municipal nº
3.375/1997 (alterada pela Lei Municipal nº 5.579/2014),
que ora se argui, uma vez que ao permitir que servidores
ocupantes de cargos e naturezas diversos fossem designados para a função de avaliadores, exclusiva da carreira
de fiscal do município, o que afrontou o art. 37, caput e
inciso II, da Carta Magna, formando prejulgado;
1.1.4 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo senhor Rodney Rocha Miranda, ex-Prefeito Municipal de Vila Velha, em razão da irregularidade disposta no
item 1.1.1 deste voto.
1.1.5. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas
pelos Senhores Andrea Cristina de Vitória Reblin, Aristides Felis dos Santos, Elisabeth Santos Azevedo, Francisco
de Assis Cavalcanti Lima, Guilherme da Conceição Fraga,
João Bosco Boldrini, Linea Possmoser, Lucimar Ferro, Lucimar Nascimento Novaes, Luiz Messias dos Santos, Luzia Brunoro Bissoli, Marcela Bimbato de Moraes, Marcos
Vicente Scalfoni, Maria da Graça Peruzzo, Maria da Penha Lameri Siqueira de Araújo, Mauro Gonçalves, Paulo Roberto de Almeida Machado, Robson Firme Barros,
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Rogério Rodrigues da Costa, Rosângela Gonçalves Teixeira, Sandra Terezinha Bianchi, Sandro Marins Rauta, Sirley
dos Santos Loureiro, Sônia Mara Rodrigues dos Santos,
Valesca Correa Gonçalves e Wellington João de Oliveira
Simo, terceiros interessados em razão da irregularidade
disposta no item 1.1.1 deste dispositivo de voto.

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

1.1.6. Determinar ao atual Prefeito Municipal de Vila Velha que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, proceda à
declaração de nulidade de todas as designações de avaliadores de bens imóveis ou direitos transmitidos, para
fins do ITBI, tarefa que deve ser realizada exclusivamente
por Auditor Fiscal.

Processos: 01286/2018-3, 01323/2018-1, 01322/2018-6,
01288/2018-2, 01287/2018-8, 00134/2011-4

2. Unânime.

Classificação: Recurso de Reconsideração

3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: CMM - Câmara Municipal de Marilândia

4. Especificação do quórum:

Partes: DEJACIR GREGORIO CAVERSAN, ADILSON REGGIANI, TENORIO GOMES DA SILVA, ITAMAR JOSE LORENCINI, MARILIO BRAVIN, SIDNEI ALTOE

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.

ACÓRDÃO TC- 400/2018 – PLENÁRIO

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONHECER – INTEMPESTIVIDADE – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.

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

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

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA

I RELATÓRIO

Diário Oficial de Contas

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Vereador da Câmara Municipal de Marilândia, no exercício de 2009, Senhor Itamar José Lorencini, em face do
Acórdão TC- 1226/2017, prolatado nos autos do Processo TC – 134/2011, pela Segunda Câmara desta Corte
de Contas, que resultou na condenação de R$ 1.290,00
(hum mil, duzentos e noventa reais) em razão da irregularidade apontada no item 2.2 da ITC 1290/2015 (“recebimento de diárias, em desconformidade com o intereswww.tce.es.gov.br

se público, caracterizando complementação remuneratória”) e aplicação de multa pecuniária de 10% (dez por
cento) da quantia devida.
Na forma regimental, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas que opinou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso de reconsideração, por ser intempestivo, conforme disposto no Parecer
00909/2018-1 de fl.19.
II FUNDAMENTAÇÃO
Como visto, o expediente se insurge contra decisão deste Tribunal que julgou irregulares as contas da Câmara
Municipal de Marilândia no exercício de 2009, conforme
Acórdão TC- 1226/2017.
Verifica-se, contudo, conforme Despacho da Secretaria Geral das Sessões, à fl. 16, que a notificação do Acórdão TC 1226/2017, prolatado no processo TC 134/2011,
foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 04/12/2017, considerando-se publicada no
dia 05/12/2017, 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.
Ora, sendo o prazo de interposição de recurso de reconsideração de 30 dias, tem-se que o mesmo venceu em
05/02/2018 e o recorrente, por sua vez, protocolizou o
expediente em 06/02/2018, conforme se observa do recibo de entrada de documento à fl. 02, o que o torna intempestivo.
Assim, em consonância com o posicionamento vertido
pelo Ministério Público de Contas, confirmo a intempestividade do presente expediente recursal e, por consequência, entendo pelo seu não conhecimento.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Ante o exposto, acompanhando o entendimento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à sua consideração.

O Eminente Conselheiro Relator, nos termos do Voto
01027/2018-5, votou pelo não conhecimento do recurso, ciência ao recorrente com o consequente arquivamento.

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:

Insta informar que na 8ª Sessão Ordinária do Plenário,
ocorrida no dia 27 de março de 2018, os Senhores Tenório Gomes da Silva e Adilson Reggiani realizaram sustentação oral, sendo as notas taquigráficas, devidamente, juntada aos autos.

III.1 NÃO CONHECER do presente expediente recursal,
ante a sua flagrante intempestividade, na forma da fundamentação constante neste voto;
III.2 DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao recorrente; e
III.3 após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Itamar José Lorencini – Vereador da Câmara Municipal de Marilândia, no exercício de
2009, em face do Acórdão TC- 1226/2017, prolatado nos
autos do Processo TC – 134/2011, que resultou na condenação de R$ 1.290,00 (hum mil, duzentos e noventa reais) em razão da irregularidade apontada no item 2.2 da
ITC 1290/2015 e aplicação de multa pecuniária de 10%
(dez por cento) da quantia devida.
O douto representante do Ministério Público Especial
de Contas, conforme Parecer 00909/2018-1 da lavra do
Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva pugnou,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de
reconsideração, haja vista, ser o mesmo intempestivo.
Diário Oficial de Contas

Na sequência, após pedido de vista, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto de vista, para efeito de julgamento pelo Plenário desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Trata, pois, os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Itamar José Lorencini – Vereador da Câmara Municipal de Marilândia, no exercício de
2009, em face do Acórdão TC- 1226/2017, prolatado nos
autos do Processo TC – 134/2011 em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da
documentação que lhe deu suporte do voto do Eminente Relator.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Frisa-se que o Acórdão TC- 1226/2017 julgou irregulares as contas dos responsáveis, ora recorrentes, em razão
das seguintes irregularidades, verbis:
[...]
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO,
para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
www.tce.es.gov.br

apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. JULGAR IRREGULARES as contas da Câmara Municipal de Marilândia referente ao exercício de 2009/2010,
de responsabilidade do senhor Tenório Gomes da Silva
em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1 e 2.2
da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de
R$ 9.390,00 (equivalente a 4.716,98 VRTE);
1.2. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Adilson Badiani, vereador, no exercício de 2009, em razão da irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$1.290,00 (equivalente a
669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes da
Silva;
1.3. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Itamar José Lorencini, vereador, no exercício de 2009, em razão da
irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica
Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$ 1.290,00 (equivalente a 669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes
da Silva;
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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1.4. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Marilio Bravin, vereador, no exercício de 2009, em razão da irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$ 1.290,00 (equivalente
a 669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes da
Silva;
1.5. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Sidney Altoé, vereador, no exercício de 2009, em razão da irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$1.290,00 (equivalente a
669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes da
Silva;
1.6. APLICAR MULTA aos responsáveis, no valor correspondente a 10 % (dez por cento) da quantia devida por
cada um deles, relativa aos ressarcimentos ao erário Municipal de Marilândia acima imputados, nos termos do
art. 135, III da Lei Complementar nº. 621/2012 c/c 389,
III do Regimento Interno deste Tribunal;

to é intempestivo (art. 164 da LC n. 621/12) – consoante
Despacho 8657/2018-5 da Secretaria Geral das Sessões
– pugna pelo seu não conhecimento (art. 162, § 2º, da
LC n. 621/12). – g.n.
O Eminente Conselheiro Relator, nos termos do voto
01027/2018-5, votou nos seguintes termos, verbis:
[...]
Assim, em consonância com o posicionamento vertido
pelo Ministério Público de Contas, confirmo a intempestividade do presente expediente recursal e, por consequência, entendo pelo seu não conhecimento.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento 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
ACÓRDÃO

1.8. Por fim, arquivem-se os autos.

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:

Compulsando os autos, verifico que o douto representante do Parquet de Contas, através Parecer 00909/20181, manifestou-se nos seguintes termos, verbis:

III.1. NÃO CONHECER do presente expediente recursal,
ante a sua flagrante intempestividade, na forma da fundamentação constante neste voto;

[...]

III.2. DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao recorrente; e

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso de
suas atribuições institucionais, verificando que, no tocante aos requisitos de admissibilidade, o recurso interpos-

III.3. após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito. – g.n.

1.7. Dê-se ciência ao interessado;

Diário Oficial de Contas

Desta maneira, necessário é tratarmos dos requisitos de
admissibilidade, conforme os termos do voto do Eminente Relator.
www.tce.es.gov.br

2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Inicialmente verifica-se que o recorrente possui interesse
e legitimidade, conforme se vê do bojo processual, todavia, verifica-se que o recurso é intempestivo por um dia,
conforme se vê da certidão de fl. 1846.
No caso em tela, o recorrente invoca a aplicação do art.
219 do Código de Processo Civil – CPC, de maneira que
seu recurso seria tempestivo, conforme transcrito, verbis:
[...]
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido
por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias
úteis. g.n.
Acerca do tema, verifica-se que é notória a evolução dos
Tribunais de Contas, no que se refere à aplicação dos dispositivos constitucionais e legais, bem como do Código
de Processo Civil.
É assente, assim, o clamor dos Tribunais de Contas acerca da edição de uma Lei processual nacional de Controle
Externo, para fins de aplicação do direito de forma uniforme no território nacional.
Entrementes, enquanto tal fato não acontece, parece-me
que a lei a ser considerada deve ser o Código de Processo Civil, naquilo que não colida com a Lei Orgânica
de cada Tribunal de Contas, até mesmo como forma de
evitar equívoco quanto à contagem de prazos e demais
procedimentos pelos operadores do direito, contratados pelas partes.
Corroborando a evolução da norma em termos de aplicação, verifica-se que os juizados especiais cíveis vinham
aplicando os prazos processuais em dias corridos, em razão de existir norma legal especial, Lei 9.099/95, que traSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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ta do processo em tais juizados, todavia, recentemente,
foi editado enunciado em sentido diverso, litteris:
Enunciado FONAJEF nº 175 - Por falta de previsão legal
específica nas leis que tratam dos juizados especiais,
aplica-se, nestes, a previsão da contagem dos prazos em
dias úteis (CPC/2015, art. 219) (Aprovado no XIII FONAJEF) – g.n
Assim sendo, entendo que este deve ser aplicado no caso em tela, contudo, há de se observar o que estabelece
o artigo 15 do CPC, litteris:
[...]
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas SUPLETIVA E
SUBSIDIARIAMENTE. – g.n.
Registra-se que, no âmbito do processo de contas, por
força de expressa disposição constitucional, deve haver
“observância das normas de processo” e das “garantias
processuais” aos interessados - art. 73, caput, c/c art. 96,
I, “a”, da CF/88, confirmando-se que o processo de contas se subsume ao princípio do devido processo legal,
de que o contraditório e a ampla defesa são consectários, e sustentando-se daí que o processo de contas se
estrutura como um processo nos moldes do judicial, imbuído, porém, de peculiaridades.
Nesse sentido, necessário é se distinguir a aplicação supletiva, que é o emprego de uma determinada lei quando o regramento porventura existente não for completo, da aplicação subsidiária, que é aquela quando inexistir instituto processual para determinado feito, havendo
lacunas ou antinomias.
Assim sendo, não obstante as novas regras instituídas peDiário Oficial de Contas

lo Código de Processo Civil, passíveis de serem aplicadas
em determinados casos de processos administrativos, é
de se registrar que os Tribunais de Contas possuem competência constitucional, estando em instância diferente e
independente do Poder Judiciário, fato este que não inviabiliza a aplicação do CPC aos processos de jurisdição
de Contas.
No que se refere à aplicação do art. 219 do Código de
Processo Civil, esta exsurge da necessidade de padoronização da forma de contagem de prazos, no ambito de
atuação das cortes de contas.
Portanto, a contagem de prazos em dias úteis faz com
que o recurso seja tempestivo, de maneira que, noc aso
concreto, em razão da suspensão do prazo processual de
21/12/2017 a 21 de janeiro de 2018, o recurso é tempestivo, devendo ser conhecido.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo do posicionamento da área
técnica, do Ministério Público Especial de Contas e do
Eminente Relator, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões acima expostas:
1. CONHECER do recurso de Recurso de Reconsideração
interposto, por se entender que estão presentes os requisitos de admissibilidade;
2. ENCAMINHAR os autos à área técnica para instrução
regular do feito.
MARCO ANTONIO DA SILVA
www.tce.es.gov.br

Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO TC- 400/2018 – 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, por:
1.1. NÃO CONHECER do presente expediente recursal,
ante a sua flagrante intempestividade, na forma da fundamentação constante neste voto;
1.2. DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao recorrente; e
1.3. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que votou pelo conhecimento e instrução do recurso.
3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros 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
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 19/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

tas, que resultou na condenação de R$ 1.290,00 (hum
mil, duzentos e noventa reais) em razão da irregularidade apontada no item 2.2 da ITC 1290/2015 (“recebimento de diárias, em desconformidade com o interesse público, caracterizando complementação remuneratória”).
Na forma regimental, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas que opinou preliminarmente pelo
não conhecimento do recurso de reconsideração, por ser
intempestivo, conforme disposto no Parecer 0910/20182 de fl.18.
II FUNDAMENTAÇÃO

ACÓRDÃO TC- 401/2018 – PLENÁRIO
Processos: 01287/2018-8, 01323/2018-1, 01322/2018-6,
01288/2018-2, 01286/2018-3, 00134/2011-4
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: CMM - Câmara Municipal de Marilândia
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: DEJACIR GREGORIO CAVERSAN , ADILSON REGGIANI, TENORIO GOMES DA SILVA, ITAMAR JOSE LORENCINI, MARILIO BRAVIN, SIDNEI ALTOE
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONHECER – INTEMPESTIVIDADE – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Vereador da Câmara Municipal de Marilândia, no exercício de 2009, Senhor Adilson Reggiani, em face do Acórdão TC- 1226/2017, prolatado nos autos do Processo TC
– 134/2011, pela Segunda Câmara desta Corte de ConDiário Oficial de Contas

Como visto, o expediente se insurge contra decisão deste Tribunal que julgou irregulares as contas da Câmara
Municipal de Marilândia no exercício de 2009, conforme
Acórdão TC-1226/2017.
Verifica-se, contudo, conforme Despacho da Secretaria Geral das Sessões, à fl. 15, que a notificação do Acórdão TC 1226/2017, prolatado no processo TC 134/2011,
foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 04/12/2017, considerando-se publicada no
dia 05/12/2017, 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.
Ora, sendo o prazo de interposição de recurso de reconsideração de 30 dias, tem-se que o mesmo venceu em
05/02/2018 e o recorrente, por sua vez, protocolizou o
expediente em 06/02/2018, conforme se observa do recibo de entrada de documento à fl. 02, o que o torna intempestivo.
Assim, em consonância com o posicionamento vertido
pelo Ministério Público de Contas, confirmo a intempestividade do presente expediente recursal e, por consequwww.tce.es.gov.br

ência, entendo pelo seu não conhecimento.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, por:
III.1 – NÃO CONHECER do presente expediente recursal,
ante a sua flagrante intempestividade, na forma da fundamentação constante neste voto;
III.2 – DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao recorrente; e
III.3 após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Adilson Reggiani – Vereador da
Câmara Municipal de Marilândia, no exercício de 2009,
em face do Acórdão TC- 1226/2017, prolatado nos autos do Processo TC – 134/2011, que resultou na condenação de R$ 1.290,00 (hum mil, duzentos e noventa reais)
em razão da irregularidade apontada no item 2.2 da ITC
1290/2015 e aplicação de multa pecuniária de 10% (dez
por cento) da quantia devida.
O douto representante do Ministério Público Especial
de Contas, conforme Parecer 00910/2018-2 da lavra do
Segunda-feira, 25 de junho de 2018

25

ATOS DO PLENÁRIO

Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva pugnou,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de
reconsideração, haja vista, ser o mesmo intempestivo.
O Eminente Conselheiro Relator, nos termos do Voto
01028/2018-1, votou pelo não conhecimento do recurso, ciência ao recorrente com o consequente arquivamento.
Na sequência, após pedido de vista, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto de vista, para efeito de julgamento pelo Plenário desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Trata, pois, os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Adilson Reggiani – Vereador da
Câmara Municipal de Marilândia, no exercício de 2009,
em face do Acórdão TC- 1226/2017, prolatado nos autos do Processo TC – 134/2011 em comento, necessário
é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte, tendo em vista os votos de vista apresentados.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Frisa-se que o Acórdão TC- 1226/2017 julgou irregulares as contas dos responsáveis, ora recorrentes, em razão
das seguintes irregularidades, verbis:
[...]
Ante todo o exposto, acompanhando 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.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Diário Oficial de Contas

Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. JULGAR IRREGULARES as contas da Câmara Municipal de Marilândia referente ao exercício de 2009/2010,
de responsabilidade do senhor Tenório Gomes da Silva
em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1 e 2.2
da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de
R$ 9.390,00 (equivalente a 4.716,98 VRTE);
1.2. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Adilson Reggiani, vereador, no exercício de 2009, em razão da irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica
Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei
Complementar 621/2012, no valor de R$1.290,00 (equivalente a 669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório
Gomes da Silva;
1.3. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Itamar José Lorencini, vereador, no exercício de 2009, em razão da
irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica
Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$ 1.290,00 (equivalente a 669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes
da Silva;
1.4. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Marilio Bravin, vereador, no exercício de 2009, em razão da irreguwww.tce.es.gov.br

laridade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$ 1.290,00 (equivalente
a 669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes da
Silva;
1.5. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Sidney Altoé, vereador, no exercício de 2009, em razão da irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$1.290,00 (equivalente a
669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes da
Silva;
1.6. APLICAR MULTA aos responsáveis, no valor correspondente a 10 % (dez por cento) da quantia devida por
cada um deles, relativa aos ressarcimentos ao erário Municipal de Marilândia acima imputados, nos termos do
art. 135, III da Lei Complementar nº. 621/2012 c/c 389,
III do Regimento Interno deste Tribunal;
1.7. Dê-se ciência ao interessado;
1.8. Por fim, arquivem-se os autos. – g.n.
Compulsando os autos, verifico que o douto representante do Parquet de Contas, através Parecer 00910/20182, manifestou-se nos seguintes termos, verbis:
[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso de
suas atribuições institucionais, verificando que, no tocante aos requisitos de admissibilidade, o recurso interposto é intempestivo (art. 164 da LC n. 621/12) – consoante
Despacho 8657/2018-5 da Secretaria Geral das Sessões
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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– pugna pelo seu não conhecimento (art. 162, § 2º, da
LC n. 621/12). – g.n.
O Eminente Conselheiro Relator, nos termos do voto
01028/2018-1, votou nos seguintes termos, verbis:
[...]
Assim, em consonância com o posicionamento vertido
pelo Ministério Público de Contas, confirmo a intempestividade do presente expediente recursal e, por consequência, entendo pelo seu não conhecimento.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento 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
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:
III.1. NÃO CONHECER do presente expediente recursal,
ante a sua flagrante intempestividade, na forma da fundamentação constante neste voto;
III.2. DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao recorrente; e
III.3. após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito. – g.n.
Desta maneira, necessário é tratarmos dos requisitos de
admissibilidade, conforme os termos do voto do Eminente Relator.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Diário Oficial de Contas

Inicialmente verifica-se que o recorrente possui interesse
e legitimidade, conforme se vê do bojo processual, todavia, verifica-se que o recurso é intempestivo por um dia,
conforme se vê da certidão de fl. 1846.
No caso em tela, o recorrente invoca a aplicação do art.
219 do Código de Processo Civil – CPC, de maneira que
seu recurso seria tempestivo, conforme transcrito, verbis:
[...]
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido
por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias
úteis. g.n.
Acerca do tema, verifica-se que é notória a evolução dos
Tribunais de Contas, no que se refere à aplicação dos dispositivos constitucionais e legais, bem como do Código
de Processo Civil.
É assente, assim, o clamor dos Tribunais de Contas acerca da edição de uma Lei processual nacional de Controle
Externo, para fins de aplicação do direito de forma uniforme no território nacional.
Entrementes, enquanto tal fato não acontece, parece-me
que a lei a ser considerada deve ser o Código de Processo Civil, naquilo que não colida com a Lei Orgânica
de cada Tribunal de Contas, até mesmo como forma de
evitar equívoco quanto à contagem de prazos e demais
procedimentos pelos operadores do direito, contratados pelas partes.
Corroborando a evolução da norma em termos de aplicação, verifica-se que os juizados especiais cíveis vinham
aplicando os prazos processuais em dias corridos, em razão de existir norma legal especial, Lei 9.099/95, que trata do processo em tais juizados, todavia, recentemente,
www.tce.es.gov.br

foi editado enunciado em sentido diverso, litteris:
Enunciado FONAJEF nº 175 - Por falta de previsão legal
específica nas leis que tratam dos juizados especiais,
aplica-se, nestes, a previsão da contagem dos prazos em
dias úteis (CPC/2015, art. 219) (Aprovado no XIII FONAJEF) – g.n
Assim sendo, entendo que este deve ser aplicado no caso em tela, contudo, há de se observar o que estabelece
o artigo 15 do CPC, litteris:
[...]
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas SUPLETIVA E
SUBSIDIARIAMENTE. – g.n.
Registra-se que, no âmbito do processo de contas, por
força de expressa disposição constitucional, deve haver
“observância das normas de processo” e das “garantias
processuais” aos interessados - art. 73, caput, c/c art. 96,
I, “a”, da CF/88, confirmando-se que o processo de contas se subsume ao princípio do devido processo legal,
de que o contraditório e a ampla defesa são consectários, e sustentando-se daí que o processo de contas se
estrutura como um processo nos moldes do judicial, imbuído, porém, de peculiaridades.
Nesse sentido, necessário é se distinguir a aplicação supletiva, que é o emprego de uma determinada lei quando o regramento porventura existente não for completo, da aplicação subsidiária, que é aquela quando inexistir instituto processual para determinado feito, havendo
lacunas ou antinomias.
Assim sendo, não obstante as novas regras instituídas pelo Código de Processo Civil, passíveis de serem aplicadas
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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em determinados casos de processos administrativos, é
de se registrar que os Tribunais de Contas possuem competência constitucional, estando em instância diferente e
independente do Poder Judiciário, fato este que não inviabiliza a aplicação do CPC aos processos de jurisdição
de Contas.

Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO TC- 401/2018 – 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, por:

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: 19/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

No que se refere à aplicação do art. 219 do Código de
Processo Civil, esta exsurge da necessidade de padoronização da forma de contagem de prazos, no ambito de
atuação das cortes de contas.

1.1. NÃO CONHECER do presente expediente recursal,
ante a sua flagrante intempestividade, na forma da fundamentação constante neste voto;

Portanto, a contagem de prazos em dias úteis faz com
que o recurso seja tempestivo, de maneira que, noc aso
concreto, em razão da suspensão do prazo processual de
21/12/2017 a 21 de janeiro de 2018, o recurso é tempestivo, devendo ser conhecido.

1.3. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito.
Processos: 01288/2018-2, 01323/2018-1, 01322/2018-6,
01287/2018-8, 01286/2018-3, 00134/2011-4

3. DO DISPOSITIVO:

2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que votou pelo conhecimento e instrução do recurso.
3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: CMM - Câmara Municipal de Marilândia

Ante o exposto, divergindo do posicionamento da área
técnica, do Ministério Público Especial de Contas e do
Eminente Relator, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões acima expostas:
1. CONHECER do recurso de Recurso de Reconsideração
interposto, por se entender que estão presentes os requisitos de admissibilidade;
2. ENCAMINHAR os autos à área técnica para instrução
regular do feito.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Diário Oficial de Contas

1.2. DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao recorrente; e

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros 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
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 402/2018 – PLENÁRIO

Classificação: Recurso de Reconsideração
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: DEJACIR GREGORIO CAVERSAN, ADILSON REGGIANI, TENORIO GOMES DA SILVA, ITAMAR JOSE LORENCINI, MARILIO BRAVIN, SIDNEI ALTOE
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONHECER – INTEMPESTIVIDADE – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Vereador da Câmara Municipal de Marilândia, no exercício de 2009, Senhor Marilio Bravin, em face do Acórdão TC- 1226/2017, prolatado nos autos do Processo TC
– 134/2011, pela Segunda Câmara desta Corte de ConSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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tas, que resultou na condenação de R$ 1.290,00 (hum
mil, duzentos e noventa reais) em razão da irregularidade apontada no item 2.2 da ITC 1290/2015 (“recebimento de diárias, em desconformidade com o interesse público, caracterizando complementação remuneratória”) e
aplicação de multa pecuniária de 10% (dez por cento) da
quantia devida.
Na forma regimental, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas que opinou preliminarmente pelo
não conhecimento do recurso de reconsideração, por ser
intempestivo, conforme disposto no Parecer 0911/20187 de fl.19.
II FUNDAMENTAÇÃO
Como visto, o expediente se insurge contra decisão deste Tribunal que julgou irregulares as contas da Câmara
Municipal de Marilândia no exercício de 2009, conforme
Acórdão TC-1226/2017.
Verifica-se, contudo, conforme Despacho da Secretaria Geral das Sessões, à fl. 16, que a notificação do Acórdão TC 1226/2017, prolatado no processo TC 134/2011,
foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 04/12/2017, considerando-se publicada no
dia 05/12/2017, 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.

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

de Contas, conforme Parecer 00911/2018-7 da lavra do
Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva pugnou,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de
reconsideração, haja vista, ser o mesmo intempestivo.

Ante o exposto, acompanhando o entendimento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à sua consideração.

O Eminente Conselheiro Relator, nos termos do Voto
01029/2018-4, votou pelo não conhecimento do recurso, ciência ao recorrente com o consequente arquivamento.

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:

Na sequência, após pedido de vista, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto de vista, para efeito de julgamento pelo Plenário desta Corte de Contas.

III.1 – NÃO CONHECER do presente expediente recursal,
ante a sua flagrante intempestividade, na forma da fundamentação constante neste voto;

É o sucinto relatório.

pelo Ministério Público de Contas, confirmo a intempestividade do presente expediente recursal e, por consequência, entendo pelo seu não conhecimento.

III.2 DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao recorrente; e
III.3 após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:

Ora, sendo o prazo de interposição de recurso de reconsideração de 30 dias, tem-se que o mesmo venceu em
05/02/2018 e o recorrente, por sua vez, protocolizou o
expediente em 06/02/2018, conforme se observa do recibo de entrada de documento à fl. 02, o que o torna intempestivo.

Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Marílio Bravin – Vereador da
Câmara Municipal de Marilândia, no exercício de 2009,
em face do Acórdão TC- 1226/2017, prolatado nos autos do Processo TC – 134/2011, que resultou na condenação de R$ 1.290,00 (hum mil, duzentos e noventa reais),
em razão da irregularidade apontada no item 2.2 da ITC
1290/2015 e aplicação de multa pecuniária de 10% (dez
por cento) da quantia devida.

Assim, em consonância com o posicionamento vertido

O douto representante do Ministério Público Especial

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

VOTODEVISTA
Trata, pois, os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Marílio Bravin – Vereador da
Câmara Municipal de Marilândia, no exercício de 2009,
em face do Acórdão TC- 1226/2017, prolatado nos autos do Processo TC – 134/2011 em comento, necessário
é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte, tendo em vista os votos de vista apresentados.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Frisa-se que o Acórdão TC- 1226/2017 julgou irregulares as contas dos responsáveis, ora recorrentes, em razão
das seguintes irregularidades, verbis:
[...]
Ante todo o exposto, acompanhando 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.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. JULGAR IRREGULARES as contas da Câmara Municipal de Marilândia referente ao exercício de 2009/2010,
de responsabilidade do senhor Tenório Gomes da Silva
em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1 e 2.2
da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de
R$ 9.390,00 (equivalente a 4.716,98 VRTE);
1.2. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Adilson Reggiani, vereador, no exercício de 2009, em razão da irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$1.290,00 (equivalente a
669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes da
Silva;
1.3. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Itamar José Lorencini, vereador, no exercício de 2009, em razão da
irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica
Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$ 1.290,00 (equivalente a 669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes
da Silva;
1.4. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Marilio BraDiário Oficial de Contas

vin, vereador, no exercício de 2009, em razão da irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$ 1.290,00 (equivalente a 669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes da Silva;
1.5. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Sidney Altoé, vereador, no exercício de 2009, em razão da irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$1.290,00 (equivalente a
669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes da
Silva;
1.6. APLICAR MULTA aos responsáveis, no valor correspondente a 10 % (dez por cento) da quantia devida por
cada um deles, relativa aos ressarcimentos ao erário Municipal de Marilândia acima imputados, nos termos do
art. 135, III da Lei Complementar nº. 621/2012 c/c 389,
III do Regimento Interno deste Tribunal;
1.7. Dê-se ciência ao interessado;
1.8. Por fim, arquivem-se os autos. – g.n.
Compulsando os autos, verifico que o douto representante do Parquet de Contas, através Parecer 00911/20187, manifestou-se nos seguintes termos, verbis:
[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso de
suas atribuições institucionais, verificando que, no tocante aos requisitos de admissibilidade, o recurso interposto é intempestivo (art. 164 da LC n. 621/12) – consoante
www.tce.es.gov.br

Despacho 8657/2018-5 da Secretaria Geral das Sessões
– pugna pelo seu não conhecimento (art. 162, § 2º, da
LC n. 621/12). – g.n.
O Eminente Conselheiro Relator, nos termos do voto
01029/2018-4, votou nos seguintes termos, verbis:
[...]
Assim, em consonância com o posicionamento vertido
pelo Ministério Público de Contas, confirmo a intempestividade do presente expediente recursal e, por consequência, entendo pelo seu não conhecimento.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento 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
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:
III.1. NÃO CONHECER do presente expediente recursal,
ante a sua flagrante intempestividade, na forma da fundamentação constante neste voto;
III.2. DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao recorrente; e
III.3. após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito. – g.n.
Desta maneira, necessário é tratarmos dos requisitos de
admissibilidade, conforme os termos do voto do Eminente Relator.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Inicialmente verifica-se que o recorrente possui interesse
e legitimidade, conforme se vê do bojo processual, todavia, verifica-se que o recurso é intempestivo por um dia,
conforme se vê da certidão de fl. 1846.
No caso em tela, o recorrente invoca a aplicação do art.
219 do Código de Processo Civil – CPC, de maneira que
seu recurso seria tempestivo, conforme transcrito, verbis:
[...]
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido
por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias
úteis. g.n.
Acerca do tema, verifica-se que é notória a evolução dos
Tribunais de Contas, no que se refere à aplicação dos dispositivos constitucionais e legais, bem como do Código
de Processo Civil.
É assente, assim, o clamor dos Tribunais de Contas acerca da edição de uma Lei processual nacional de Controle
Externo, para fins de aplicação do direito de forma uniforme no território nacional.
Entrementes, enquanto tal fato não acontece, parece-me
que a lei a ser considerada deve ser o Código de Processo Civil, naquilo que não colida com a Lei Orgânica
de cada Tribunal de Contas, até mesmo como forma de
evitar equívoco quanto à contagem de prazos e demais
procedimentos pelos operadores do direito, contratados pelas partes.
Corroborando a evolução da norma em termos de aplicação, verifica-se que os juizados especiais cíveis vinham
aplicando os prazos processuais em dias corridos, em razão de existir norma legal especial, Lei 9.099/95, que traDiário Oficial de Contas

ta do processo em tais juizados, todavia, recentemente,
foi editado enunciado em sentido diverso, litteris:
Enunciado FONAJEF nº 175 - Por falta de previsão legal
específica nas leis que tratam dos juizados especiais,
aplica-se, nestes, a previsão da contagem dos prazos em
dias úteis (CPC/2015, art. 219) (Aprovado no XIII FONAJEF) – g.n
Assim sendo, entendo que este deve ser aplicado no caso em tela, contudo, há de se observar o que estabelece
o artigo 15 do CPC, litteris:
[...]
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas SUPLETIVA E
SUBSIDIARIAMENTE. – g.n.
Registra-se que, no âmbito do processo de contas, por
força de expressa disposição constitucional, deve haver
“observância das normas de processo” e das “garantias
processuais” aos interessados - art. 73, caput, c/c art. 96,
I, “a”, da CF/88, confirmando-se que o processo de contas se subsume ao princípio do devido processo legal,
de que o contraditório e a ampla defesa são consectários, e sustentando-se daí que o processo de contas se
estrutura como um processo nos moldes do judicial, imbuído, porém, de peculiaridades.
Nesse sentido, necessário é se distinguir a aplicação supletiva, que é o emprego de uma determinada lei quando o regramento porventura existente não for completo, da aplicação subsidiária, que é aquela quando inexistir instituto processual para determinado feito, havendo
lacunas ou antinomias.
Assim sendo, não obstante as novas regras instituídas pewww.tce.es.gov.br

lo Código de Processo Civil, passíveis de serem aplicadas
em determinados casos de processos administrativos, é
de se registrar que os Tribunais de Contas possuem competência constitucional, estando em instância diferente e
independente do Poder Judiciário, fato este que não inviabiliza a aplicação do CPC aos processos de jurisdição
de Contas.
No que se refere à aplicação do art. 219 do Código de
Processo Civil, esta exsurge da necessidade de padoronização da forma de contagem de prazos, no ambito de
atuação das cortes de contas.
Portanto, a contagem de prazos em dias úteis faz com
que o recurso seja tempestivo, de maneira que, noc aso
concreto, em razão da suspensão do prazo processual de
21/12/2017 a 21 de janeiro de 2018, o recurso é tempestivo, devendo ser conhecido.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo do posicionamento da área
técnica, do Ministério Público Especial de Contas e do
Eminente Relator, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões acima expostas:
1. CONHECER do recurso de Recurso de Reconsideração
interposto, por se entender que estão presentes os requisitos de admissibilidade;
2. ENCAMINHAR os autos à área técnica para instrução
regular do feito.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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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, por:
1.1. NÃO CONHECER do presente expediente recursal,
ante a sua flagrante intempestividade, na forma da fundamentação constante neste voto;

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: 19/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

tas, que resultou na condenação de R$ 1.290,00 (hum
mil, duzentos e noventa reais) em razão da irregularidade apontada no item 2.2 da ITC 1290/2015 (“recebimento de diárias, em desconformidade com o interesse público, caracterizando complementação remuneratória”) e
aplicação de multa pecuniária de 10% (dez por cento) da
quantia devida.

ACÓRDÃO TC- 403/2018 – PLENÁRIO

II FUNDAMENTAÇÃO

1.2. DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao recorrente; e
1.3. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que votou pelo conhecimento e instrução do recurso.

Processos: 01322/2018-6, 01323/2018-1, 01288/2018-2,
01287/2018-8, 01286/2018-3, 00134/2011-4

3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: CMM - Câmara Municipal de Marilândia

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros 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
Diário Oficial de Contas

Classificação: Recurso de Reconsideração
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: DEJACIR GREGORIO CAVERSAN, ADILSON REGGIANI, TENORIO GOMES DASILVA, ITAMAR JOSE LORENCINI, MARILIO BRAVIN, SIDNEI ALTOE
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONHECER – INTEMPESTIVIDADE – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Vereador da Câmara Municipal de Marilândia, no exercício de 2009, Senhor Sidney Altoé, em face do Acórdão TC- 1226/2017, prolatado nos autos do Processo TC
– 134/2011, pela Segunda Câmara desta Corte de Conwww.tce.es.gov.br

Na forma regimental, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas que opinou preliminarmente pelo
não conhecimento do recurso de reconsideração, por ser
intempestivo, conforme disposto no Parecer 0912/20181de fl.19.
Como visto, o expediente se insurge contra decisão deste Tribunal que julgou irregulares as contas da Câmara
Municipal de Marilândia no exercício de 2009, conforme
Acórdão TC- 1226/2017.
Verifica-se, contudo, conforme Despacho da Secretaria Geral das Sessões, à fl. 16, que a notificação do Acórdão TC 1226/2017, prolatado no processo TC 134/2011,
foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 04/12/2017, considerando-se publicada no
dia 05/12/2017, 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.
Ora, sendo o prazo de interposição de recurso de reconsideração de 30 dias, tem-se que o mesmo venceu em
05/02/2018 e o recorrente, por sua vez, protocolizou o
expediente em 06/02/2018, conforme se observa do recibo de entrada de documento à fl. 02, o que o torna intempestivo.
Assim, em consonância com o posicionamento vertido
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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pelo Ministério Público de Contas, confirmo a intempestividade do presente expediente recursal e, por consequência, entendo pelo seu não conhecimento.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

de Contas, conforme Parecer 00912/2018-1 da lavra do
Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva pugnou,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de
reconsideração, haja vista, ser o mesmo intempestivo.

Ante o exposto, acompanhando o entendimento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à sua consideração.

O Eminente Conselheiro Relator, nos termos do Voto
01030/2018-7, votou pelo não conhecimento do recurso, ciência ao recorrente com o consequente arquivamento.

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:

Na sequência, após pedido de vista, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto de vista, para efeito de julgamento pelo Plenário desta Corte de Contas.

III.1 – NÃO CONHECER do presente expediente recursal,
ante a sua flagrante intempestividade, na forma da fundamentação constante neste voto;

É o sucinto relatório.

III.2 DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao recorrente; e
III.3 após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Sidney Altoé – Vereador da Câmara Municipal de Marilândia, no exercício de 2009, em
face do Acórdão TC- 1226/2017, prolatado nos autos
do Processo TC – 134/2011, que resultou na condenação de R$ 1.290,00 (hum mil, duzentos e noventa reais),
em razão da irregularidade apontada no item 2.2 da ITC
1290/2015 e aplicação de multa pecuniária de 10% (dez
por cento) da quantia devida.
O douto representante do Ministério Público Especial
Diário Oficial de Contas

VOTODEVISTA
Trata, pois, os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Sidney Altoé – Vereador da
Câmara Municipal de Marilândia, no exercício de 2009,
em face do Acórdão TC- 1226/2017, prolatado nos autos do Processo TC – 134/2011 em comento, necessário
é sua análise para posterior julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte, tendo em vista os votos de vista apresentados.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Frisa-se que o Acórdão TC- 1226/2017 julgou irregulares as contas dos responsáveis, ora recorrentes, em razão
das seguintes irregularidades, verbis:
[...]
Ante todo o exposto, acompanhando 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.
www.tce.es.gov.br

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. JULGAR IRREGULARES as contas da Câmara Municipal de Marilândia referente ao exercício de 2009/2010,
de responsabilidade do senhor Tenório Gomes da Silva
em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1 e 2.2
da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de
R$ 9.390,00 (equivalente a 4.716,98 VRTE);
1.2. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Adilson Reggiani, vereador, no exercício de 2009, em razão da irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$1.290,00 (equivalente a
669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes da
Silva;
1.3. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Itamar José Lorencini, vereador, no exercício de 2009, em razão da
irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica
Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$ 1.290,00 (equivalente a 669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes
da Silva;
1.4. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Marilio BraSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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vin, vereador, no exercício de 2009, em razão da irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$ 1.290,00 (equivalente
a 669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes da
Silva;
1.5. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Sidney Altoé, vereador, no exercício de 2009, em razão da irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$1.290,00 (equivalente a 669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes da Silva;
1.6. APLICAR MULTA aos responsáveis, no valor correspondente a 10 % (dez por cento) da quantia devida por
cada um deles, relativa aos ressarcimentos ao erário Municipal de Marilândia acima imputados, nos termos do
art. 135, III da Lei Complementar nº. 621/2012 c/c 389,
III do Regimento Interno deste Tribunal;
1.7. Dê-se ciência ao interessado;
1.8. Por fim, arquivem-se os autos. – g.n.
Compulsando os autos, verifico que o douto Representante do Parquet de Contas, através Parecer 00912/20181, manifestou-se nos seguintes termos, verbis:
[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso de
suas atribuições institucionais, verificando que, no tocante aos requisitos de admissibilidade, o recurso interposto é intempestivo (art. 164 da LC n. 621/12) – consoante
Diário Oficial de Contas

Despacho 8657/2018-5 da Secretaria Geral das Sessões
– pugna pelo seu não conhecimento (art. 162, § 2º, da
LC n. 621/12). – g.n.
O Eminente Conselheiro Relator, nos termos do voto
01030/2018-7, votou nos seguintes termos, verbis:
[...]
Assim, em consonância com o posicionamento vertido
pelo Ministério Público de Contas, confirmo a intempestividade do presente expediente recursal e, por consequência, entendo pelo seu não conhecimento.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento 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
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:
III.1. NÃO CONHECER do presente expediente recursal,
ante a sua flagrante intempestividade, na forma da fundamentação constante neste voto;
III.2. DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao recorrente; e
III.3. após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito. – g.n.
Desta maneira, necessário é tratarmos dos requisitos de
admissibilidade, conforme os termos do voto do Eminente Relator.
www.tce.es.gov.br

2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Inicialmente verifica-se que o recorrente possui interesse
e legitimidade, conforme se vê do bojo processual, todavia, verifica-se que o recurso é intempestivo por um dia,
conforme se vê da certidão de fl. 1846.
No caso em tela, o recorrente invoca a aplicação do art.
219 do Código de Processo Civil – CPC, de maneira que
seu recurso seria tempestivo, conforme transcrito, verbis:
[...]
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido
por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias
úteis. g.n.
Acerca do tema, verifica-se que é notória a evolução dos
Tribunais de Contas, no que se refere à aplicação dos dispositivos constitucionais e legais, bem como do Código
de Processo Civil.
É assente, assim, o clamor dos Tribunais de Contas acerca da edição de uma Lei processual nacional de Controle
Externo, para fins de aplicação do direito de forma uniforme no território nacional.
Entrementes, enquanto tal fato não acontece, parece-me
que a lei a ser considerada deve ser o Código de Processo Civil, naquilo que não colida com a Lei Orgânica
de cada Tribunal de Contas, até mesmo como forma de
evitar equívoco quanto à contagem de prazos e demais
procedimentos pelos operadores do direito, contratados pelas partes.
Corroborando a evolução da norma em termos de aplicação, verifica-se que os juizados especiais cíveis vinham
aplicando os prazos processuais em dias corridos, em razão de existir norma legal especial, Lei 9.099/95, que traSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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ta do processo em tais juizados, todavia, recentemente,
foi editado enunciado em sentido diverso, litteris:
Enunciado FONAJEF nº 175 - Por falta de previsão legal
específica nas leis que tratam dos juizados especiais,
aplica-se, nestes, a previsão da contagem dos prazos em
dias úteis (CPC/2015, art. 219) (Aprovado no XIII FONAJEF) – g.n
Assim sendo, entendo que este deve ser aplicado no caso em tela, contudo, há de se observar o que estabelece
o artigo 15 do CPC, litteris:
[...]
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas SUPLETIVA E
SUBSIDIARIAMENTE. – g.n.
Registra-se que, no âmbito do processo de contas, por
força de expressa disposição constitucional, deve haver
“observância das normas de processo” e das “garantias
processuais” aos interessados - art. 73, caput, c/c art. 96,
I, “a”, da CF/88, confirmando-se que o processo de contas se subsume ao princípio do devido processo legal,
de que o contraditório e a ampla defesa são consectários, e sustentando-se daí que o processo de contas se
estrutura como um processo nos moldes do judicial, imbuído, porém, de peculiaridades.
Nesse sentido, necessário é se distinguir a aplicação supletiva, que é o emprego de uma determinada lei quando o regramento porventura existente não for completo, da aplicação subsidiária, que é aquela quando inexistir instituto processual para determinado feito, havendo
lacunas ou antinomias.
Assim sendo, não obstante as novas regras instituídas peDiário Oficial de Contas

lo Código de Processo Civil, passíveis de serem aplicadas
em determinados casos de processos administrativos, é
de se registrar que os Tribunais de Contas possuem competência constitucional, estando em instância diferente e
independente do Poder Judiciário, fato este que não inviabiliza a aplicação do CPC aos processos de jurisdição
de Contas.
No que se refere à aplicação do art. 219 do Código de
Processo Civil, esta exsurge da necessidade de padoronização da forma de contagem de prazos, no ambito de
atuação das cortes de contas.
Portanto, a contagem de prazos em dias úteis faz com
que o recurso seja tempestivo, de maneira que, noc aso
concreto, em razão da suspensão do prazo processual de
21/12/2017 a 21 de janeiro de 2018, o recurso é tempestivo, devendo ser conhecido.
3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo do posicionamento da área
técnica, do Ministério Público Especial de Contas e do
Eminente Relator, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões acima expostas:
1. CONHECER do recurso de Recurso de Reconsideração
interposto, por se entender que estão presentes os requisitos de admissibilidade;
2. ENCAMINHAR os autos à área técnica para instrução
regular do feito.
MARCO ANTONIO DA SILVA
www.tce.es.gov.br

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, por:
1.1. NÃO CONHECER do presente expediente recursal,
ante a sua flagrante intempestividade, na forma da fundamentação constante neste voto;
1.2. DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao recorrente; e
1.3. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que votou pelo conhecimento e instrução do recurso.
3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros 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
ONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 19/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 404/2018 – PLENÁRIO
Processos: 01323/2018-1, 01322/2018-6, 01288/2018-2,
01287/2018-8, 01286/2018-3, 00134/2011-4
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: CMM - Câmara Municipal de Marilândia
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: DEJACIR GREGORIO CAVERSAN, ADILSON REGGIANI, TENORIO GOMES DA SILVA, ITAMAR JOSE LORENCINI, MARILIO BRAVIN, SIDNEI ALTOE
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONHECER – INTEMPESTIVIDADE – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Presidente da Câmara Municipal de Marilândia, no exercício de 2009/2010, Senhor Tenório Gomes da Silva, em
face do Acórdão TC- 1226/2017, prolatado nos autos do
Processo TC – 134/2011, pela Segunda Câmara desta CorDiário Oficial de Contas

te de Contas, que resultou na condenação de R$ 9.390,00
(nove mil, trezentos e noventa reais) em razão das irregularidades apontadas nos itens 2.1 (“ausência de interesse público na contratação de advogado”) e 2.2 (“recebimento de diárias, em desconformidade com o interesse público, caracterizando complementação remuneratória”), ambos da ITC e aplicação de multa pecuniária de
10% (dez por cento) da quantia devida.
Na forma regimental, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas que opinou preliminarmente pelo
não conhecimento do recurso de reconsideração, por ser
intempestivo, conforme disposto no Parecer 0904/20187 de fl.45.
II FUNDAMENTAÇÃO
Como visto, o expediente se insurge contra decisão deste Tribunal que julgou irregulares as contas da Câmara
Municipal de Marilândia no exercício de 2009, conforme
Acórdão TC- 1226/2017.
Verifica-se, contudo, conforme Despacho da Secretaria Geral das Sessões, à fl. 42, que a notificação do Acórdão TC 1226/2017, prolatado no processo TC 134/2011,
foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 04/12/2017, considerando-se publicada no
dia 05/12/2017, 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.
Ora, sendo o prazo de interposição de recurso de reconsideração de 30 dias, tem-se que o mesmo venceu em
05/02/2018 e o recorrente, por sua vez, protocolizou o
expediente em 06/02/2018, conforme se observa do recibo de entrada de documento à fl. 02, o que o torna intempestivo.
www.tce.es.gov.br

Assim, em consonância com o posicionamento vertido
pelo Ministério Público de Contas, confirmo a intempestividade do presente expediente recursal e, por consequência, entendo pelo seu não conhecimento.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, por:
III.1 – NÃO CONHECER do presente expediente recursal,
ante a sua flagrante intempestividade, na forma da fundamentação constante neste voto;
III.2 DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao recorrente; e
III.3 após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Tenório Gomes da Silva - Presidente da Câmara Municipal de Marilândia, no exercício
de 2009/2010, em face do Acórdão TC- 1226/2017, prolatado nos autos do Processo TC – 134/2011, que resultou na condenação de R$ 9.390,00 (nove mil, trezentos
e noventa reais), em razão das irregularidades apontadas nos itens 2.1 (“ausência de interesse público na contratação de advogado”) e 2.2 (“recebimento de diárias,
Segunda-feira, 25 de junho de 2018

36

ATOS DO PLENÁRIO

em desconformidade com o interesse público, caracterizando complementação remuneratória”), ambos da ITC e
aplicação de multa pecuniária de 10% (dez por cento) da
quantia devida.
O douto representante do Ministério Público Especial
de Contas, conforme Parecer 00904/2018-7 da lavra do
Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva pugnou,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de
reconsideração, haja vista, ser o mesmo intempestivo.
O Eminente Conselheiro Relator, nos termos do Voto
01031/2018-1, votou pelo não conhecimento do recurso, ciência ao recorrente com o consequente arquivamento.
Na sequência, após pedido de vista, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto de vista, para efeito de julgamento pelo Plenário desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Trata, pois, os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Tenório Gomes da Silva – Vereador da Câmara Municipal de Marilândia, no exercício de
2009, em face do Acórdão TC- 1226/2017, prolatado nos
autos do Processo TC – 134/2011 em comento, necessário é sua análise para posterior julgamento, em razão da
documentação que lhe deu suporte, tendo em vista os
votos de vista apresentados.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Frisa-se que o Acórdão TC- 1226/2017 julgou irregulares as contas dos responsáveis, ora recorrentes, em razão
das seguintes irregularidades, verbis:
Diário Oficial de Contas

[...]
Ante todo o exposto, acompanhando 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.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. JULGAR IRREGULARES as contas da Câmara Municipal de Marilândia referente ao exercício de 2009/2010,
de responsabilidade do senhor Tenório Gomes da Silva
em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1 e
2.2 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao
ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no
valor de R$ 9.390,00 (equivalente a 4.716,98 VRTE);
1.2. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Adilson Reggiani, vereador, no exercício de 2009, em razão da irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$1.290,00 (equivalente a
669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes da
Silva;
1.3. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Itamar José Lorencini, vereador, no exercício de 2009, em razão da
irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica
Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com ampawww.tce.es.gov.br

ro no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$ 1.290,00 (equivalente a 669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes
da Silva;
1.4. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Marilio Bravin, vereador, no exercício de 2009, em razão da irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$ 1.290,00 (equivalente
a 669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes da
Silva;
1.5. JULGAR IRREGULARES as CONTAS do Sr. Sidney Altoé, vereador, no exercício de 2009, em razão da irregularidade disposta no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, no valor de R$1.290,00 (equivalente a
669,43 VRTE), em solidariedade com Tenório Gomes da
Silva;
1.6. APLICAR MULTA aos responsáveis, no valor correspondente a 10 % (dez por cento) da quantia devida por
cada um deles, relativa aos ressarcimentos ao erário Municipal de Marilândia acima imputados, nos termos do
art. 135, III da Lei Complementar nº. 621/2012 c/c 389,
III do Regimento Interno deste Tribunal;
1.7. Dê-se ciência ao interessado;
1.8. Por fim, arquivem-se os autos. – g.n.
Compulsando os autos, verifico que o douto representante do Parquet de Contas, através Parecer 00904/20187, manifestou-se nos seguintes termos, verbis:
[...]
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso de
suas atribuições institucionais, verificando que, no tocante aos requisitos de admissibilidade, o recurso interposto é intempestivo (art. 164 da LC n. 621/12) – consoante
Despacho 8674/2018-9 da Secretaria Geral das Sessões
– pugna pelo seu não conhecimento (art. 162, § 2º, da
LC n. 621/12). – g.n.
O Eminente Conselheiro Relator, nos termos do voto
01031/2018-1, votou nos seguintes termos, verbis:
[...]
Assim, em consonância com o posicionamento vertido
pelo Ministério Público de Contas, confirmo a intempestividade do presente expediente recursal e, por consequência, entendo pelo seu não conhecimento.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento 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
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:
III.1. NÃO CONHECER do presente expediente recursal,
ante a sua flagrante intempestividade, na forma da fundamentação constante neste voto;
III.2. DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao recorrente; e
Diário Oficial de Contas

III.3. após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito. – g.n.

dos pelas partes.

Desta maneira, necessário é tratarmos dos requisitos de
admissibilidade, conforme os termos do voto do Eminente Relator.

Corroborando a evolução da norma em termos de aplicação, verifica-se que os juizados especiais cíveis vinham
aplicando os prazos processuais em dias corridos, em razão de existir norma legal especial, Lei 9.099/95, que trata do processo em tais juizados, todavia, recentemente,
foi editado enunciado em sentido diverso, litteris:

2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Inicialmente verifica-se que o recorrente possui interesse
e legitimidade, conforme se vê do bojo processual, todavia, verifica-se que o recurso é intempestivo por um dia,
conforme se vê da certidão de fl. 1846.
No caso em tela, o recorrente invoca a aplicação do art.
219 do Código de Processo Civil – CPC, de maneira que
seu recurso seria tempestivo, conforme transcrito, verbis:
[...]
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido
por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias
úteis. g.n.
Acerca do tema, verifica-se que é notória a evolução dos
Tribunais de Contas, no que se refere à aplicação dos dispositivos constitucionais e legais, bem como do Código
de Processo Civil.
É assente, assim, o clamor dos Tribunais de Contas acerca da edição de uma Lei processual nacional de Controle
Externo, para fins de aplicação do direito de forma uniforme no território nacional.
Entrementes, enquanto tal fato não acontece, parece-me
que a lei a ser considerada deve ser o Código de Processo Civil, naquilo que não colida com a Lei Orgânica
de cada Tribunal de Contas, até mesmo como forma de
evitar equívoco quanto à contagem de prazos e demais
procedimentos pelos operadores do direito, contratawww.tce.es.gov.br

Enunciado FONAJEF nº 175 - Por falta de previsão legal
específica nas leis que tratam dos juizados especiais,
aplica-se, nestes, a previsão da contagem dos prazos em
dias úteis (CPC/2015, art. 219) (Aprovado no XIII FONAJEF) – g.n
Assim sendo, entendo que este deve ser aplicado no caso em tela, contudo, há de se observar o que estabelece
o artigo 15 do CPC, litteris:
[...]
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas SUPLETIVA E
SUBSIDIARIAMENTE. – g.n.
Registra-se que, no âmbito do processo de contas, por
força de expressa disposição constitucional, deve haver
“observância das normas de processo” e das “garantias
processuais” aos interessados - art. 73, caput, c/c art. 96,
I, “a”, da CF/88, confirmando-se que o processo de contas se subsume ao princípio do devido processo legal,
de que o contraditório e a ampla defesa são consectários, e sustentando-se daí que o processo de contas se
estrutura como um processo nos moldes do judicial, imbuído, porém, de peculiaridades.
Nesse sentido, necessário é se distinguir a aplicação supletiva, que é o emprego de uma determinada lei quanSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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do o regramento porventura existente não for completo, da aplicação subsidiária, que é aquela quando inexistir instituto processual para determinado feito, havendo
lacunas ou antinomias.

interposto, por se entender que estão presentes os requisitos de admissibilidade;

Assim sendo, não obstante as novas regras instituídas pelo Código de Processo Civil, passíveis de serem aplicadas
em determinados casos de processos administrativos, é
de se registrar que os Tribunais de Contas possuem competência constitucional, estando em instância diferente e
independente do Poder Judiciário, fato este que não inviabiliza a aplicação do CPC aos processos de jurisdição
de Contas.

MARCO ANTONIO DA SILVA

2. ENCAMINHAR os autos à área técnica para instrução
regular do feito.
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, por:

No que se refere à aplicação do art. 219 do Código de
Processo Civil, esta exsurge da necessidade de padoronização da forma de contagem de prazos, no ambito de
atuação das cortes de contas.

1.1. NÃO CONHECER do presente expediente recursal,
ante a sua flagrante intempestividade, na forma da fundamentação constante neste voto;

Portanto, a contagem de prazos em dias úteis faz com
que o recurso seja tempestivo, de maneira que, noc aso
concreto, em razão da suspensão do prazo processual de
21/12/2017 a 21 de janeiro de 2018, o recurso é tempestivo, devendo ser conhecido.

1.3. Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito.

3. DO DISPOSITIVO:

3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Ante o exposto, divergindo do posicionamento da área
técnica, do Ministério Público Especial de Contas e do
Eminente Relator, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões acima expostas:
1. CONHECER do recurso de Recurso de Reconsideração
Diário Oficial de Contas

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: 19/06/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.2. DAR CIÊNCIA, na forma regimental, ao recorrente; e
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que votou pelo conhecimento e instrução do recurso.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator),
Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 419/2018 – PLENÁRIO
Processo: 06395/2017-6
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: PMS - Prefeitura Municipal de Serra, SEAD - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de
Serra
Relator: Marco Antônio da Silva
Representante: ATIVE ENGENHARIA LTDA
Partes: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA, GIOVANNA DEMARCHI ROSA, AUDIFAX CHARLES PIMENTEL
BARCELOS
Procuradores: GERALDO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR
(OAB: 14593-ES), SIDIRLEY SOEIRO DE CASTRO (OAB:
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18594-ES)

ência ao Representante.

REPRESENTAÇÃO – CONHECER - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CIÊNCIA AOS INTERESSADOS – ARQUIVAR.

O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos
do Parecer nº 0586/2018-4, em consonância com o posicionamento da área técnica, pugnou no mesmo sentido.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação, com pedido de provimento cautelar, formulada pela pessoa jurídica Ative Engenharia Ltda, em face do Município da
Serra, em razão de supostas irregularidades no Edital de
Tomada de Preços nº 004/2017, cujo objeto é a “contratação por terceirização, na forma de prestação de serviço por locação de estrutura metálica autoportante com
45 (quarenta e cinco) metros, constituída de elementos/
materiais luminosos, compreendendo o fornecimento de
montagem, manutenção e desmontagem para atender a
decoração natalina 2017”, no parque da cidade, com o
valor previsto de R$ 1.298.398,00.
Após diligência, nos termos da Decisão Monocrática nº
1349/2017-1, a área técnica, conforme da Manifestação
Técnica nº 01437/2017-1, sugeriu o conhecimento da
presente representação, conceder a medida cautelar determinando a administração municipal a não homologação da Tomada de Preços em apreço, bem como a notificação dos Srs. Audifax Charles Pimentel Barcelos – Prefeito Municipal da Serra, Alexandre Camilo Fernandes
Viana - Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, e da Sra. Giovanna Demarchi Rosa - Pregoeira Oficial.
Na sequência dos atos e fatos, a área técnica, nos termos
da Manifestação Técnica nº 01701/2017-1, sugeriu a extinção do processo sem julgamento de mérito, com ciDiário Oficial de Contas

Assim, 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, na forma do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuada a presente representação, noticiando supostas irregularidades no Edital de Tomada de Preços nº 004/2017, da Prefeitura Municipal de Serra, faz-se
necessário à análise dos atos e fatos, para posterior deliberação do Plenário, em razão da documentação que lhe
deu suporte.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, verifico que a área técnica opinou pela extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, dando-se ciência ao representante.

rito conforme § 6º, do artigo 307 do Regimento Interno
desta Corte.
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante ao exposto, submetem-se os autos à consideração
superior propondo:
• A extinção do processo sem julgamento de mérito
na forma do § 6º, do art. 307 do RITCEES, com o consequente arquivamento destes autos;
• A CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão final a
ser proferida, conforme art. 307, § 7º, do RITCEES. – g.n.
Por seu turno, verifico que o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer nº 0586/2018-4,
acompanhou in totum o posicionamento técnico.
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:

Desse modo, transcreve-se o posicionamento da
área técnica, nos termos da Manifestação Técnica nº
01701/2017-1, verbis:

I – ser redigida com clareza;

[...]

III - estar acompanhada de indício de prova;

3. CONCLUSÃO

IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;

O saneamento da suposta irregularidade para o qual foi
determinada prestação de informações, antes da concessão da medida cautelar, provocou a perda superveniente do objeto, extinguindo o feito sem resolução de méwww.tce.es.gov.br

II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

de admissibilidade, havendo interesse e legitimidade,
motivo pelo qual CONHEÇO da presente representação.

I - ser redigida com clareza;

3. DO MÉRITO RECURSAL:

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

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

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

III - estar acompanhada de indício de prova;

Cabe ressaltar que a área técnica, através da Manifestação Técnica nº 01437/2017-1, além do conhecimento
da presente representação, sugeriu a concessão do provimento da medida cautelar, bem como pela expedição
de determinação a administração do Município da Serra quanto à não homologação da Tomada de Preços em
apreço.

(...)
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;
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Estaduais e Vereadores;
V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
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;

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.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário. – g.n.
Vale destacar que até o presente momento não houve
juízo de admissibilidade da presente representação, devendo haver, primeiramente, manifestação quanto ao
seu conhecimento para, após, se examinar o mérito da
mesma.

Ocorre que o artigo 94, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, assim dispõe, verbis:

O juízo de admissibilidade verifica a validade do procedimento, ou seja, a presença dos requisitos para seu prosseguimento, ou mesmo a existência de defeito no procedimento, consistindo-se em ausência de requisito processual que porventura impeça a apreciação do mérito
da representação, exigindo-se que tal verificação ocorra
de maneira contemporânea à prática do ato.

[...]

Assim sendo, verifico que estão presentes os requisitos

X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia. – g. n.

Diário Oficial de Contas
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Na sequência, o subscritor da Manifestação Técnica nº
01701/2017-1, em consulta ao sítio eletrônico da municipalidade, constatou que o certame de licitação em apreço foi revogado.
Assim sendo, extrai-se do sítio eletrônico da Prefeitura
Municipal da Serra, a seguinte informação, litteris:
Da análise dos autos, verifico que embora não tenha sido concedida a medida cautelar, o certame licitatório da
Tomada de Preços nº 004/2017 foi revogado, conforme
indicado pela área técnica na Manifestação Técnica nº
01701/2017-1 e pela municipalidade, através do sobredito Termo de Revogação de Certame Licitatório.
Ocorre que o Regimento Interno, Resolução TC nº
261/2013, no caso em apreço, assim preceitua, verbis:
[...]
Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do art. 20, inciso XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise.
[...]
§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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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. – g.n.
Assim sendo, acompanhando o posicionamento da área
técnica e do douto representante do Parquet de Contas,
entendo que o processo deve ser extinto sem resolução
de mérito, na forma do § 6º, do art. 307, do Regimento
Interno, Resolução TC nº 261/2013.
Esta é a situação dos autos, visto que não mais há interesse processual, em razão da ausência das condições da
ação, decorrente da perda superveniente do objeto.

presentes autos após o respectivo trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 17/04/2018 - 11ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
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: Marco Antonio da Silva
(relator - em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).

UG: CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
Interessado: JOAO LUIZ PASTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA DECISÃO
3970/2017- PLENÁRIO – RECORRENTE MPEC – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
1 RELATÓRIO

1.1. CONHECER da presente representação, EXTINGUINDO-SE o processo sem resolução de mérito, por perda
superveniente do objeto, na forma do § 6º, do art. 307,
da Resolução TC nº 261/2013;

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- 432/2018 – PLENÁRIO
Processos: 08482/2017-5, 04110/1999-1, 04096/1999-5,
04055/1999-6, 06057/1997-2

1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados, ARQUIVANDO-SE os

Classificação: Embargos de Declaração

4. Especificação do quórum:

4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando in totum o posicionamento da área técnica e do douto representante do Parquet 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, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário desta Egrégia
Corte de Contas, ante as razões expostas pelo relator, em:
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Versam os presentes autos sobre Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público de Contas, em face da Decisão 3970/2017- Plenário, proferida em 03 de
outubro de 2017, acostada às fls. 281/289 do Processo TC
4110/1999. Transcrevo abaixo a Decisão colegiada atacada:
1.1. Arquivar o feito, com base no artigo 330, inciso IV,
do mesmo diploma legal, contudo, sem baixa do débito/
responsabilidade quanto ao Senhor Cláudio Moraes Machado, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para
as medidas de direito;
1.2. Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público
de Contas, conforme o solicitado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/10/2017 – 35ª Sessão Ordinária do
Plenário.
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4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud
Freitas e João Luiz Cotta Lovatti;
4.3. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
O douto Órgão Ministerial insurge-se contra a referida
Decisão por meio do recurso de Embargos de Declaração
alegando a existência do elemento de OMISSÃO, quanto
ao responsável João Luiz Paste, tendo em vista que o arquivamento e baixa de responsabilidade se restringiu ao
Senhor Cláudio Moraes Machado.
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.
Considerando os termos do Parecer do Ministério Público 02134/2017-1 (Processo TC 4110/1999 – fls 265/267)
transcrevo:
(...)
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.
O Acórdão TC – 217/1997[1], parcialmente reformado
Diário Oficial de Contas

pelo Acórdão TC – 140/2001, às fls. 56/59, condenou
Aramiz Bussular da Silva, João Luiz Paste e Cláudio Moraes Machado em multa pecuniária no valor correspondente a 2.000, 500 e 3.000 UFIR’s, respectivamente, bem
como imputou a João Luiz Paste e Cláudio Moraes Machado débito, em favor do erário, na quantia equivalente
a 1.025,26 UFIR’s e 134.135,45 VRTE’s, respectivamente.
Infere-se da informação acostada aos autos, às fls. 262,
que se consumou o trânsito em julgado, hajavista que
restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
Os Acórdãos TC – 108/2003 e TC – 757/2005, às fls.
96/99 e 196/199, concederam quitação aos
responsáveis João Luiz Paste e Aramiz Bussular da Silva,
respectivamente, em razão do recolhimento integral da
multa aplicada.
Lado outro, depreende-se dos autos que a multa imputada a Cláudio Moraes Machado fora inscrita em Dívida Ativa – CDA nº 6853/2003, em 14/07/2003[2], pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, que deu ensejo à Ação de Execução Fiscal nº 237347020048080024
ajuizada pela Procuradoria-Geral do Estado, bem como
que, em julho de 2003, a entidade de economia mista
CESAN ajuizou a Ação de Execução Forçada (Processo nº
024.030.122.378[3]) em face dos gestores inadimplentes.

cisão TC 3970/2017, atacada no Processo TC 8482/2017
requerendo a nulidade, alegando Omissão na Decisão no
que tange ao débito e ressarcimento imputado a João
Luiz Paste.
Quanto ao Senhor João Luiz Paste, porém, verifico ter sido dada Quitação quanto ao ressarcimento e a multa a
ele aplicada, conforme apontado pelo Acórdão 108/2003
(fls. 96/98 – Processo 4110/1999).
Com relação ao Senhor Aramiz Bussular da Silva também
verifico pagamento integral da multa a ele aplicada (por
meio do Acórdão TC 217/1999), sendo dada quitação por
meio do Acórdão TC 757/2005 – Processo TC 4110/1999.
Sendo assim, considerando as razões acima apresentadas, ratifico o posicionamento adotado por meio da Decisão TC 3970/2017 pelo arquivamento do feito sem baixa do Débito/Responsabilidade apenas quanto ao Senhor Cláudio Moraes Machado, tendo em vista a quitação dos demais responsáveis.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, ratifico a Decisão TC 3970/2017, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Decisão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

Os autos do processo encontravam-se no Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão condenatório, conforme comando dos arts. 305, parágrafo único, e 463 do
RITCEES.

1. ACÓRDÃO

(...)

1.1. Por conhecer o Recurso;

Foi então proferido o Voto Relator 5746/2017, com De-

1.2. Por negar provimento ao presente Recurso, man-

www.tce.es.gov.br

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
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tendo-se a Decisão 3970/2017 – Plenário (Processo TC
4110/1999), não reconhecendo a OMISSÃO do item 1.1

so Administrativo nº 79176070, anexadas a sua petição.

ACÓRDÃO TC- 433/2018 – PLENÁRIO

do seu Dispositivo.

Processo TC: 9336/2017

2. Unânime.

Classificação: Representação

3. Data da Sessão: 24/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária do

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Educação - SEDU

Plenário.

Exercícios: 2017

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presi-

Responsáveis: Haroldo Rocha, Aline Haese, Lucimar Tozetti Batista

dente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Do-

Representante: Liderança Comércio e Serviço Ltda. ME

mingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Cha-

REPRESENTAÇÃO – CONHECER – INDEFERIR A CAUTELAR - IMPROCEDÊNCIA – CIÊNCIA – ARQUIVAR.

moun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
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
Diário Oficial de Contas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Liderança Comércio e Serviço Ltda. ME, autuado na data de 19 de dezembro de 2017, protocolo 20016/2017-9, em face da Secretaria de Estado da Educação – SEDU por supostas irregularidades no Pregão Eletrônico nº 0029/2017, cujo objeto é “a impressão gráfica de material didático-pedagógico
estruturado, com o objetivo de atender aos alunos e professores das turmas de 1º ano do Ensino Fundamental da
rede estadual e das redes municipais adesas ao Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo, sob o critério menor
preço unitário total por lote.”, publicado no Diário Oficial
do Estado do ES na data de 08/11/2011 e no Jornal a Gazeta.
Alega a representante ter verificado indícios de fraude ao
observar os atos praticados eletronicamente através do
sistema SIGA, amparado nas cópias de parte do Proceswww.tce.es.gov.br

A sociedade representante requer liminar, inaudita altera
parte, nos seguintes termos:
I - recebimento da presente REPRESENTAÇÃO, posto que
atendidos os requisitos formais e o processamento na
forma da Resolução TCE N.Q 261/2013;
II - Concessão de medida CAUTELAR, para determinar à
autoridade competente a suspensão do ato, do procedimento administrativo ou do contrato, por meio de medida cautelar, sem oitiva das partes, para impedir maiores prejuízos ao erário e sanar os vícios apresentados, observado os princípios constitucionais e as prerrogativas
legais, com fulcro nos art. 71, incisos X e XI, da Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 111, 124 e 125, inciso 11 da Lei Complementar Estadual N.Q 621/2012 e art.
183, 184, 366 e 367 da Resolução TC 261/2013.
Na medida em que, há risco de ineficácia da decisão de
mérito caso o resultado concreto da atividade de controle externo produza efeitos somente no julgamento de
mérito da presente Representação;
III - no mérito requer a aplicação das sanções cabíveis
pelo Egrégio Tribunal de Contas a todos os responsáveis
Por prudência, diante do permissivo conferido a este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para deliberar sobre a matéria, considerando a complexidade do
tema, deixei o exame da medida de urgência pleiteada
e seus pressupostos para serem analisados após oitiva
dos responsáveis, nos termos do artigo 307, §1º do Regimento Interno do TCEE, na forma da Decisão Monocrática 66/2018.
Os notificados senhores Haroldo Rocha, Lucimar Tozetti Batista e Aline Haese apresentaram documentação na
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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data de 26/01/2018, protocolo 00979/2018, na Resposta
de Comunicação 028/2018.
Foram os autos encaminhados à área técnica para instrução. Esta elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
423/2018, onde opina pela improcedência da presente
representação.
O Ministério Público de Contas opinou no mesmo sentido no Parecer 658/2018 na lavra do Procurador Especial
de Contas Senhor Luciano Vieira.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
2.1 Análise de Admissibilidade
Constato que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade elencados no art. 94 c/c art. 101 parágrafo
único 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;

Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações
e contratos administrativos.

ração da fase de lances também seria suspeita, devido a
sua rapidez. Pelos motivos expostos, a condução do certame não teria respeitado a isonomia, o interesse público e a impessoalidade.

Parágrafo único. Aplicam-se à representação prevista
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.

Outro ponto questionado pela Representante é o fato de
não ter sido anexado no processo administrativo o inteiro
teor do certame realizado eletronicamente pelo Sistema
Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, mas apenas o
primeiro minuto referente a abertura das propostas.

A parte proponente mostra-se legítima, nos termos do
inciso V do art. 94 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.
Neste caso a representação oferecida está acompanhada
de documentação pertinente aos fatos narrados pelo representante, ou seja, de indício de prova suficiente para
a instauração do processo.
Pelo exposto, conheço da representação apresentada pela empresa Liderança Comércio e Serviço Ltda. ME.
2.2 Mérito
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 Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação –
NTI, nos seguintes termos:

RESPOSTAS
Alegam os responsáveis que a “Representante não participou do processo licitatório e não realizou questionamentos impugnações, pedidos de esclarecimentos ou
quaisquer outros tipos de manifestação junto a Comissão
Permanente de Licitação-2”.
Afirmam também que houve cancelamento de lance
ofertado por um licitante pelo fato de ter sido realizado erroneamente. Essa prática seria possível, lícita e não
fraudulenta.
Não teria ocorrido omissão de informações quanto à inexistência impressa de todo o teor da sessão de disputa,
pois a Ata de Realização do Pregão Eletrônico somente é
finalizada pelo Sistema SIGA após a adjudicação do objeto resultante do certame.

“[...]

III - estar acompanhada de indício de prova;

Quanto ao tempo randômico, este é determinado, controlado e encerrado pelo próprio sistema eletrônico.

2 DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES

IV- se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;

ANÁLISE

Alega a Representante que a licitante vencedora teria registrado lance de valor irrisório para ser identificada. Esse
lance teria sido registrado em decorrência de um suposto erro, mas o objetivo real seria identificar a licitante. Na
sequência, por ser irrisório, o lance foi cancelado. A du-

Considerando o Manual do SIGA, disponível em https://
compras.es.gov.br, e anexado pelos responsáveis, observa-se a existência da opção “cancelar lance”. Essa funcionalidade é aplicável quando lances tenham sido enviados
erroneamente.

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
Diário Oficial de Contas
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Quanto à publicidade, a própria empresa Representante admite que nas fls. 236 e seguintes do processo administrativo consta o passo a passo do certame realizado pelo SIGA, de forma integral (pg. 8 da Petição Inicial
00451/2017-1).
Quanto ao tempo randômico, trata-se de uma característica do sistema. Quando o usuário aciona essa funcionalidade o tempo limite para encerramento da fase de lances passa a ser estabelecido pelo sistema SIGA. Consta na
Ata que o pregoeiro informou, às 10:12:52 que acionaria
o tempo randômico em instantes. Em 10:13:39, a funcionalidade foi habilitada. A partir de então foram ofertados
seis lances pelas licitantes. O último lance foi às 10:15:13
e a fase competitiva foi encerrada às 10:15:24. Além disso, é razoável esperar que os licitantes estivessem cientes de que, uma vez acionado o tempo randômico, a fase de lances poderia ser encerrada a qualquer momento.
E como pode-se observar na sequência de lances, passaram-se 11 segundos após o registro do lance vencedor,
sem que nenhuma nova ocorrência no sistema fosse registrada.
Pelo exposto, considerando as informações existentes
nos autos, a existência de indícios de irregularidade não
ficou caracterizada.
3 DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR
Conforme artigos 306 e 376 da Resolução TC nº 261/2013,
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo (RITCEES), são pressupostos essenciais para a concessão de medida cautelar: fundado receio de grave lesão
ao erário ou a direito alheio e risco de ineficácia da decisão de mérito.
Passamos a analisar o fundado receio de grave lesão ao
Diário Oficial de Contas

erário ou a direito alheio. Conforme exposto na seção 2,
não existem indícios de irregularidade nos autos. Logo,
não se observa fundado receio de grave lesão ao erário
ou a direito alheio. Inexistindo o fundado receio de grave lesão, também não há risco de ineficácia da decisão.
Dessa forma, não se observa a existência dos requisitos
necessários à concessão da medida cautelar no presente caso.
4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante todo o exposto, sugere-se a seguinte proposta de
encaminhamento:
4.1 Indeferir a medida cautelar pleiteada, pelo não preenchimento dos requisitos constantes dos artigos 306 e
376, incisos I e II do RITCEES (Resolução TC nº 261/2013);
4.2 No mérito, decidir pela improcedência da Representação, por não ter sido constatada ilegalidade ou irregularidade com relação aos pontos representados;
4.3 Arquivar o processo, com base no art. 176, §3º, II , c/c
art. 182, parágrafo único , do RITCEES; e
4.4 Cientificar o representante da decisão do Tribunal,
nos termos do artigo 307, §7º do RITCEES.
Vitória, 09 de fevereiro de 2018.
[...]”
Nos mesmos termos, a Procuradoria Especial de Contas
no Parecer 658/2018.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, por:
1.1. CONHECER da Representação nos termos do art. 94
c/c art. 101 da Lei Complementar 621/2012;
1.2. INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR pleiteada, pelo não
preenchimento dos requisitos constantes dos artigos 306
e 376, incisos I e II do RITCEES;
1.3. DECIDIR pela IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO, por não ter sido constatada ilegalidade ou irregularidade com relação aos pontos representados, nos termos do art. 95, inc. I c/c art. 101, parágrafo único, ambos
da Lei Complementar 621/2012;
1.4. ARQUIVAR os autos, ante o preconizado no art. 176,
§3º, inc. I c/c art. 182, paragrafo único do RITCEES;
1.5. CIENTIFICAR a representante do teor desta decisão
nos termos do artigo 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: 24/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Luiz Cotta Lovatti e
Marco Antonio da Silva
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

1. ACÓRDÃO
www.tce.es.gov.br
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Presidente
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
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- 434/2018 – PLENÁRIO
Processo TC: 09348/2017-7
Classificação: Representação
Jurisdicionado: Banco de Desenvolvimento do Espírito
Santo S.A. - BANDES
Exercícios: 2014 a 2017
Responsáveis: Aroldo Natal Silva Filho, Guilherme Henrique Pereira, Carlos Magno Rocha de Barros, Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha, Maria Emília Vieira da Silva, Miguel
Arreguy Porcaro Barbosa
Representante: XTP Trading Ltda.
Procuradores : Daniela Venâncio Silva – OAB/ES 27.070
Cristina Moulin Perim – OAB/ES 17.298
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Eneas da Costa Oliveira – OAB/SP 36.9078
Gustavo Bateman Pela – OAB/SP 20.7054
REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de representação formulada pela empresa XTP Trading Ltda., referente ao “contrato administrativo celebrado em 13/07/2006 entre LOGISTIC NETWORK TECHNOLOGY COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A. e o BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESPIRÍTO SANTO-BANDES, que resultou da aprovação do
projeto de construção do Centro de Armazenagem e Distribuição dos Produtos (“Projeto de Construção, no valor
de R$ 4.188.007,00 (quatro milhões, cento e oitenta e oito mil e sete reais), a ser realizado com recursos próprios
da LOGISTIC, nos termos do Fundo de Desenvolvimento
das Atividades Portuárias-FUNDAP ...”
A sociedade representante requer liminar, inaudita altera parte, para:
1- suspensão do levantamento por parte da empresa PW BRASIL EXPORT S/A do montante no valor de R$
763.509,08 (setecentos e sessenta e três mil, quinhentos
e nove reais e oito centavos) que se encontra caucionado no BANDES, e a nulidade de todos os atos do contrato
de cessão do Leilão Administrativo FUNDAP número 209,
ocorrido em 18.10.2017;
2 - determinação aos senhores MARIA EMÍLIA VIEIRA DA
SILVA, MIGUEL ARREGUY PORCARO BARBOSA e à empresa PW BRASIL EXPORT S/A, que restituam imediatamente
todos os valores indevidamente levantados;
www.tce.es.gov.br

3 - cópia integral da Ata da 2121 Reunião de Diretoria do
BANDES, realizada no dia 03/07/2014, que deliberou por
não acatar a solicitação da XTP TRADING LTDA em dar
continuidade ao Projeto.
Por prudência, diante do permissivo conferido a este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para deliberar sobre a matéria, considerando a complexidade do
tema, deixei o exame da medida de urgência pleiteada
e seus pressupostos para serem analisados após oitiva
dos responsáveis, nos termos do artigo 307, §1º do Regimento Interno do TCEE, na forma da Decisão Monocrática 2117/2017.
Os notificados apresentaram documentação na data de
08/01/2018, protocolo 00115/2018, na Resposta de Comunicação 007/2018, Peça Complementar 109/2018,
Petição Intercorrente 001/2018 e Peça Complementar
018/2018.
Foram os autos encaminhados a SecexEngenharia para instrução. Esta elaborou o Manifestação Técnica
89/2018, onde opina pelo não conhecimento da presente representação.
O Ministério Público de Contas opinou no mesmo sentido
no Parecer 746/2018 na lavra do Procurador Especial de
Contas Senhor Heron Carlos Gomes de Oliveira.
É o relatório.
Na sessão plenária do dia 17 de abril de 2018 foi procedida sustentação oral pela Dra. Cristina Moulan Perin,
representante da empresa XTP Trading Ltda. Foi deferida juntada de memorial e documentos. Processo mantido em pauta para a próxima sessão plenária.
Considerando nosso entendimento no sentido da desnecessidade de retorno dos autos à área técnica, haja vista
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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que a argumentação feita, bem como memoriais acostados não tiveram o condão de modificar nosso convencimento acerca da instrução constante dos autos, passo à
fundamentação.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada pela Secretaria de Engenharia, nos seguintes termos:
“[...]
Trata-se de Representação, com pedido de Medida Cautelar, formulada pela empresa XTP Trading Ltda., em face do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRÍTO SANTO – BANDES, e dos ordenadores de despesas, AROLDO
NATAL SILVA FILHO, Diretor-Presidente, na oportunidade, GUILHERME HENRIQUE PEREIRA, Diretor-Presidente
no exercício de 2014, CARLOS MAGNO ROCHA DE BARROS, Diretor de Administração e Finanças no exercício de
2014, LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA, Diretor de Administração e Finanças no exercício de 2014, MARIA EMÍLIA VIEIRA DA SILVA, responsável pela Gerência de Análise de Crédito – GECRE e MIGUEL ARREGUY PORCARO
BARBOSA, responsável pela Gerência de Acompanhamento de Projetos, relativa a contrato administrativo,
firmado em 13/07/2006, entre a referida instituição e a
empresa LOGISTIC NETWORK TECHNOLOGY COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A., do qual resultou a
aprovação de projeto de construção do Centro de ArmaDiário Oficial de Contas

zenagem e Distribuição dos Produtos (“Projeto de Construção”), no valor de R$ 4.188.007,00 (quatro milhões,
cento e oitenta e oito mil e sete reais), a ser realizado
com recursos próprios da LOGISTIC, nos termos do Fundo
de Desenvolvimento das Atividades Portuárias-FUNDAP.
Requereu a Representante, liminarmente, inaudita altera parte:
1. suspensão do levantamento por parte da empresa PW BRASIL EXPORT S/A do montante no valor de R$
763.509,08 (setecentos e sessenta e três mil, quinhentos
e nove reais e oito centavos) que se encontra caucionado no BANDES, e a nulidade de todos os atos do contrato
de cessão do Leilão Administrativo FUNDAP número 209,
ocorrido em 18.10.2017;
2. determinação aos senhores MARIA EMÍLIA VIEIRA DA
SILVA, MIGUEL ARREGUY PORCARO BARBOSA e à empresa PW BRASIL EXPORT S/A, que restituam imediatamente
todos os valores indevidamente levantados;
3. cópia integral da Ata da 2121 Reunião de Diretoria do
BANDES, realizada no dia 03/07/2014, que deliberou por
não acatar a solicitação da XTP TRADING LTDA em dar
continuidade ao Projeto.
Apreciando o feito, manifestou-se o Conselheiro Relator, na Decisão Monocrática 2117/2017, pela necessidade de oitiva dos responsáveis, nos termos do artigo 307,
§1º, do Regimento Interno do TCEES, com vistas a subsidiar a análise da medida de urgência pleiteada e seus
pressupostos, decidindo, assim:
1 – Notificar os senhores Aroldo Natal Silva Filho, Guilherme Henrique Pereira, Carlos Magno Rocha de Barros, Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, Maria Emília Vieira
da Silva, Miguel Arreguy Porcaro Barbosa, para que no
www.tce.es.gov.br

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, nos termos do §1º do art.
307 do RITCEES, prestem as informações que julgarem
necessárias em face da presente representação;
2 – Encaminhem a esta Corte cópia integral da Ata da
2121 Reunião de Diretoria do BANDES, realizada no dia
03/07/2014, que deliberou por não acatar a solicitação
da XTP TRADING L TOA em dar continuidade ao Projeto,
sob pena de multa, com amparo no art. 135, inciso IV, da
Lei Complementar 621/2012;
3 - Encaminhar aos agentes responsáveis cópia da presente Representação (Petição Inicial 444/2017 e Peça
Complementar 11115/2017), também por meio digital;
4 - À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários, dando-se ciência, ao Representante acerca
desta Decisão, conforme previsto no art. 307, §7º da Resolução TC nº 261/2013.
Após manifestação dos notificados retornem os autos a
este Gabinete.
Devidamente notificados, prestaram os responsáveis as
informações constantes do Protocolo 115/2018-3 (documentos eletrônicos 29 e 30). Vêm os autos, portanto, a
esta Secretaria para instrução e análise, por determinação do Conselheiro Relator (Despacho 662/2018), o que
faremos a seguir:
1. DA ADMISSIBILIDADE:
Fundamenta a Representante a sua demanda no artigo
184 do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TC
Nº 261/2013), que assim estatui:
Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades
na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Para que seja conhecida, deve atender a Representação,
por força do comando previsto no artigo 186 do mesmo
diploma, os mesmos requisitos previstos para a Denúncia, discriminados no artigo 177, abaixo descrito:

dade do Leilão FUNDAP 209 (relativo a cessão de direitos
decorrentes de contratos de financiamento com recursos
do FUNDAP).

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

A empresa LOGISTIC NETWORK TECHNOLOGY COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A., firmou contrato
particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças com
a empresa METROPOLITAN TRADING LTDA (atualmente
denominada XTP TRADING LTDA., ora Representante),
pelo qual a primeira, na qualidade de CEDENTE, transfere a titularidade, por subconcessão temporária, dos direitos de uso do Módulo M-02 A, quadra 11, do setor industrial TIMS, na Serra, à CESSIONÁRIA, bem como a “posse
e a propriedade da obra do armazém e outras benfeitorias com construção inacabada, existentes no interior do
Módulo M-02 A”, “cuja implantação no local foi realizada
pela própria CEDENTE, com apoio financeiro do BANDES
– Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A., mediante a utilização de recursos de investimento obrigatório FUNDAP”.

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.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante,
o fato será comunicado ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis.
In casu, a Representante pretende obter, em última instância, por intermédio desta Corte de Contas, o reconhecimento da ilegalidade na liberação pelo BANDES a outra
empresa de recursos caucionados de que se julga titular,
em razão de instrumento particular de cessão, com a devolução dos valores já levantados, bem como da ilegaliDiário Oficial de Contas

Eis os fatos:

Note-se que figura como ANUENTE no referido instrumento a empresa ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS S.A., não havendo qualquer menção ao
BANDES além da acima descrita, qual seja, a referência
ao apoio financeiro obtido junto à instituição para a realização da obra.
Como consequência desse acordo, foi pactuado, também, um contrato de Cessão de Direitos e Obrigações entre as mesmas partes, cujo objeto consistia na “cessão
do crédito representado por cauções em dinheiro decorrentes dos contratos FUNDAP de nºs 733/65 e 733/77,
firmados pela CEDENTE perante o BANDES – Banco de
Desenvolvimento do Espírito Santo S.A., no período de
www.tce.es.gov.br

01/06/2007 a 02/06/2008”, restando como obrigação
decorrente dessa cessão “a conclusão do projeto de implantação de um Centro de Distribuição de Mercadorias
Importadas, no Módulo M02A, Quadra 11, no TIMS, em
Serra”.
O crédito mencionado importava na quantia de R$
2.719.279,97, cuja transferência estaria condicionada ao
resgate, em leilões públicos promovidos pelo BANDES,
dos contratos nºs 733/82 a 733/84, no valor total de R$
6.642.461,07, nos termos da cláusula 5ª do instrumento.
Além disso, verifica-se disposições contratuais relativas
ao direito de uso do terreno sobre o qual estaria sendo
construído o armazém (e cuja titularidade pertenceria à
empresa ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS S.A), às condições sobre a continuidade da obra, às
responsabilidades e riscos assumidos por ambas as partes, à forma de pagamento do valor acordado, inclusive
prevendo a transferência de quantia futura, condicionada ao sucesso numa demanda judicial com outra empresa, etc.
Alega a Representante que o BANDES teria autorizado, indevidamente, o levantamento de parcela das cauções de
que se julga titular pela empresa PW BRASIL EXPORT S/A,
em operação intermediada pela PROAD ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA. Nesse sentido, sustenta que o BANDES não respeitou os termos da cessão pactuada entre a
LOGISTIC e a Representante (anteriormente denominada
METROPOLITAN TRADING LTDA), vez que a empresa PW
BRASIL teria arrematado em leilão público apenas os contratos 733/82 e 733/84, restando ainda o 733/83.
Por outro lado, questiona o BANDES a validade jurídica
da cessão operada entre as referidas empresas, em razão do não cumprimento de todas as condicionantes preSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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vistas no contrato, o que teria resultado, inclusive, no arquivamento da operação nº 66.958 da empresa METROPOLITAN, atual XTP TRADING LTDA., “com as consequentes providências para o encerramento da operação nº
25.421 da empresa LOGISTIC NETWORK”.
Percebe-se, do exposto, que a discussão constante destes
autos gira em torno de contratos particulares firmados
entre empresas, inclusive a Representante, com reflexos
na relação jurídica estabelecida com o BANDES, mas que
envolve interesses estritamente privados, cuja tutela foge à competência desta Corte de Contas.
Quanto a esse tema, o entendimento deste Tribunal é
claro em reconhecer a sua incompetência em face de demandas que se restrinjam a tratar de interesses particulares. Nesse sentido, são os Acórdãos 886/2015 (Processo
TC 13.603/2015) e 1125/2015 (Processo TC 8.877/2014),
sendo este o que segue:
Cuidam os autos de Representação, com pedido de provimento liminar cautelar, oferecida pela empresa (...), em
01/10/2014, protocolo nº 014110, em face da Secretaria
de Estado de Transportes e Obras Públicas/ES e Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb),
questionando ato que estendeu a nova linha do sistema
TRANSCOL (linha 672 TERMINAL de Itaparica/Trevo de
Setiba) para além da sua competência até o Município
de Guarapari/ES, desrespeitando Contrato Administrativo (processo DER 14924870) celebrado entre a Representante e o Departamento de Estradas e Rodagens (DER). A
Representante apontou como irregularidade a inclusão
de nova linha de ônibus/TRANSCOL 672, em desrespeito ao contrato firmado entre a Representante e o DER.
(...) O Representante requer a esta Corte de Contas a
análise desse ato, que reflete conflito de interesse privaDiário Oficial de Contas

do da Representante com a Administração Pública Estadual. Entende-se que essa espécie de julgamento refoge
ao rol de competência do Tribunal de Contas.
(...) Assim sendo, o Representante não apontou irregularidade que trouxesse prejuízo ao erário ou interesse
público coletivo, mas suposto prejuízo pessoal ao se incluir uma nova linha de ônibus em desrespeito ao contrato que já possui com o DER.
(...) VOTO nos seguintes termos: PELO NÃO CONHECIMENTO da presente Representação, nos termos do art.
94, § 1º c/c art. 101, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
O Tribunal de Contas da União, ao analisar Representação que questionava a inabilitação de empresa no certame, se posicionou da mesma forma:
Representação sobre pregão eletrônico realizado pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para aquisição de embarcações para transporte escolar, apontara pretensa irregularidade na inabilitação
de empresa no certame. Sinteticamente, a representante defendeu que, “apesar de ter se sagrado vencedora
do grupo II, itens 3 e 4 do pregão, haveria falha de interpretação do dispositivo legal utilizado para recusa de sua
proposta para esse lote, ao inabilitá-la com base no art.
9º, III, da Lei 8.666/1993”.
A inabilitação decorrera de entendimento do FNDE de
que a condição de um dos sócios da empresa inabilitada
– como professor de instituição federal de ensino contratada pelo FNDE para a avaliação, inspeção e controle da
qualidade dos protótipos das lanchas ofertadas pelos licitantes – reclamaria a incidência do art. 9º, inciso III, da
Lei 8.666/93, que estabelece vedação à participação na
www.tce.es.gov.br

licitação de servidor que integre o quadro funcional do
contratante ou do responsável pelo processo licitatório.
Em juízo de mérito, após tecer considerações acerca da
aplicabilidade desse comando legal ao caso concreto, o
relator consignou não perceber o atendimento pleno dos
requisitos regimentais para a admissibilidade da representação “em face da consolidada jurisprudência do Tribunal, no sentido de que refoge ao rol de competências
do TCU atuar na defesa de interesses particulares junto
à administração pública”. Destacou não verificar, na espécie, “situação de potencial prejuízo ao erário a ponto
de justificar atuação deste Tribunal”, sobretudo porque
informações constantes da ata do pregão demonstravam
que “o grupo II encontra-se suspenso, pendente de vencedor ou de possível recurso contra a decisão da inabilitação questionada, com previsão de retomada por meio
de ata complementar ainda não publicada”.
Nesse passo, colacionando amplo painel da jurisprudência do TCU sobre a matéria, obtemperou que, no caso
concreto, “o Tribunal está sendo acionado para resguardar suposto direito alheio, ou seja, numa situação em
que não se mostra presente o interesse coletivo que justificaria a intervenção desta Corte de Contas”. E assinalou que “sabendo que não foram esgotados os canais de
revisão perante a autoridade recorrida previstos na legislação específica – a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº
3.555/2000, o Decreto nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 – dos atos que o representante
entende contrários aos seus direitos, bem como, no caso de negativa de provimento, apelo ao órgão da Justiça competente, reforço a tese de que matérias da espécie não encontram espaço para apreciação nesta Casa,
sob pena de representar avanço indevido nas atribuições
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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que são próprias da unidade jurisdicionada ou do Poder
Judiciário”.
Por fim, concluiu que “a matéria noticiada neste feito
não oferece oportunidade ao exercício da competência conferida ao Tribunal de Contas da União pelo Texto
Constitucional”, ressalvando, contudo, que “esta Corte
poderá intervir no processo, em defesa do interesse público, diante de atos a serem praticados pelo FNDE, para
prosseguimento do pregão relativo ao item em questão,
que possam, de alguma forma, representar prejuízo para a Administração”. Nesse sentido, o Tribunal, acolhendo a tese da relatoria, não conheceu da representação.
Acórdão 2439/2013-Plenário, TC 009.707/2013-1, relator
Ministro Valmir Campelo, 11.9.2013.

ta ao Interesse Público na medida em que o referido Banco é Sociedade de Economia Mista que tem por finalidade o fomento do desenvolvimento econômico estadual e
a referida medida gera prejuízo ao Erário por impedir
que a empresa ora requerente promova suas atividades
econômicas gerando desenvolvimento, renda e tributos
aos cofres públicos”, o que, a nosso ver, não se afigura suficiente para demonstrar a necessidade de atuação deste Tribunal.
Nada impede, todavia, que os interesses particulares ora
levantados sejam discutidos pelos interessados no Poder
Judiciário, via adequada para a demanda aqui proposta,
no nosso entender.
2. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Em que pese o acórdão acima colacionado referir-se a situação diversa da discutida nos presentes autos, aquela
Corte de Contas expressou-se muito bem ao assentar não
deter competências para atuação na defesa de interesses
particulares perante a Administração Pública.

Ante o exposto, nos termos do artigo 94, § 1º, c/c artigo
99, § 2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, submetemos à consideração superior a proposta de deliberação pelo não conhecimento da presente Representação.

Da análise do feito, constata-se que a Representante não
apresenta circunstâncias ou elementos de convicção sobre ocorrência de fatos de interesse público, não oferecendo oportunidade ao exercício de competência conferida ao Tribunal de Contas, motivo pelo qual se opina pelo não conhecimento da Representação, na forma do artigo 94, § 1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012.

Sugere-se que se dê CIÊNCIA à Representante do teor da
decisão a ser proferida.

Inclusive no tópico intitulado “Da Ilegalidade por Afronta ao Interesse Público/Do Caso Fortuito – Entrega da
Obra Condicionada – Da Quebra Contratual por Decisão
do Bandes”, sustenta a Representante que o encerramento do projeto pactuado incialmente com a LOGISTIC estaria “eivado de ilegalidade e nulidade absoluta por afronDiário Oficial de Contas

Respeitosamente, [...]”
Nos mesmos termos, a Procuradoria Especial de Contas
no Parecer 746/2018.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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 do feito nos termos do caput e §1º
do art. 94 c/c §2º do art. 99 da LC 621/12;
1.2. ARQUIVAR os autos, ante o preconizado no art. 176,
§3º, inc. I c/c art. 182, paragrafo único do RITCEES;
1.3. CIENTIFICAR a representante do teor desta decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 435/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02368/2018-1, 06434/2007-5, 02466/2006-1,
02987/2005-7

NO CARDOSO, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito
para as medidas de direito;
1.2. Por devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas, conforme o solicitado.
2. Unânime.

Classificação: Embargos de Declaração

3. Data da Sessão: 12/12/2017 – 44ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim

4. Especificação do quórum:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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

Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
Interessados: ALCINO CARDOSO, MANOEL OTAVIO DA
SILVA, PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPEMIRIM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA DECISÃO
4322/2017 - PLENÁRIO – RECORRENTE MPEC – CONHECER – DAR PROVIMENTO.

4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud
Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
4.3. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.

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

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

1 RELATÓRIO

O douto Órgão Ministerial insurge-se contra a referida
Decisão por meio do recurso de Embargos de Declaração
alegando a existência do elemento de contradição.

Versam os presentes autos sobre Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público de Contas, em
face da Decisão 5044/2017-8 Plenário, proferida em 12
de dezembro de 2017 (doc.16-etcees), acostada às fls.
243/236 do Processo TC 2466/2006. Transcrevo abaixo a
Decisão colegiada atacada:
1.1. Por arquivar o presente processo com fundamento no art. 288, §4º do RITCEES – Res. 261/2013, nos termos do artigo 330, IV do mesmo diploma legal, sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao Senhor ALCIDiário Oficial de Contas

Presidente

É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
De fato, procede a tese ministerial no sentido de que o
www.tce.es.gov.br

Parecer do Ministério Público 05368/2017-1 (Processo
TC 2466/2006 – fls 233/235) pugnava pelo arquivamento do feito sem baixa de qualquer débito. Ao corroborar
o referido parecer, equivocadamente foi determinado o
arquivamento apenas em relação ao Sr. Alcino Cardoso.
Tendo em vista essa omissão, ratifico integralmente o posicionamento Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Petição de Recurso 084/2018-7 (Processo TC
2368/2018 – fls.02/04) da lavra do Procurador Geral de
Contas Luciano Vieira e que transcrevo abaixo:
(...)
II – DA OMISSÃO
A Decisão – 5044/2017-81 determinou o arquivamento
do feito sem a baixa no débito/responsabilidade apenas
em relação a Alcino Cardoso, haja vista a inviabilidade do
protesto da CDA em observância ao instituto da prescrição
No entanto, a v. decisão embargada é omissa quanto à
solução processual requerida para Manoel Otávio da Silva na manifestação ministerial n. 5368/2017/1, às fls.
233/235.
III – DO REQUERIMENTO
Posto isso, o Ministério Público de Contas sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da omissão contida na Decisão – 5044/2017-8 a fim de
determinar também o arquivamento do feito sem baixa
no débito/responsabilidade de Manoel Otávio da Silva
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento do Ministério
Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Geral de Contas Luciano Vieira, VOTO
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de DELIBERAÇÃO que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1. Por conhecer os Embargos;
2. Por dar provimento ao presente aos Embargos de Declaração, no sentido de reformar a Decisão 5044/2017-8
Plenário (Processo TC 2466/2006), reconhecendo a omissão do item 1.1 do seu Dispositivo, a fim de determinar
também o arquivamento do feito sem baixa no débito/
responsabilidade de Manoel Otávio da Silva na decisão
em tela.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva)
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
Diário Oficial de Contas

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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- 436/2018 – PLENÁRIO
PROCESSO: TC 04940/2015-1
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UNIDADE GESTORA: Superintendência dos Projetos de
Polarização Industrial - SUPPIN
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEIS: Carlos Roberto Rafael e Danilo José Tuffo Rodrigues.
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS E POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL – EXERCÍCIO DE 2014 – REGULAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
www.tce.es.gov.br

Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas
Anual, referente ao exercício de 2014, da Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial - SUPPIN, sob
a responsabilidade dos Srs. Carlos Roberto Rafael e Danilo José Tuffo Rodrigues.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 31 de março de 2015, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2015, portanto, dentro do prazo
estabelecido pela legislação.
A Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório
Técnico RT nº 61/2016 (fls. 72/88), e a Instrução Técnica
Inicial ITI nº 210/2016 (fl. 89), opinando pela citação do
responsável Sr. Carlos Roberto Rafael, para que apresentasse em 30 dias, improrrogáveis, as justificativas acerca do achado: “Pagamento de multas pela administração
pública estadual em decorrência de infrações cometidas
por agentes públicos, no total de R$ 2.342,82”
Diante do exposto, proferi a Decisão Monocrática nº
378/2016-8 (fls. 91/92), no sentido de acolhimento do
entendimento técnico pela citação do referido gestor,
sendo posteriormente, apresentadas as justificativas às
fls. 99/104.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou a Manifestação Técnica MT 236/2017-1 (fls.
125/127), propondo o sobrestamento dos presentes autos, tendo em vista que fora instaurada inspeção no processo TC nº 8699/2015, até que fosse proferida decisão
nesta.
Ato seguinte, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE confeccionou a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 405/2018-8 (fls. 130/132) opinando
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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pelo julgamento REGULAR das contas da SUPPIN.

Federal 8.212/1991 e Lei Federal 8.036/1990.

O referido entendimento foi corroborado pelo Ministério
Público de Contas, de acordo com o parecer exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, situado às fls. 137/138.

No entanto, fora constatado pela equipe técnica o achado infra mencionado, na qual tecerei os comentários a
seguir.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
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
se encontra 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 31 de março de 2015, ou seja,
dentro do 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
Diário Oficial de Contas

· Pagamento de multas pela administração pública estadual em decorrência de infrações cometidas por agentes públicos, no total de R$ 2.342,82; (Base Legal: Lei Federal nº 4.320/64 artigo 4º e o Princípio da Eficiência disposto no caput do artigo 37 da CFRB)
De acordo com o Relatório Técnico nº 61/2016, fora identificada a existência de multas punitivas pagas, no valor
total de R$ 2.342,82, na conta contábil nº 399910800 –
MULTAS PUNITIVAS, constantes no processo nº 65978900
(fls. 26/38) relativo ao pagamento de auto de infração nº
02427, emitido pela Prefeitura Municipal de Vitória, sendo feitos os seguintes apontamentos relevantes, quais
sejam:
· A autuação já decorre do descumprimento de notificação anterior para limpeza de terreno de propriedade da
RTV-ES (fl. 27 daqueles autos);
· Não se verifica esforço por parte da RTV-ES no sentido
de recorrer da multa, apresentando sua defesa;
· O recolhimento da multa se deu em atraso, com correção e juros no total de R$ 536,95, conforme a guia de recolhimento nº 18004 (fl. 29);
· O processo foi aberto visando exclusivamente à obtenção de certidão junto à Prefeitura Municipal de Vila Velha, não se evidenciando iniciativa de apuração de responsabilidades;
Nesse sentido, é sabido que nas situações em que for
efetivado o pagamento de multa em virtude de ação ou
omissão de agente público, o Estado será onerado de forwww.tce.es.gov.br

ma irregular e imprópria, eis que ocorrerá o dano ao erário com encargos financeiros adicionais e desnecessários
à gestão pública, violando assim o preceituado no caput
do artigo 37 da CRFB/88, especificamente no que tange o
Princípio da Eficiência.
Sob essa ótica, caso ocorra a multa em apreço, a Administração satisfará, mas, paralelamente, adotará as providências a fim de apurar a responsabilidade do agente público, bem como o ressarcimento ao erário, sob pena de
responsabilização solidária da autoridade administrativa
competente.
Em sede de justificativa, o responsável citado alegou que
a lavra do auto de infração apontado não causou prejuízo
ao erário, considerando que o pagamento da multa fora
motivado pelo jogar de entulhos por terceiros no terreno
administrado pela unidade gestora.
Diante disso, a área técnica analisou de forma detida os
autos e observou que para que a unidade gestora obtivesse a certidão negativa junto à Prefeitura Municipal de
Vitória, deveria adimplir a multa confeccionada e assim o
fez, concluindo assim pelo afastamento da irregularidade
apontada, na qual me filio, eis que detecto o auto de infração lavrado motivado por responsabilidade de terceiros e não de agentes públicos, razão pelo qual entendo
pela retirada da irregularidade em apreço.
Por derradeiro, registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
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, verificaSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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bilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:

que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

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

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

[...]

1. ACÓRDÃO

4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios e
às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.

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:

[...]

Relator

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

(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.

1.1. Julgar REGULARES as contas da Superintendência
dos Projetos de Polarização Industrial - SUPPIN, relativas ao exercício de 2014, sob a responsabilidade dos Srs.
Carlos Roberto Rafael e Danilo José Tuffo Rodrigues, nos
termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos
do art. 85, do mesmo diploma legal.

[...]

1.2. Dar ciência aos interessados;

(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.

1.3. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Processos: 09150/2017-9, 05773/2017-9, 03286/2014-4,
00865/2014-3

2. Unânime.

Classificação: Embargos de Declaração

3. Data da Sessão: 24/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

(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.

(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.
Considerando que não houveram outras divergências detectadas, 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 Ministério Público de Contas, VOTO por
Diário Oficial de Contas

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 438/2018 – PLENÁRIO

Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
Interessados: ANTONIO LIDINEY GOBBI, OCTAVIO LUIZ
GUIMARAES, MARIA LUCIA DE PADUA KOEHLER, PEDRO
MIGUEL ANGEL CASTILLO DIAZ, AZ TURISMO E VIAGENS
LTDA - EPP, K.G.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME,
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, FELIPE MENEGHIN GONCALVES, HUDSON DOS
SANTOS, MURILO COSTA MOREIRA

Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Procurador: OCTAVIO LUIZ GUIMARAES (OAB: 6798-ES)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO
ACÓRDÃO TC 1150/2017 – PLENÁRIO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão TC 1150/2017
- Plenário proferido nos autos do Recurso de Reconsideração TC 5773/2017, o qual não conheceu o referido recurso em razão da intempestividade do mesmo.
Após a decisão ser proferida, o Ministério Público de Contas, por intermédio do Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, opôs Embargos de Declaração, pretendendo
conferir efeitos modificativos ao julgado, sob a alegação
de que o Acórdão TC 1150/2017, proferido pelo Plenário
conteria omissão – no tocante ao não conhecimento do
recurso em virtude da intempestividade, sem considerar,
no entanto, a suspensão do prazo recursal.
Por meio da Decisão Monocrática 147/2018-3, fls. 15/16,
conheci os presentes Embargos e determinei a notificação dos Srs. Antônio Lidiney Gobbi, Octávio Luiz Guimarães, Pedro Miguel Angel Castillo Diaz, a Sra. Maria Lúcia de Pádua Koehler e as empresas AZ Turismo e Viagens LTDA- EPP, Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares LTDA e K.G.B Transporte e Turismo LTDA- ME,
ora embargados, para apresentarem suas contrarrazões
no prazo de 05 (cinco) dias.
Devidamente notificados, os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme Despacho 5578/2018-9 da
Secretária Geral das Sessões à fl. 19.
Diário Oficial de Contas

Os seguiram para o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Denúncias, o qual por meio da Instrução Técnica
de Recurso – ITR 58/2019-9, fls. 22/26, manifestou pelo
não provimento dos embargos em virtude da ausência de
omissão no Acórdão recorrido.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao Ministério
Público de Contas, o qual se manifestou por meio do Parecer 1139/2018-1, fl. 30, de lavra do Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira, ratificando e reiterando os termos da peça inicial desses Embargos de Declaração.
É o relatório. Segue o voto.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, verifico que os presentes Embargos de
Declaração foram conhecidos por meio da Decisão Monocrática – DECM 147/2018-3, fls. 15/16, na forma do artigo 167, caput da Lei Complementar nº. 621/2012 (Lei
Orgânica desta Corte de Contas) e do artigo 411 do Regimento Interno deste Tribunal (RITCEES).
Verifico ainda, que foi cumprida a formalidade explícita
no art. 156 da Lei Orgânica deste Tribunal, qual seja; o
embargado foi notificado para apresentar suas contrarrazões, conforme Certidão 0288/2018-5 fls. 17. Portanto,
os autos estão aptos para julgamento.
No tocante ao mérito, após análise dos autos, verifico que a oposição dos presentes Embargos não encontra respaldo no ordenamento jurídico, o que obsta o seu
provimento.
Ressalto que inexiste contradição ou omissão ou obscuridade no Acórdão TC 1150/2017 deste Plenário, eis que
o Acórdão é claro ao não CONHECER o Recurso em virtude da INTEMPESTIVIDADE do mesmo, conforme Despacho 41794/2017-1 da Secretaria Geral das Sessões (fl.
www.tce.es.gov.br

34 dos autos do Processo TC 5773/2017), a entrega daqueles autos com vista pessoal ao Ministério Público de
Contas, para ciência do Acórdão TC 165/2017- 2ª Câmara ocorreu em 05/06/2017, vencendo o prazo para interposição do Recurso em face do mencionado Acórdão em
04/08/2017 e o recurso foi interposto em 07 de agosto
de 2017, portanto, não há dúvidas quanto a INTEMPESTIVIDADE DO MESMO.
Nesse sentido, entendo que deve ser negado o provimento dos embargos de declaração, uma vez que o julgado combatido não possui nenhum dos vícios previstos no
artigo 167 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Ante todo o exposto corroborando o entendimento técnico e divergindo do entendimento 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
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. CONHECER os presentes Embargos de Declaração
1.2. E, quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume o teor do Acórdão TC 1150/2017 proferido pelo Plenário deste Tribunal.
1.3. Dê-se ciência aos interessados.
1.4. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Unânime.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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3. Data da Sessão: 24/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Partes: DELEGACIA DE DEFRAUDACOES - DEFA , AMADEU
BOROTO, JUDSON BARBOSA DA ROCHA

4. Especificação do quórum:

Procuradores FILIPE KOHLS (OAB: 18667-ES), PAULA
ROHR (OAB: 17465-ES)

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (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
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO
ACÓRDÃO TC 1435/2017 – PLENÁRIO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se Embargos de Declaração opostos em face do
Acórdão TC 1435/2017 proferido pelo Plenário deste Tribunal nos autos do Processo TC 4594/2017, em que se
apreciaram Recurso de Reconsideração não conhecendo-o em virtude da intempestividade.
Após decisão proferida, o Sr. Amadeu Boroto, opôs Embargos de Declaração, pretendendo conferir efeitos modificativos ao julgado, sob a alegação de que o Acórdão
TC 1435/2017, proferido pelo Plenário conteria omissão
tendo vista que segundo o embargante esta Corte não
aplicou o Novo Código de Processo Civil, e por consequência concedendo prazo em dobro para interposição de
recurso, e portanto, o Recurso de Reconsideração cuja
decisão esta sendo embargada seria tempestivo.
É o relatório. Segue o voto.

ACÓRDÃO TC- 439/2018 – PLENÁRIO
Processos: 01000/2018-1, 01001/2018-6, 04594/2017-3,
03630/2017-4, 06157/2012-4

FUNDAMENTAÇÃO

UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus

Precipuamente, quanto ao cabimento dos embargos de
declaração, verifico que encontram respaldo no art. 167,
caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar
Estadual 621/2012).

Relator: Domingos Augusto Taufner

Além disso, constato que o expediente apresenta-se tem-

Classificação: Embargos de Declaração
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pestivo e que o interessado possui legitimidade, estando, portanto, atendidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual entendo que os embargos devem
ser conhecidos.
No tocante ao mérito, após análise dos autos, verifico que a oposição dos presentes Embargos não encontra respaldo no ordenamento jurídico, o que obsta o seu
provimento.
Ressalto que inexiste contradição ou omissão ou obscuridade no Acórdão TC 1435/2017 deste Plenário, eis que o
Acórdão é claro ao NÃO CONHECER o Recurso de Reconsideração em virtude de sua INTEMPESTIVIDADE, com
fundamento nos 162, §2º, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 397, IV, do Regimento Interno desta Corte.
Registra-se que esta Corte firmou entendimento nos autos do Processo TC 4594/2017, ora embargado, que não
restam dúvidas que o disposto no artigo 229 do Código
de Processo Civil, não se aplica a esta Corte de Contas.
Nesse sentido, entendo que deve ser negado o provimento dos embargos de declaração, uma vez que o julgado combatido não possui nenhum dos vícios previstos no
artigo 167 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Por fim, cumpre ressaltar que conforme preconiza o artigo 155, caput, da Lei Orgânica desta Corte, não é obrigatória a audiência do Ministério Público de Contas nos Embargos de Declaração.
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:

LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.1. CONHECER os presentes Embargos de Declaração
1.2. E, quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume o teor do Acórdão TC 1435/2017 proferido pelo Plenário deste Tribunal.
1.3. Dê-se ciência aos interessados.
1.4. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
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ACÓRDÃO TC- 440/2018 – PLENÁRIO
Processos: 01001/2018-6, 01000/2018-1, 04594/2017-3,
03630/2017-4, 06157/2012-4
Classificação: Embargos de Declaração
UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus
Relator: Domingos Augusto Taufner
Partes: DELEGACIA DE DEFRAUDACOES - DEFA , AMADEU
BOROTO, JUDSON BARBOSA DA ROCHA
Procuradores: FILIPE KOHLS (OAB: 18667-ES), PAULA
ROHR (OAB: 17465-ES)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO
ACÓRDÃO TC 1375/2017 – PLENÁRIO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se Embargos de Declaração opostos em face do
Acórdão TC 1375/2017 proferido pelo Plenário deste Tribunal nos autos do Processo TC 3630/2017, em que se
apreciaram Recurso de Reconsideração conhecendo-o
para no mérito dar-lhe provimento parcial, reformando
o Acórdão TC 1375/2017 apenas quanto ao valor do ressarcimento imputado.
Após decisão proferida, o Sr. Judson Barbosa da Rocha,
www.tce.es.gov.br

por intermédio de sua advogada a Sra. Paula Rohr, opôs
Embargos de Declaração, pretendendo conferir efeitos
modificativos ao julgado, sob a alegação de que o Acórdão TC 1375/2017, proferido pelo Plenário conteria obscuridade devendo ser clareado – no sentido de estabelecer que o valor a ser ressarcido seja de R$ 25.087,55 VRTE.
É o relatório. Segue o voto.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, quanto ao cabimento dos embargos de
declaração, verifico que encontram respaldo no art. 167,
caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar
Estadual 621/2012).
Além disso, constato que o expediente apresenta-se tempestivo e que o interessado possui legitimidade, estando,
portanto, atendidos os pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual entendo que os embargos devem ser conhecidos.
No tocante ao mérito, após análise dos autos, verifico que a oposição dos presentes Embargos não encontra respaldo no ordenamento jurídico, o que obsta o seu
provimento.
Ressalto que inexiste contradição ou omissão ou obscuridade no Acórdão TC 1375/2017 deste Plenário, eis que
o Acórdão é claro ao dar provimento parcial ao Recurso
de Reconsideração interposto pelo Sr. Judson Barbosa da
Rocha, ora Embargante, e por consequência reformar o
Acórdão TC 291/2017-Plenário, apenas quanto ao valor
do ressarcimento imputado ao recorrente, condenando-o a ressarcir ao erário municipal o valor correspondente a 269.910,51 VRTE, em virtude do recebimento indevido dos vencimentos pagos pela Prefeitura Municipal de
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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São Mateus.

do pelo Plenário deste Tribunal.

Processos: 07267/2017-3, 03633/2017-8, 03497/2014-8

Registra-se que esta Corte firmou entendimento que o
ressarcimento seria cabível em face dos valores que o
embargante recebeu indevidamente, ou seja, somente
os vencimentos pagos pela Prefeitura Municipal de São
Mateus de abril 2009 a setembro de 2012, o que corresponde ao valor à quantia de R$ 566.415,97 (quinhentos e
sessenta e seis mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e sete centavos).

1.3. Dê-se ciência aos interessados.

Classificação: Pedido de Reexame

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

UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta

2. Unânime.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

3. Data da Sessão: 24/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Recorrente: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD

Nesse sentido, observo que esta via não é adequada à rediscussão do mérito, razão pela qual entendo que deve
ser negado o provimento dos embargos de declaração,
uma vez que o julgado combatido não possui nenhum
dos vícios previstos no artigo 167 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Por fim, cumpre ressaltar que conforme preconiza o artigo 155, caput, da Lei Orgânica desta Corte, não é obrigatória a audiência do Ministério Público de Contas nos Embargos de Declaração.
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (em
substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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

1.1. CONHECER os presentes Embargos de Declaração
1.2. E, quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume o teor do Acórdão TC 1375/2017 proferiDiário Oficial de Contas

ACÓRDÃO TC- 441/2018 – PLENÁRIO
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Interessados: GISLENE VON RONDON JORGE, FABRICIO
PETRI, GRUPO MANOS LTDA ME
Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)
EMENTA: PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 1001/2017 - PLENÁRIO – CONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA TOTAL – EXCLUIR MULTA APLICADA AO SENHOR
MARCUS VINÍCIUS DOELINGER ASSAD – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de Recurso interposto pelo senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad, ex-Prefeito do Município de Anchieta, em face do Acórdão TC 1001/2017-Plenário, proferido no bojo do processo TC 3633/2017 (Monitoramento), por meio do qual fora condenado ao pagamento de
multa, decorrente do descumprimento de determinação
deste Tribunal (TC 3497/2014).
Inicialmente, instruindo o feito, foi proferida Decisão
05073/2017-4 (evento 09) pelo conhecimento do expediente recursal como “Pedido de Reexame”, em razão da
aplicação do principio da fungibilidade, determinando
seu efeito suspensivo, tendo em vista a presença de grave lesão ou de difícil reparação na multa aplicada ao recorrente.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Encaminhados os autos para manifestação da área técnica, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas - NRC prolatou a Instrução Técnica de Recursos
00034/2018-3 (evento 15), na qual pugnou pelo conhecimento do pedido de reexame e seu total provimento.
Considerando a manifestação técnica e a possibilidade de
provimento do feito, submeti o feito ao crivo do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas que, por meio
do Parecer 01293/2018-8 (evento 19), se pronunciou em
concordância com os argumentos fáticos e jurídicos delineados pelo NRC.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 ADMISSIBILIDADE
Em sede de admissibilidade, verifica-se que os pressupostos já foram devidamente analisados e acolhidos pelo
Plenário através da Decisão 05073/2017-4:
1.DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão Plenária, ante as razões expostas, em:
1.1. CONHECER do expediente recursal, acolhendo-o como “Pedido de Reexame”, em razão da aplicação do princípio da fungibilidade;
1.2. ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ao Pedido de Reexame, tendo em vista a presença de grave lesão ou de difícil reparação na multa imputada ao recorrente, conforme
previsão contida no art. 408, § 1º do RITCEES, da forma
explicitada neste voto;
1.3. ENCAMINHAR os autos à área técnica competente
para manifestação, nos termos do art. 409, caput, do RIDiário Oficial de Contas

TCEES.
II. 2 FUNDAMENTAÇÃO
Quanto ao mérito, o item 2 do Acórdão 1841/2015-Plenário prolatado no Processo TC 3497/2014 que trata de
Representação em face da Prefeitura Municipal de Anchieta, assim determinou:
2. Determinar ao atual Prefeito que não prorrogue o contrato, devendo concluir novo procedimento licitatório para a contratação livre da ilicitude verificada no procedimento anterior; e ao (à) atual pregoeiro (a) do Município
de Anchieta que promova as devida divulgação das alterações promovidas nos futuros editais de licitações, pela
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo incialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, as alterações não afetarem a formulação
das propostas.
Assim, o recorrente alega que não era parte na relação
processual, tendo em vista que só foi notificado uma única vez para apresentar esclarecimentos acerca do disposto na Representação acima citada.
Em razão disso, entende que a partir deste momento, a
responsabilidade do Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad
foi afastada, deixando de figurar no polo passivo da relação processual constituída no processo TC 3497/2014.
Pois bem.
De fato, nos autos do TC 3497/2014, verifiquei que a Instrução Técnica Inicial 1215/2014 indicou como responsável apenas a Sra. Gislene Von Rondon Jorge (Pregoeira
Municipal) sob o fundamento de que por “se tratar de
uma irregularidade atinente ao desenvolvimento do procedimento licitatório, o ato de reabertura de prazos competia exclusivamente à pregoeira”. Assim, entendeu-se
www.tce.es.gov.br

que não há conduta reprovável que possa ser inferida ao
ordenador de despesa, inexistindo a responsabilidade.
Porém, a determinação contida no item 2 do Acórdão TC
1841/201-Plenário foi objeto de monitoramento nos autos do TC 3633/2017, em que figurou como partes os Senhores Marcus Vinicius Doelinger Assad e Fabrício Petri. Contudo, o relator, através da Decisão Monocrática
81/2017 inserida no TC 3497/2014 encaminhou notificação apenas ao Prefeito Municipal Sr. Fabricio Petri para
que enviasse a documentação solicitada.
Ocorre que, a área técnica elaborou o Relatório de Monitoramento 00015/2017-2 em que opinou pela aplicação
de multa ao Sr. Marcos Vinícius Doelinger Assad por descumprimento à decisão desta Corte de Contas e notificação do atual Prefeito senhor Fabrício Petri.
Ora, assiste razão ao recorrente, pois o senhor Marcus
Vinicius Doelinger Assad não foi notificado para cumprimento de qualquer decisão desta Corte de Contas nos
autos do TC 3497/2014. Ao contrário, constato que a notificação do prefeito para apresentar a documentação para os fins do Monitoramento (Comunicação de Diligência 00024/2017, Processo TC 3497/2014) foi encaminhada ao Sr. Fabrício Petri e não ao Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad, o que dificultou o conhecimento da determinação deste Tribunal.
Desse modo, constato que no presente caso o direito à
ampla defesa foi prejudicado, razão pela qual voto pelo total provimento ao recurso, excluindo-se a multa imputada ao Senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad, por
meio do Acórdão 1001/2017.
Assim, por entender suficiente e plenamente motivada a fundamentação delineada na Manifestação TécniSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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ca 00034/2018-3, especialmente para conhecer o pedido
de reexame pleiteado, bem como no sentido de propor o
seu provimento total, adoto-a como razões de decidir e a
transcrevo abaixo:
[...]
Quanto ao mérito, o recorrente insurge-se quanto ao
item 02 do Acordão TC
1841/2015 – Plenário exarado na Representação (Processo TC 3497/2014) transcrito a seguir:
2. Determinar ao atual Prefeito que não prorrogue o contrato, devendo concluir novo procedimento licitatório para a contratação livre da ilicitude verificada no procedimento anterior; e ao (à) atual pregoeiro (a) do Município
de Anchieta que promova as devida divulgação das alterações promovidas nos futuros editais de licitações, pela
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo incialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, as alterações não afetarem a formulação
das propostas.
Aduz o Recorrente, que não é parte na relação processual tendo em vista que só fora citado uma única vez para
apresentar esclarecimentos acerca do disposto na Representação (Processo TC 3497/2014). O Recorrente ressalva ainda que após prestar os esclarecimentos foi elaborada a Instrução Técnica Inicial 1215/2014 que indicou como responsável apenas a Sra. Gislene Von Rondon Jorge
(Pregoeira Municipal) e “informando que por se tratar de
irregularidade atinente ao desenvolvimento do procedimento licitatório não havia conduta reprovável a ser indeferida ao ordenador de despesa, inexistindo sua responsabilidade”. O recorrente entende que a partir deste momento, “a responsabilidade do Sr. Marcus Vinicius
Diário Oficial de Contas

Doelinger Assad foi afastada, deixando de figurar o polo
passivo do processo TC 3497/2014. Seu nome não aparece como responsável em nenhuma peça ou publicação e
não é mais notificado ou citado a se manifestar nos autos”.

O Relator acolheu a Manifestação Técnica e através
da Decisão Monocrática 81/2017 (fls. 541 do Proc. TC
3497/2014) encaminhou a Notificação ao Prefeito Municipal Sr. Fabrício Petri para que enviasse a documentação
solicitada.

Diz ainda o recorrente que a área técnica manifestou-se
acerca da necessidade de monitoramento das determinações contidas no Acórdão TC 1841/2015 – Plenário, e
diante da verificação de descumprimento, opinou pela
aplicação de multa ao recorrente o que foi acolhido pelo
Relator (Processo TC 3633/2017).

Foram então desentranhados alguns documentos e
formou-se o Processo de Monitoramento (Proc. TC
3633/2017) onde a área técnica manifestou-se pela aplicação de multa ao Sr. Marcos Vinícius Doelinger Assad
por descumprimento à decisão desta Corte de Contas.

Pois bem.
O Acordão 1841/2015 – Plenário exarado na Representação (Processo TC 3497/2014), publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 23 de fevereiro de 2016, conta com
a seguinte redação:
2. Determinar ao atual Prefeito que não prorrogue o contrato, devendo concluir novo procedimento licitatório para a contratação livre da ilicitude verificada no procedimento anterior; e ao (à) atual pregoeiro (a) do Município
de Anchieta que promova as devida divulgação das alterações promovidas nos futuros editais de licitações, pela
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se
o prazo incialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, as alterações não afetarem a formulação
das propostas.(grifo nosso)
Na Manifestação Técnica (fls. 538 do Proc. TC 3497/2014),
o corpo técnico diz que a determinação direcionada ao
Prefeito Municipal é passível de monitoramento nos moldes da Resolução TC 278/2014. Para tanto, aduz o corpo
técnico que se faz necessária a notificação do interessado
para encaminhar as documentações solicitadas.
www.tce.es.gov.br

Aduz o corpo técnico que o Acórdão TC 1841/2015 – Plenário foi publicado em 23 de fevereiro de 2016, considerando “essa data para efeito de notificação do responsável, de forma que a partir daí deve dar cumprimento ao
que foi determinado”. E continua: “ou seja, a partir do dia
23 de fevereiro de 2016, findo o contrato, não poderia
mais o Prefeito Municipal prorrogá-lo, devendo, segundo
o Acórdão, encerrá-lo e concluir novo procedimento licitatório para a contratação livre da ilicitude verificada no
procedimento anterior”.
Afirma o corpo técnico que foi descumprida a determinação com a “prorrogação do Contrato 56/2014 feita através do 3º Termo Aditivo (Clausula Segunda), datado de
19 de agosto de 2016 (Fls. 569/573), prorrogação essa levada a cabo pelo ex- Prefeito Municipal Marcus Vinicius
Doelinger Assad”. Diz ainda que “foi descumprido, em relação ao contrato de Prestação de Serviços nº 21/2014,
ao ser prorrogado por meio do 3º Termo Aditivo (Clausula Segunda), datado de 14 de novembro de 2016 (fls.
595/597), prorrogação essa levada a cabo pelo ex-Prefeito Municipal Marcus Vinicius Doelinger Assad”. Sugere,
ao final, a aplicação de multa ao gestor.
Compulsando os autos verifica-se que assiste razão ao reSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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corrente quanto a
ausência de notificação do Sr. Marcus Vinicius Doelinger
Assad.
Apesar da publicação do Acórdão TC 1841/2015 no dia
23 de fevereiro de 2016 em momento algum o nome do
gestor foi citado no Acórdão o que torna muito difícil a
identificação da Determinação encaminhada por essa
Corte de Contas por parte do Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad.
Além disso, a Notificação do Prefeito para apresentar a
documentação de forma a tornar-se hábil o Monitoramento, (Comunicação de Diligência 24/2017, fls. 542
Proc. TC 3497/2014) foi encaminhada ao Sr. Fabrício Petri
e não ao Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad, mais uma
vez dificultando o conhecimento da Determinação deste
Tribunal por este último.
A Constituição Federal de 1988 através do art. 5º incisos
LIV, LV, LVI, LVII, XIX traz como princípios garantidores da
segurança jurídica o Devido Processo Legal e a Ampla Defesa.
Tornando-se mitigado o direito de ampla defesa, o processo administrativo resta prejudicado, conforme entendimento de vários tribunais judiciais, afirmando a necessidade da aplicabilidade do princípio constitucional do
devido processo legal e ampla defesa.
Se o interessado não foi notificado a prestar informações
ou a exibir documentos novos ou a defender-se em processo que tramita pelo TCE, resta configurada afronta à
ampla defesa do art. 5º, LV da Constituição Federal.
Assim, do ponto de vista da Constituição Federal, o devido processo legal pressupõe o contraditório, a garantia
da ampla defesa dentre outros princípios constitucionais,
Diário Oficial de Contas

não havendo possibilidade de se atribuir responsabilização pelo descumprimento da Determinação deste Tribunal ao Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad diante da ausência de notificação do gestor.
IV. CONCLUSÃO
Ante o exposto, opinamos pelo CONHECIMENTO do Pedido de Reexame, por presentes os pressupostos recursais
e, no mérito, pelo PROVIMENTO TOTAL.
[...]
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo parágrafo §2°, do artigo 409, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno), 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 do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER o presente Pedido de Reexame para no
mérito JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido, excluindo do Acordão 1001/2017-Plenário a multa imposta
ao Senhor Marcus Vinícius Doelinger Assad;
1.2. dar CIÊNCIA, na forma regimental, ao signatário do
pedido; e

3. Data da Sessão: 24/04/2018 - 12ª 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 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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 442/2018 – PLENÁRIO

1.3. após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito.

Processo: 09118/2017-1

2. Unânime.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Represenwww.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 25 de junho de 2018

62

ATOS DO PLENÁRIO

tação
UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EMENTA: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA – NÃO
CONHECIMENTO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pelo Deputado Estadual, senhor Euclério Sampaio em que narra supostas
irregularidades ocorridas no Edital de Chamamento Público n.º 001/2007 da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo
- SEAG, cujo objeto é aquisição de imóvel para instalação
e funcionamento da sede do IDAF-SEAG.
O representante alega que o senhor Octaciano Gomes
de Souza Neto, Secretário Estadual de Agricultura, teria
exercido influência indevida em um processo anterior (n.
003/2016 – Edital Público para aluguel de imóvel), a fim
de iniciar um novo procedimento, para aquisição de imóvel.

borou a Manifestação Técnica 00143/2018-5 (evento 10)
opinou pelo não conhecimento e arquivamento da representação.

V - Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;

Submetido o feito ao crivo do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, foi emitido o Parecer 00928/2018-2
(evento 14) onde se pronunciou em concordância com os
argumentos fáticos e jurídicos delineados na Manifestação Técnica 00928/2018-2.

VII - unidades técnicas deste Tribunal;

II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente representação, notadamente os
constantes do artigo 99, da Lei Complementar Estadual
621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado), a saber:
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.

VIII - as equipes de inspeção ou de auditoria, nos termos
do artigo 37, inciso II desta Lei Complementar;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício
do cargo ou da função que ocupem;
X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Ademais, deve-se igualmente observar os requisitos impostos às denúncias, aplicáveis às representações por expressa disposição do art. 99, §2º da LC 621/2012. Sendo
assim, é imperioso que se atente também para as exigências insculpidas no art. 94 da mesma lei, vejamos:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;

§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

III - estar acompanhada de indício de prova;

II - Magistrados e membros do Ministério Público;

IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;

Por fim, solicita que esta corte examine a matéria e determine o cancelamento do Chamamento Público 001/2017,
bem como realize vistoria à empresa MAGERAL.

III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao artigo 76, § 1º, da Constituição Estadual;

Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios ela-

IV - Senadores da República, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores;

Diário Oficial de Contas

VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
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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 obserSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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vados 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.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também
cuida do regramento afeto às representações em seus artigos 181 e 182, remetendo-se, ainda, às normas relativas
à denúncia, como transcrevo abaixo:
Art. 181. 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.

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.
Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia.
Como se vê, a legislação desta Casa elenca o rol de agentes públicos legitimados a representar, rol esse que é ampliado pelo art. 101 da LC 621/2012 e pela Lei 8.666 de 21
de junho de 1993 (Lei de Licitações) que assim dispõem:
LC 621/2012
Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações
e contratos administrativos.

Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:

Parágrafo único. Aplicam-se à representação prevista
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.

I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

Lei de Licitações

II - Magistrados e membros do Ministério Público;

Art. 113. [...]

III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao art. 76, § 1º da Constituição Estadual;

§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos
órgãos integrantes do sistema de controle interno contra
irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo.

IV - Senadores da República, Deputados Federais, Estaduais e Vereadores;
V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
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;
Diário Oficial de Contas

No presente caso, vê-se que a representação é subscrita
por Deputado Estadual, Senhor Euclério Sampaio, estando, portanto, amparada pelo artigo 99, § 1º, inciso IV da
LC 621/2012.
Contudo, constata-se, que a representação não veio
www.tce.es.gov.br

acompanhada de indícios de provas e possui falha na
identificação do representante, não estando, portanto,
atendidos todos os requisitos de admissibilidade, notadamente o disposto no inciso III e IV do art. 94 da Lei
Complementar 621/2012 c/c art. 99, § 2º da mesma lei.
Assim, não estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitida, voto pelo não conhecimento da presente representação, na forma do art.
art. 99, §2º, da LC 621/2012 e art. 182, parágrafo único,
do RITCEES, de modo que por entender suficiente e plenamente motivada a fundamentação delineada na Manifestação Técnica 00143/2018-5 (evento 10), adoto-a como razões de decidir e a transcrevo abaixo:
2. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
A Lei Complementar n. 621/2012, que se constitui na Lei
Orgânica deste TCEES, trata, em seu artigo 99, da representação encaminhada por agente público. No parágrafo
1º, inciso IV do mesmo artigo, aponta os deputados estaduais como legitimados a oferecer representação face
ao TCEES, em sua condição de agente público. Vejamos:
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:
(...)
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores; (grifamos).
A representação oferecida por agente público deve pasSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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sar ainda pelo crivo da admissibilidade, previsto no artigo
94 da LOTCEES, in verbis:
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.
Por sua vez, o artigo 99, § 2º da mesma lei, dispõe que
são aplicáveis à representação, no que couberem, as normas relativas à denúncia.
Assim, acerca da admissibilidade da representação, podemos verificar o seguinte:
- A petição inicial foi redigida com clareza, permitindo a
compreensão do teor da representação.
- Contém informações, sobre o fato, indicando também
a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção.
- Entretanto, carece a exordial dos indícios de prova necessários para ultrapassar as exigências de admissibilidade para prosseguimento da representação. Em nenhum
dos documentos trazidos aos autos consta a assinatura
do Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto, tendo sido elaborados por diferentes agentes do IDAF, incluindo o Diretor Presidente do Instituto. Não há indicação de participação da empresa Lorenge no Chamamento Público
n. 003/2016. O parecer técnico juntado aos autos pelo
Diário Oficial de Contas

representante não faz menção à referida empresa. A alteração legislativa mencionada foi proposta pelo Governador do Estado, inexistindo elemento que aponte, ainda que superficialmente, para influência do Sr. Octaciano
Gomes de Souza Neto. Assim, a documentação apresentada não sustenta, nem de forma mínima, a narrativa do
representante.
- Há falhas na identificação do representante, que não arrola seus dados de forma completa – falta qualificação
(na qual se exige minimamente CPF) e endereço.
Observa-se, portanto, que a petição inicial ora examinada atende aos requisitos consignados nos incisos I e II do
art. 94 da LOTCEES. Todavia, não cumpre as exigências
de admissibilidade elencadas nos incisos III e IV do mesmo artigo.
Sobre a exigência de indício de prova, 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 Eswww.tce.es.gov.br

tudos 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 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
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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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, 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;
Por todo o exposto, se sugere o não conhecimento da reDiário Oficial de Contas

presentação.

Plenário.

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

4. Especificação do quórum:

Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:

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.

3.1 – Não conhecimento da presente representação, por
desatendimento aos incisos III e IV do art. 94 c/c artigo
99, § 2º, ambos da LC n. 621/2012.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno), 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
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.2. NÃO CONHECER DA REPRESENTAÇÃO, por não atendimento aos requisitos do artigo 94, incisos III e IV, §1º
c/c o art. 99, §2º, ambos da Lei Orgânica deste Tribunal;
1.2. ARQUIVAR os autos na forma do art. 176, § 3º, incido I do RITCEES.
1.3. Dê-se ciência aos interessados do teor da presente
decisão.

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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 660/2018 – PLENÁRIO
Processo: 01577/2017-4
Classificação: Recurso Inominado

2. Unânime.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

3. Data da Sessão: 24/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária do

Interessado: Servidor público (FABIO BRAMBILLA RODRI-
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GUES), Servidor público (RAQUEL SPINASSE GIL SANTOS),
Servidor público (GUSTAVO RUBERT RODRIGUES)
EMENTA: RECURSO INOMINADO - PROGRESSÃO FUNCIONAL – CONHECER – DAR PROVIMENTO - MODIFICAR A DECISÃO OBJURGADA CONSTANTE DOS AUTOS
TC 8582/2016 – CIENTIFICAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso Inominado interposto pelos
servidores efetivos no cargo de Auditor de Controle Externo, Raquel Spinasse Gil Santos, Fabio Brambilla Rodrigues e Gustavo Rubert Rodrigues, em face da decisão da
Presidência desta Corte de Contas, exarada no Processo TC 8582/2016, que indeferiu o pedido de progressão
temporal pelo efetivo exercício de dois anos de trabalho
durante o estágio probatório.
Os recorrentes, na peça recursal, alegam: que foram admitidos no serviço público, neste Tribunal de Contas, no
cargo de auditor de Controle Externo, em 2013, após
aprovação no concurso público (Edital TCE-ES 01/2012);
que após a conclusão do estágio probatório, os requerentes progrediram para o nível I-2, conforme o parágrafo único do artigo 12 da LCE 622/2012; que alcançaram
a progressão por conclusão de estágio probatório (que é
uma das três modalidades de progressão, sendo as demais: progressão temporal e progressão por escolaridade); que apesar de terem preenchido os requisitos legais
para progredirem pela conclusão do estágio probatório e,
também, pelo decurso do interstício de 02 anos de trabalho durante o estágio probatório, não houve a concessão
da progressão temporal.
Diário Oficial de Contas

Assinalam, também: que em 06/04/2016 e 17/08/2016,
o Diário Oficial desta Corte de Contas concedeu aos requerentes a progressão por conclusão do estágio probatório, deixando-se de se conceder a progressão temporal devida pelos 02 anos de serviços prestados durante o
estágio; que merecem a concessão da progressão temporal, na forma do art. 11, da LCE 622/2012, esclarecendo que a vedação de progressão durante o estágio probatório, assinalada no caput do art. 12 da LCE 622/2012
é uma condição suspensiva – e não proibitiva - ao direito de contar o tempo de estágio probatório no interstício destinado à progressão na carreira; que ao analisar a
ficha funcional dos servidores mais antigos desta Corte,
após a conclusão do estágio probatório, passavam da referência G1 para a referência G3, em razão da concessão
da progressão temporal e da progressão por conclusão
do estágio probatório; a necessidade de tratar de forma
isonômica os servidores que se encontram regulados pela mesma legislação e mesma carreira.
Ao final, pugnam que a decisão exarada no processo TC
8582/2016 seja reformada, a fim de que, em razão dos
dois anos de serviços prestados durante o estágio probatório, se conceda aos requerentes a progressão temporal de uma referência, com efeitos financeiros a partir
da data em que concluíram o estágio probatório, conforme preconiza o art. 11 da Lei Complementar Estadual 622/2012.
Subsidiariamente, caso o plenário adote o posicionamento exposto no Despacho 5400/2017 da CJU, requer-se o aditamento do requerimento inicial, convertendo-o
em recurso na data de sua propositura, para conhecê-lo
e provê-lo, com a concessão da progressão temporal de
uma referência, com efeitos financeiros a partir da data
www.tce.es.gov.br

em que concluíram o estágio probatório, nos moldes do
art. 11 da LCE 622/2012.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Dos pressupostos recursais:
Na análise da admissibilidade do recurso, verifica-se que
os Recorrentes são capazes e possuem interesse e legitimidade processual, o que torna cabível o presente recurso.
Ademais, os recorrentes tomaram ciência da decisão presidencial em 21/02/2017, conforme se verifica no termo
de ciência 1/2017-1 (Processo TC 8285/2016) e o Recurso
Inominado foi interposto em 07/03/2017.
Com efeito, o artigo 479 do Regimento Interno desta Corte assim dispõe acerca do prazo do Recurso, conforme
transcrito a seguir:
Art. 479. Das decisões do Presidente caberá recurso inominado ao Plenário, no prazo de quinze dias, a contar da
publicação ou da ciência pelo interessado, sendo facultado àquele apresentar contrarrazões, em igual prazo.
Assim, no presente caso, considero tempestivo o recurso.
Diante do exposto, conheço do Recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Passo ao exame de
mérito.
A Lei Complementar Estadual 622/2012 prevê três modalidades de progressão, são elas: progressão por conclusão de estágio probatório, progressão temporal e a progressão por escolaridade.
A progressão por conclusão do estágio probatório está
contemplada no parágrafo único do artigo 12 da aludida
legislação, conforme segue transcrito:
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Art. 12. A progressão não poderá ocorrer durante o estágio probatório do servidor.
Parágrafo único. O servidor que for aprovado no estágio
probatório terá direito a evoluir uma referência, observadas as normas contidas no artigo 13.
A progressão temporal está regulamentada pelo artigo
11 do referido diploma legal, senão vejamos:
Art. 11. A progressão é a passagem de uma referência para outra imediatamente superior, dentro do mesmo cargo e nível, e dar-se-á no interstício de 02 (dois) anos.
A progressão por escolaridade está prevista nos parágrafos 1º a 4º, do artigo 11, do mesmo instrumento normativo, a seguir colacionado:
Art. 11. A progressão é a passagem de uma referência para outra imediatamente superior, dentro do mesmo cargo e nível, e dar-se-á no interstício de 02 (dois) anos.
§ 1º Aos Auditores de Controle Externo ativos fica garantida também a progressão por escolaridade:
I - para a referência subsequente àquela em que o servidor se encontrar, quando possuir certificado de curso em
nível de especialização lato sensu, nas áreas de interesse
do TCEES, constantes do Anexo II;
II - para 2 (duas) referências subsequentes àquela em
que o servidor se encontrar, quando possuir certificado
de curso em nível de mestrado strictu sensu, nas áreas de
interesse do TCEES, constantes do Anexo II;
III - para 2 (duas) referências subsequentes àquela em
que o servidor se encontrar, quando possuir certificado
de conclusão de curso superior adicional, nas áreas de interesse do TCEES, constantes do Anexo II;
IV - para três referências subsequentes àquela em que o
Diário Oficial de Contas

servidor se encontrar, quando possuir certificado de curso em nível de doutorado strictu sensu, nas áreas de interesse do TCEES, constantes do Anexo II.
§ 2º Os cursos referidos no § 1º, incisos I, II, III e IV, deverão ter o reconhecimento do Ministério da Educação.
§ 3º Para efeito da progressão de que trata o § 1º, incisos I, II e IV, será considerado apenas 1 (um) certificado de especialização lato sensu, 1 (um) de mestrado e 1
(um) de doutorado, limitando-se a 3 (três) o número de
referências passíveis de serem conferidas em decorrência da obtenção de títulos acadêmicos que serão admitidos após o período do estágio probatório.
§ 4º Para efeito da progressão de que trata o § 1º, inciso III, será considerado apenas 1 (um) certificado de graduação, não sendo admitidos cursos de educação profissional e tecnológica e cursos sequenciais, na forma
da lei. (Parágrafo Incluído pela LC nº 659/2012 – DOE
21.12.2012)
No caso concreto, os servidores, Raquel Spinasse Gil Santos, Fabio Brambilla Rodrigues e Gustavo Rubert Rodrigues foram admitidos no serviço Público neste Tribunal
de Contas, no cargo de Auditor de Controle Externo, em
2013, após aprovação no concurso público de provas e títulos, lançado pelo Edital TCE/ES nº 1/2012.
O Diário Oficial desta Corte, em 06/04/2016 e 17/08/2016,
concedeu aos recorrentes a progressão por conclusão
do estágio probatório, todavia, deixou de conceder a
progressão temporal devida em razão dos 2 anos de serviços prestados durante o estágio.
A Consultoria Jurídica assinala no despacho 54/2017,
exarado no bojo do processo TC 8582/2016, que o assunto já foi analisado por esta Corte, conforme Parewww.tce.es.gov.br

cer 091/2016, exarado no processo TC 1985/2016. Nessa oportunidade, assinalou quanto a impossibilidade de
ocorrer a progressão no estágio probatório, senão vejamos:
Temos então que a proibição incerta no art. 12º da LC
622/2012, não é condição suspensiva, mas proibitiva e
como tal, não há que se falar, mesmo hipoteticamente,
em pagamento retroativo, até porque como retroceder
aquilo que a lei proíbe pagar?
O ponto nodal do presente recurso reside em esclarecer
se a vedação de progressão durante o estágio probatório,
prevista no caput do art. 12, da Lei Complementar Estadual 622/2012 é uma condição suspensiva ou uma condição impeditiva ao direito dos recorrentes contarem o
tempo do estágio probatório no interstício destinado a
progressão na carreira.
Para o deslinde da questão, vale detalhar os seguintes
conceitos constantes no caput do art. 11 e no caput e parágrafo único do art. 12 da LCE 622/2012:
· Progressão temporal é passar de uma referência para
outra superior, o que acontecerá no interstício de 2 anos.
O que se extrai do art. 11, que conceitua a progressão
temporal, é que o fator tempo de serviço é determinante para a ocorrência deste tipo de progressão. Este artigo que inaugura a abordagem da progressão temporal
não fez qualquer distinção ou restrição na redação deste artigo.
· A progressão por conclusão do estágio probatório, por
sua vez, ocorrerá quando o servidor obtiver a devida
aprovação no estágio, oportunidade em que terá direito a evoluir uma referência, conforme o parágrafo único, do art. 12.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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A celeuma, no entanto, reside no que dispõe o caput do
art. 12, senão vejamos: “A progressão não poderá ocorrer durante o estágio probatório do servidor”.
A regra do caput do art. 12 merece especial atenção ao
ser interpretada, na medida em que deve guardar sintonia com os demais regramentos que instituem a progressão no plano de carreira dos auditores. Ademais, é
importante ressaltar que por se tratar de norma restritiva de direitos não comporta interpretação ampliativa e,
portanto, não tem o condão de restringir a ocorrência da
progressão temporal.

rados para a progressão por escolaridade tão logo ocorra a aprovação no estágio probatório. Ora, não faz sentido reconhecer a aquisição do conhecimento pelo servidor (que acarreta a progressão por escolaridade), mas
negar o transcurso do tempo (que acarreta a progressão
temporal) quando ambos os fatos ocorram durante o estágio probatório.
Tal argumento reforça a intenção do legislador em conferir o caráter suspensivo (e não impeditivo) ao direito dos
recorrentes contarem o tempo do estágio probatório no
interstício destinado a progressão temporal.

11526/2016 – ratificado por decisão exarada pelo Conselheiro Presidente) constante dos autos TC 8582/2016, no
sentido de conceder a progressão temporal devida em
razão dos 2 anos de serviços prestados durante o estágio probatório dos recorrentes, com efeitos financeiros a
partir da data em que concluíram o estágio probatório;
1.4. CIENTIFICAR os servidores interessados, observando
as formalidades legais;
1.5. ARQUIVAR os presentes autos, após os trâmites de
estilo.
2. Unânime.

A norma insculpida no caput do art. 12, na verdade, suspende a fruição do direito a progressão (em especial no
que tange aos efeitos financeiros) durante o estágio probatório.

Nesse quadrante, foi equivocada a decisão desta Corte
que não concedeu a progressão temporal devida em razão dos 2 anos de serviços prestados durante o estágio
probatório dos recorrentes.

Ou seja, quando interpretados conjuntamente os artigos
11 e 12 da lei em apreço, o que não está permitido é
passar de uma referência para outra superior durante
o estágio probatório. Mas os artigos estudados não dizem que o período de efetivo exercício do servidor deixa de existir.

Ante todo exposto, divergindo do entendimento da Presidência, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto a apreciação do Colegiado.

4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência), Sérgio Manoel Nader Borges (relator)
e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

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

Pelo contrário: não consigo vislumbrar que a intenção
do legislador seja desconsiderar o período de efetivo
exercício do servidor.
O que a lei pretende dizer, ao meu ver, é que somente
quando o estágio probatório terminar, o período de efetivo exercício do servidor poderá ser considerado a título de progressão temporal. Ou seja: somente quando
o estágio probatório terminar é que o servidor poderá
passar de uma referência para outra superior.
Tanto é assim que a pontuação dos cursos realizados pelo servidor durante o estágio probatório serão consideDiário 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 administrativa, antes as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER o Recurso Inominado, nos termos do artigo 479 do Regimento Interno desta Corte;
1.2. DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, nos termos dos artigos 11 e 12 da Lei Complementar Estadual
622/2012;
1.3. MODIFICAR a decisão objurgada (Despacho
www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 05/06/2018 - 5ª Sessão Administrativa do Plenário.
4. Especificação do quórum:

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO ANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Pautas das Sessões - 1ª Câmara

PAUTA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA QUARTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2018 ÀS 14:00
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pela 1ª Câmara, em Sessão OrdináCOMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA
Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

ria, nos termos dos artigos 60, 61, 93, 101, 102, 327 e

Ministério Público Especial de Contas

Exercício: 2016
Responsável: EDELIO FRANCISCO GUEDES, WILSON
BERGER COSTA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)]

Processo: 05537/2017-7

quentes, proceder-se ao julgamento de processos adia-

Unidade gestora: Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Aracruz
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 07516/2016-1

Exercício: 2016
Responsável: SERGIO CUNHA CARVALHO

Processo: 06198/2017-4

Unidade gestora: Consórcio Público Rio Guandú

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Responsável: WILSON BERGER COSTA

Processo: 04721/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire

Diário Oficial de Contas

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

dendo, entretanto, nessa Sessão ou em Sessões subse-

Exercício: 2015

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

328 do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), po-

dos ou constantes de pautas já publicadas.
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Processo: 05091/2017-8

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

Exercício: 2017
Responsável: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA

Processo: 06539/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário

Exercício: 2017

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Responsável: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA

Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ES-

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 25 de junho de 2018

70

ATOS DA 1a CÂMARA

TADO DO ESPIRITO SANTO

Processo: 08753/2017-7

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: ANTONIO WILSON FIOROT, MAR & SOL

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire

Exercício: 2015

SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, RENATA LIMA

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

Responsável: WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA

RAMPINELI, SEBASTIAO TEIXEIRA DE SOUSA

Exercício: 2017
Responsável: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA

Processo: 06684/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamen-

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus

Processo: 03284/2018-8

tária

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul

Exercício: 2017

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Responsável: JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR

Exercício: 2017

Processo: 08109/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

Processo: 03431/2016-5

MANI FERNANDES

Exercício: 2015

Exercício: 2017
Responsável: FABRICIO PETRI
Diário Oficial de Contas

Processo: 04991/2017-1

- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

tária

Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA

Total: 11 processos

Responsável: FABRICIO PETRI, JANAINA PETRI PASSA-

Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamen-

Exercício: 2017

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Ibatiba

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

Responsável: THIAGO FIORIO LONGUI

Representante: GEODESICA SERVICOS LTDA - ME

Processo: 08431/2017-2

Processo: 04723/2017-9

Responsável: LUCIANO DE PAIVA ALVES [FERNANDO ALVES AMBROSIO (OAB: 4508-ES)], THIAGO PECANHA LOPES

Responsável: LEDSON MARTINS FIGUEIREDO, ZENILTON VICENTE VASCONCELOS

Processo: 05099/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: LUIZ AMERICO BOREL, MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO

Processo: 07192/2016-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério de Alto Rio Novo
www.tce.es.gov.br

Processo: 05518/2017-4
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio
Novo
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ABILIO DE OLIVEIRA NETO

Processo: 05519/2017-9
Unidade gestora: Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério de Alto Rio Novo

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Unidade gestora: Polícia Civil do Espírito Santo

Representante: GUINCHOS GUARAPARI LTDA, JOCIMAR
PAGANINI PEDRUZZI

Exercício: 2008

Responsável: FABRICIO PETRI, JANAINA PETRI PASSAMANI FERNANDES

Interessado: POLICIA CIVIL ES

Processo: 04727/2018-5

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim

Exercício: 2016

Classificação: Agravo

Responsável: BARBARA FARIA, SILVANETE MARIA PEREIRA RODRIGUES, WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA

Interessado: LORRANA SOUZA ASSIS, LUIZ CARLOS ZANON DA SILVA JUNIOR, MARIO STELLA CASSA LOUZADA

Processo: 05630/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA

Processo: 02641/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
Responsável: ARNOBIO PINHEIRO SILVA

Processo: 04052/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta

Diário Oficial de Contas

Recorrente: ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [GEFERSON PEDRO ZONTA GOMES (OAB: 18044-ES), KARINA DEBORTOLI (OAB: 10137-ES), RAFAEL ANTONIO TARDIN (OAB: 11647-ES)]

Processo: 04877/2018-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Aracruz
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: ALCANTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS, Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Aracruz,
ALCÂNTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS)

Total: 12 processos
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 02028/2009-8

www.tce.es.gov.br

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Apensos: 07017/2009-9, 02492/2008-9
Responsável: HELIO MOREIRA DE MENEZES, MARIA DE
LOURDES BARROCA E GARCIA DIAS

Processo: 02491/2010-6
Unidade gestora: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2009
Apensos: 05125/2010-6
Interessado: HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA GLORIA
Responsável: ALBERTO COLNAGO [PAULO HENRIQUE
CUNHA DA SILVA (OAB: 10653-ES)], ANSELMO TOZI, BERNARDO FRAGA MAURO, CLAUDETE PANSINI DA SILVA,
DENIZE DA SILVA FARIA [ROGERIO BRUM MATTOS (OAB:
4206-ES)], ELENILDE RIBEIRO, EVA DO CARMO BERNABE DA SILVA, JOANINA BICALHO VALLI, LUCIANE VALADAO ALMEIDA, MARIA DE LOURDES SOARES, MARIA
MAGARETT DE BARROS, MARIANA BARATELA GUASTI,
MEDICINA HIPERBARICA VITORIA LTDA, RAQUEL APARECIDA HILARIO, REGIANI MAIA LUCCI FREITAS, SHARKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, SRD
- SERVICOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA [ROWENA FERREIRA TOVAR (OAB: 3366-ES), SANTHIAGO TOVAR
PYLRO (OAB: 11734-ES)]
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Processo: 06022/2012-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável: ADEMAR COUTINHO DEVENS [ANDRE VINICIUS MARQUES GONCALVES (OAB: 11813-ES), DOLIVAR
GONCALVES JUNIOR (OAB: 12810-ES), DOLIVAR GONCALVES JUNIOR (OAB: 12810-ES), WELLINGTON BORGHI (OAB: 9435-ES), WELLINGTON BORGHI (OAB: 9435ES), WELLINGTON BORGHI (OAB: 9435-ES), WELLINGTON
BORGHI (OAB: 9435-ES)], DURVAL VALENTIN DO NASCIMENTO BLANK, JONES CAVAGLIERI, LOUISE JORGE
GONCALVES BITTI SANTA ANNA [GUILHERME MIRANDA
RIBEIRO (OAB: 14240-ES), RAFAEL SANTA ANNA ROSA],
MARIA LUIZA DEPIANTE OLIVEIRA, URBIS - INSTITUTO
DE GESTAO PUBLICA, WELLINGTON LORENZUTTI

Processo: 06811/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: FABIOLA PETRI, FABRICIO PETRI, ORENIVA
MAGNAGO PETRI, PREFEITURA ANCHIETA
Responsável: ANTONINO MORELI FILHO, BERNARDA
PEREIRA DE SOUZA NAVARRO, CHEIM JORGE & ABELHA
RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, DIRCEU PORTO DE MATTOS, EDIVAL JOSE PETRI, FEDERACAO CAPIXABA DE MOTOCICLISMO, GILMARA COSTA LAIBER, LILIANA MARQUES ANDRADE, LUCAS FERREIRA CARDODiário Oficial de Contas

SO, LUIZ CARLOS DE MATTOS SOUZA, LUZIA APARECIDA LORENCINI, MARCELO POMPERMAYER DE ALMEIDA, ORENIVA MAGNAGO PETRI, PABLO MERLO PRATA, PROJECTA EDUCACIONAL LTDA [BRUNO HUGI (OAB:
375947-SP), GUSTAVO HENRIQUE DE FARIA SANTOS
(OAB: 363555-SP), HENRIQUE LAGO DA SILVEIRA (OAB:
327013-SP), MANUELA MATTOSO CAMARA DE MENEZES RIBEIRO (OAB: 203707-RJ), MARINA LISSA ODA HORITA (OAB: 376181-SP), NATALIA SALZEDAS PINHEIRO DA
SILVEIRA (OAB: 286686-SP), TATIANI PENA MAIA RODRIGUEZ (OAB: 9840-ES)], RONALD RAMOS HERMES, TEREZA MARIA CHAMOUN MERIZIO

Processo: 07582/2012-5

ES)], LEONARDO BULUS GOMES BARBOSA LIMA, LICIA
GUARCONI PAIVA GONCALVES, LUCIA MARIA FONTES
GOMES, LUCIANE FERNANDES DO PRADO RODRIGUES
- ME [CARLOS ROBERTO OGGIONI DE ANDRADE (OAB:
19959-ES), EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO (OAB: 6456ES), JOSE CLAUDIO TRINTIM TORRES (OAB: 16390-ES)],
MARIA INES PARRINI ABDALLA MINASSA - ME, OSMARINA DOMINGOS DOS SANTOS ALVES, PUBLICA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LTDA - ME, SELF ASSESSORIA
E CONSULTORIA LTDA - EPP, ULYSSIS VERDAM DA SILVA

Processo: 07288/2013-2
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos Municipais de Mimoso do Sul

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Interessado: CAMARA ARACRUZ

Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E
INFORMATICA LTDA [ANDRE ARAUJO BARCELOS (OAB:
16778O-MT)], ANGELO MARCIO BERNARDES [VITOR RIZZO MENECHINI (OAB: 10918-ES)], CASTE CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, CONSTRUTORA MIMOSENSE LTDA - ME, EVANDRO ABDALLA, FERNANDO SANTOS MOURA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)],
GILDO DALTO JUNIOR, JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR [CARLOS ROBERTO OGGIONI DE ANDRADE
(OAB: 19959-ES), EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO (OAB:
6456-ES), JOSE CLAUDIO TRINTIM TORRES (OAB: 16390www.tce.es.gov.br

Exercício: 2012
Responsável: GIOVANI BOSI LOPES, RONALDO MODENESI CUZZUOL [PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB:
10300-ES)], SAMUEL NASCIMENTO BARBOZA [JOSMAR
DE SOUZA PAGOTTO (OAB: 7288-ES), MARCELO ROSA
VASCONCELLOS BARROS (OAB: 12204-ES), NILTON BASILIO TEIXEIRA (OAB: 7543-ES)], WALTER LUIZ MERLO [JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO (OAB: 7288-ES), MARCELO ROSA VASCONCELLOS BARROS (OAB: 12204-ES), NILTON BASILIO TEIXEIRA (OAB: 7543-ES)]

Processo: 03911/2015-3
Unidade gestora: Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Exercício: 2014

Apensos: 02320/2017-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério

Responsável: SUELI PASSONI TONINI, TARCISIO JOSE FOEGER

Representante: MIRANDA ENGENHARIA EIRELI - ME

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Processo: 04062/2016-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de João Neiva
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: BERNARDO LUIZ ALMEIDA ROMANO,
HENRIQUE KUSTER FILHO, JOSAFA STORCH, PAULO CESAR PALACIO
Terceiro interessado: PROJECAO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME

Exercício: 2015
Responsável: ELIO CAMPAGNARO, JURANDIR MATOS
DO NASCIMENTO JUNIOR, LAERTE ALVES LIESNER, LUIZ
CARLOS ADAO, MARIA DE LOURDES BARCELLOS, MARIO HENRIQUE MARIM REALI, MARISTELA NAIR COLLODETTI DEMUNER, OTAVIO ABREU XAVIER JUNIOR, PAULO SERGIO DE NARDI, PEDRO LAUDEVINO, WALDEMAR
JOSE DE BARROS

Processo: 05160/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Montanha

Representante: VITOR LIBARDI

Processo: 08479/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROSALINA DOS SANTOS NUNES

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Processo: 08673/2016-3

Exercício: 2016
Responsável: IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES, RICARDO DE AZEVEDO FAVARATO

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VANIA MACHADO DE SOUZA

Processo: 05293/2016-4

Processo: 00956/2018-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Apiacá

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Exercício: 2015
Responsável: ADRIANA TROCILO PICANCO ROSTAGNO,
ALESSANDRA DE ASSIS, ASTOLFO FARIA MOREIRA, FABRICIO GOMES THEBALDI, HUMBERTO ALVES DE SOUZA, MIGUEL AFONSO ALMEIDA DE OLIVEIRA

Processo: 01418/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Diário Oficial de Contas

Representante: JEFSON TAYLOR, PEDRO JADIR BONNA

Processo: 00958/2018-9

Processo: 09156/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SARA FREITAS DE MENEZES SALLES

Total: 17 processos

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: JEFSON TAYLOR, PEDRO JADIR BONNA

Processo: 01361/2018-6

www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRA SUBSTITUTA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 05512/2017-7
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Alegre
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Exercício: 2016
Responsável: MAURICIO DUARTE VENANCIO

Processo: 05960/2017-7
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Pancas

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

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: MARINA CAPRINI SIQUEIRA BALLARINI

Interessado: TEODORO DE OLIVEIRA

Processo: 08671/2016-4

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Processo: 08291/2016-1

Processo: 08687/2016-5

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

Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Viana

Exercício: 2016

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Responsável: ERALDO CAVICCHINI MATOS, LAERCIO
MIGUEL MARTINS

Interessado: DAGMAR SAMPAIO ROSA

Interessado: CARLA LIMA DE OLIVEIRA

Processo: 06089/2017-2
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Mimoso do Sul
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ALAN MASSINI POSSE, MARCELO TUNHOLI

Processo: 02933/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Edital de Concurso

Processo: 08295/2016-9

Processo: 08781/2016-1

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

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: ILZA CARVALHO FERNANDES

Interessado: TEREZINHA ALVARENGA

Processo: 08375/2016-4

Processo: 08940/2016-7

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

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Interessado: JOSIANE CALLEGARI FREITAS

Interessado: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO

Total: 13 processos
Processo: 08664/2016-4

Interessado: MUNICIPIO DE VITORIA

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Terceiro interessado: LUCIANO SANTOS REZENDE

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARCO ANTONIO DE CASTRO BARCELLOS

Processo: 08167/2016-4

Diário Oficial de Contas
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Total geral: 53 processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA:
Dia 11 de julho de 2018 - Quarta-Feira.

Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara

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

ACÓRDÃO TC- 668/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO TC: 02253/2018-1
JURISDICIONADO: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
ASSUNTO: Representação
REPRESENTANTE: Leader Distribuidora de Material Hospitalar EIRELI
RESPONSÁVEIS: Nélio Almeida dos Santos, Claudete Pansini da Silva
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – CONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pela empresa LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI.,
contra possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico n.º
027/2018, realizado pelo HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, que tinha como objeto o registro de
preços de kit campo cirúrgico e outros, para posterior fornecimento, conforme especificações do Anexo I do Edital.
O representante, em suma, questionou ilegal a ausência de
obrigatoriedade de apresentação de laudos técnicos que
comprovem a qualidade dos produtos dos lotes 01 e 02, já
Diário Oficial de Contas

que isso comprometeria a especificação do material.
Requereu, ao final, a concessão de tutela cautelar para suspender o certame e, ao final, a anulação do mesmo, com a
consequente aplicação de sanção aos responsáveis.
Analisados os autos, a Secretaria de Controle Externo de
Saúde e Assistência Social – SecexSAS, por meio da Manifestação Técnica n.º 00289/2018-1, entendeu que a representação não atende aos requisitos formais presentes
no artigo 94 da Lei Complementar n.º 621/2012, em especial o inciso II, já que não teria sido narrado fato irregular
que justificasse o desencadeamento de ações desta Corte.
De toda sorte, apesar de identificar defeito formal que justificaria o não conhecimento da representação, procedeu
à análise de mérito, concluindo pela improcedência da
pretensão da representante, sustentando que a administração atuou na forma exigida pela legislação ao ampliar
a competição, não exigindo a apresentação, pelas concorrentes, de laudo técnico e garantiu a qualidade dos produtos adquiridos ao inserir, na fase de habilitação, parecer
técnico e análise de amostrar.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.º 01606/20181, da lavra do Procurador Luciano Vieira, entendeu pelo conhecimento e improcedência da representação, acompanhando a conclusão técnica a respeito do mérito.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Inicialmente, divirjo da área técnica e acompanho o Ministério Público de Contas no que diz respeito ao conhecimento da representação. Entendo presentes os requisitos
formais necessários, em especial por ser possível compreender a suposta ilegalidade identificada pela representante, razão pela qual conheço a representação.
No mérito, acompanho o posicionamento técnico e miniswww.tce.es.gov.br

terial, por entender que a Administração Pública atuou de
forma a garantir a ampliação do número de empresas concorrentes, além de cercar-se das cautelas necessárias para
aferir a qualidade dos produtos fornecidos pelas empresas
interessadas, exigindo, na fase de habilitação, parecer técnico e análise de amostrar.
Desse modo, considerando que os questionamentos são
improcedentes, adoto os fundamentos expostos na Manifestação Técnica n.º 00289/2018-1, que passa a integrar
a Fundamentação do presente Voto, conforme transcrito:
“3 – ANÁLISE TÉCNICA
Quanto ao mérito, a Representante questiona a ausência
de obrigatoriedade de laudo técnico que comprove a qualidade dos produtos dos lotes 1 e 2 do Edital, alegando que
sua ausência colocaria em risco pacientes submetidos a cirurgia.
No entanto, conforme informado pelos Representados, a
ausência de obrigatoriedade de apresentar tais laudos foi
uma escolha realizada pela Comissão Permanente de Licitação – CPL para, ao não onerar os participantes com a obtenção de laudos técnicos, ampliar a concorrência do certame e, assim, garantir melhor preço para a administração
pública.
Questionados quanto ao risco que tal decisão traria aos
pacientes, os Representados informaram que os produtos
das empresas vencedoras por lote, na fase de qualificação,
seriam submetidos a parecer técnico e a análise de amostras, para garantir o atendimento do produto aos requisitos constantes do edital.
Ou seja, as alegações da Representante não apenas não
possuem fundamento, uma vez que os laudos técnicos serão produzidos pela administração pública na fase de habiSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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litação, como representa limitação ao caráter competitivo
do certame.
Quanto à alegação de que a demora na resposta a sua impugnação administrativa teria prejudicado sua participação no certame, tal alegação também não possui fundamento, uma vez que, sua solicitação de exigência no edital
de laudo técnico restringiria a competição, a ausência de
resposta imediata não prejudicou a participação da Representante no Pregão, podendo ter ela cadastrado sua proposta, nos termos presentes no Edital.
Dito isto, cabe destacar que, além desses requisitos extrínsecos, pode-se dizer que existe um requisito intrínseco,
trazido no caput do art. 94, que trata da competência do
Tribunal de Contas. Melhor explicando, o art. 94 traz como
requisito que as denúncias e representações que versem
“sobre matéria de competência do Tribunal”.
Das informações prestadas pela Representante é possível
verificar que se trata de interesse subjetivo, consistente
na sua expectativa de, em havendo a obrigatoriedade de
apresentação de laudo técnico, a competição do certame
fosse restringida e fosse a Representante declarada vencedora do Pregão.
A fim de análise, vale cunhar a premissa de que cabe ao Tribunal de Contas a tutela do interesse público e resguardo
do erário e não a tutela do direito da licitante.
Melhor explicando, as Cortes de Contas, instituições de
atribuições constitucionais, são exercentes do controle externo, tendo como função a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Assim, tomando o rol de competências, atribuídas pelas respectivas
constituições às Corte de Contas, inexiste a atuação na defesa de interesses eminentemente particulares.
Diário Oficial de Contas

De fato, quando são analisados procedimentos ou atos administrativos, a atuação da Corte de Contas poderá atingir a esfera jurídica de particulares, destinatários do ato ou
integrantes do processo administrativo. Porém, tal fato se
dará de forma reflexa, como consequência prática da determinação emitida pelo Tribunal de Contas, seja pela manutenção, seja pela suspensão ou, ainda, pela reforma do
ato ou processo.
Tal entendimento encontra consonância com o Acórdão
2439/2013 emitido pelo Plenário do Tribunal de Contas da
União, cujos excertos estão reproduzidos a seguir:
(...) o Tribunal está sendo acionado para resguardar suposto direito alheio, ou seja, numa situação em que não se
mostra presente o interesse coletivo que justificaria a intervenção desta Corte de Contas.
(...) sabendo que não foram esgotados os canais de revisão
perante a autoridade recorrida previstos na legislação específica – a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000,
o Decreto nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, a Lei nº
8.666/1993 – dos atos que o representante entende contrários aos seus direitos, bem como, no caso de negativa de
provimento, apelo ao órgão da Justiça competente, reforço
a tese de que matérias da espécie não encontram espaço
para apreciação nesta Casa, sob pena de representar avanço indevido nas atribuições que são próprias da unidade jurisdicionada ou do Poder Judiciário.
A apreciação e julgamento de direito subjetivo pelas Cortes
de Contas implica na avocação inconstitucional de competências próprias do Poder Judiciário. O que geraria, também, afronta ao sistema constitucional de tripartição do
poder.
Caso, na situação fática concreta, tenha ocorrido afronta a
www.tce.es.gov.br

um direito subjetivo da Representante, é cabida a apreciação pelo Poder Judiciário, conforme determinação constitucional descrita no art. 5º, inciso XXXV:
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito;
Esta Corte de Contas também, em diversas oportunidades,
deixou de conhecer a denúncia ou representação, considerando não ser sua competência a análise de interesses
subjetivos.
No ACÓRDÃO TC-1844/2015 – PLENÁRIO, ficou decidido o
não conhecimento da representação por se tratar de interesse subjetivo da representante em relação ao pedido de
reequilíbrio econômico-financeiro.
ACÓRDÃO TC-1844/2015 - PLENÁRIO
O presente cuida de expediente, posteriormente autuado
como Representação, encaminhado a esta Corte de Contas
pela empresa (...), pessoa jurídica de direito privado, em
face da Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, em decorrência do Pregão Presencial 4/2014, cujo objetivo foi a
contratação de empresa especializada em serviço de vigilância armada, destinada a atender ao Hospital Geral de Linhares, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado alegando.
Alega a recorrente, em síntese, ter vencido a disputa do
mencionado Pregão, entretanto, o senhor Secretário Municipal de Saúde do Município se nega acolher pedido da
empresa de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pelo advento de novas convenções coletivas, que trouxe mudanças nos encargos financeiros, resultando em elevação dos custos, conforme relatado na peça exordial.
Seguindo os trâmites regimentais, foram os autos encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, consideSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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rando a possibilidade de a representação em questão tratar de interesse essencialmente privado da representante.
Para tanto, corroborando a esse posicionamento, transcreve o Acórdão 3.138/2013, Segunda Câmara, do Tribunal de
Contas da União, in verbis: (...) não há falar em este Tribunal tutelar interesses privados. Em que pese, por via transversa, eventual decisão do TCU beneficiar empresa representante que tenha noticiado possíveis irregularidades
contratuais, há de sobrepujar o interesse público na análise de contratos firmados entre a Administração e o particular, pois o interesse mediato do instituto da representação discriminada no art. 113, § 1º, da Lei de Licitações, consiste em preservar, tutelar o interesse público e não o privado. Não identificado o interesse público na relação contratual, deve-se afastar a competência do TCU para analisá-la, por não ser o foro adequado. É nesse contexto que não
verifico, no caso concreto, competência do TCU para adentrar a análise do multicitado contrato, por falta de pressuposto válido para o regular desenvolvimento do processo,
qual seja o interesse público, já que prepondera, nestes autos, o interesse da Representante em ver tutelado interesse eminentemente privado da mesma. A jurisprudência é
firme no sentido de não acolher requerimentos de tutela
de interesses eminentemente privados, pois a competência outorgada a este Tribunal inclui apenas questões de interesse público, o qual não foi arguido nos autos. Apenas
por isso, cabe tornar insubsistente a decisão recorrida, para que passe a não conhecer da representação interposta.
(...) ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC6301/2015, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia onde de novembro de dois mil e quinze, à
Diário Oficial de Contas

unanimidade, não conhecer do feito, com base no artigo
94, § 1º e 101, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, c/c o art. 177, § 1º, do RITCEES, arquivando-se
os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro José Antônio Pimentel.

ria. Sendo assim, apoiando-se em entendimento já consolidado pelo Tribunal de Contas da União, o NCA aduziu que
refoge ao rol de competências dos Tribunais de Contas atuar na defesa de interesses particulares junto à Administração Pública (...).

No ACÓRDÃO TC-2030/2015 – PLENÁRIO ficou entendido
que a discussão quanto à habilitação de participante em
edital de licitação refugia a competência do Tribunal, que
não deve atuar na defesa de interesses particulares junto à
Administração Pública.

Nesses termos, entende-se pelo não conhecimento da denúncia, dado o não cumprimento dos requisitos de admissibilidade.

ACÓRDÃO TC-2030/2015 - PLENÁRIO
Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público Especial de Contas em que narra indício de irregularidade praticada pela Presidente da Comissão de Licitação
do Município de Vitória no âmbito da Concorrência Pública
1/2014, por meio do qual se objetivou a seleção de pessoas físicas para execução de serviço de transporte de passageiro em veículos de aluguel a taxímetro (serviço de táxi).
Segundo se noticiou, a irregularidade teria decorrido da
inabilitação indevida de um dos participantes, revelando
indícios de restrição à competitividade do certame e violação ao princípio da vinculação do instrumento convocatório, em razão do que se requereu a concessão de medida
cautelar para suspender o curso do procedimento, a determinação de anulação da decisão que inabilitou um licitante
e a repetição de todos os atos subsequentes.
Submetido o feito ao Núcleo de Cautelares, a área técnica entendeu não terem sido atendidos os requisitos de admissibilidade da representação, pois o expediente limitou-se a tratar da inabilitação individual de um dos participantes, limitando a análise do feito à inabilitação individual de
um participante, limitando-se o feito, portanto, ao pleito
de interesse privado junto à Administração Pública de Vitówww.tce.es.gov.br

(...) ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC12525/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária
realizada no dia quinze de dezembro de dois mil e quinze, à
unanimidade, não conhecer a presente Representação, arquivando-se os autos, nos termos do art. 94 §1º c/c art. 99
§2º da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), dando-se ciência ao Representante, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun.
Também no ACÓRDÃO TC-1056/2015 – PLENÁRIO decidiu-se que a advocacia de interesse particular da licitante não
enseja a apreciação por parte deste Tribunal.
ACÓRDÃO TC-1056/2015 - PLENÁRIO
Tratam os presentes autos de representação interposta pela sociedade empresária (...) em 18/01/2012, sediada em
São Paulo, contra os termos como redigido o edital PREGÃO PRESENCIAL N◦ 005/2012 – PROC. ADM. 17394/2011
(posteriormente n◦s 18986/2011 e 1011/2012) – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS instaurado pela Prefeitura Municipal de
Itapemirim, alegando que a existência na especificação
técnica nas luminárias públicas do acessório denominado
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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“nível bolha” de que tratam o itens 12 e item 35 daquele
editalício, fere o princípio da competição, podendo induzir
a marcas de determinados fabricantes.
(...) Dos fatos apurados, trazidos pela municipalidade aos
autos, ainda que inexistente manifestações técnicas, na
forma usualmente adotadas para este tipo de processo na
forma regimental, documentalmente temos como fatos incontestes que além da representante, vir perante esse Tribunal advogar interesse particular, sua “preocupação” não
se consumou quanto a infringência ao princípio da competição, vindo a mesma ofertar seu produto por meio da
(...), relativamente aos itens 12 e 35 do ato convocatório,
não logrado êxito à contratação em razão do preço ofertado, quando da fase de lances. Dos fatos relatados, não há
nenhum fato que enseje a necessidade de apreciação por
parte desse Tribunal de Contas, em fase de interesse público envolvido nos autos, pressuposto básico à atuação do
controle externo, uma vez que a tutela pretendida pela representante não se encontra no plexo de competências do
TCEES, nos exatos termos do Acordão n◦ 2610/2014 – TCU
– Plenário.
(...) ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC482/2012, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de julho de dois mil e quinze, à
unanimidade, não conhecer a presente Representação em
face da Prefeitura Municipal de Itapemirim, arquivando-se
os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Por fim, das informações prestadas, verifica-se que a administração atuou na forma exigida pela legislação ao ampliar a competição não exigindo a apresentação pelas conDiário Oficial de Contas

correntes de laudo técnico e garantiu a qualidade dos produtos adquiridos inserindo na fase de habilitação parecer
técnico e análise de amostras, garantindo o melhor preço
de aquisição para a administração pública sem comprometer a segurança dos pacientes em que tais produtos serão
utilizados.
Nesses termos, em análise da suposta irregularidade alegada pela Representante, identificou-se que os fatos narrados não configuram irregularidade, além de se tratar de interesses subjetivos e particulares da licitante de contratar
com a administração pública.
Destaca-se que a presente manifestação técnica se limitou a analisar a suposta irregularidade apontada na peça
inicial (Petição Intercorrente 374/2018-6).
Dessa forma, em sede de manifestação preliminar, entende-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela antecipada pleiteada pela representante.
Além disso, por economia processual, considerando a análise exaustiva da presente irregularidade, opina-se pela improcedência do pleito na forma do art. 178, I do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (RITCEES), Resolução TC nº 261/2013”.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 95, inciso I,
e 101, parágrafo único, da Lei Complementar n. 621/2012,
divergindo parcialmente da área técnica e acompanhando integralmente o Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 07 de maio de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
www.tce.es.gov.br

1. ACÓRDÃO:
2. 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. Pelo CONHECIMENTO da Representação;
1.2. No mérito, por julgá-la IMPROCEDENTE;
1.3. CIENTIFICAR a representante;
1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/06/2018 – 17ª Sessão Ordinária da
Primeira 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 Marcia Jaccoud Freitas (relatora - convocada).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA CONVOCADA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Segunda-feira, 25 de junho de 2018

79

ATOS DA 2a CÂMARA

Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Pautas das Sessões - 2ª Câmara

PAUTA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA QUARTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2018 ÀS
10:00
COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

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

CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 02725/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria
de Jetibá
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: HILARIO ROEPKE [LUIZ AUGUSTO MILL
(OAB: 4712-ES)]

Diário Oficial de Contas

Responsável: CARLOS MARCELO D ISEP COSTA, EDMILTON RIBEIRO AGUIAR JUNIOR

Processo: 06833/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: JANDER NUNES VIDAL, ROBERTINO BATISTA DA SILVA

Total: 3 processos
CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 03019/2008-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marilândia
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Ministério Público Especial de Contas

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Exercício: 2015

Processo: 04956/2016-1

Apensos: 03023/2008-9
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: OSMAR PASSAMANI [PEDRO JOSINO
CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Terceiro interessado: GEDER CAMATA

Processo: 04820/2009-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Unidade gestora: Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo

Exercício: 2008

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: JAIDER ALVES NOGUEIRA, JOSE ALCU-

www.tce.es.gov.br

Apensos: 04754/2009-3
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RE DE OLIVEIRA [GUSTAVO GIUBERTI LARANJA (OAB:
10619-ES), VINICIUS JOSE LOPES COUTINHO (OAB:
4944-ES)], MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA [ALEX
DE FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES), BARBARA DALLA
BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), FLAVIO
CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES)], RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA, WELINGTON MARCELO REZENDE FLORINDO FREITAS

Processo: 02523/2014-5
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Interessado: FUNDO M SAUDE IRUPI
Responsável: SIMONE TIENGO [ANA MARIA MORENO
NUNES (OAB: 23818-ES, OAB: 135411-MG), CARLA VICENTE PEREIRA (OAB: 22006-ES)]

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Representante: Membros do Ministério Público de Contas (LUCIANO VIEIRA)

Responsável: VAGNER RODRIGUES PEREIRA

Responsável: ALINE DE ALMEIDA MARVILLA, EMILSON
DA CONCEICAO JUNIOR, JOELMA ABREU SILVA, LUCIENE PECANHA LOPES ARCANJO, MARCIA SILVA BITENCOURT, MONIQUE FERREIRA RIBEIRO DE MATOS ALBERONE, MONYQUE NOGUEIRA SALES SANTOS, ORLANDO BERGAMINI JUNIOR, RICARDO RIOS DO SACRAMENTO, TEREZINHA CORDEIRO BARBIRATO, THIAGO
PECANHA LOPES

Processo: 01231/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 5º bimestre de 2017
Responsável: FRANCISCO BERNHARD VERVLOET

Total: 6 processos
Processo: 05197/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: LUIZMAR MIELKE, ROBSON PARTELI

Processo: 06141/2017-4
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Processo: 03268/2008-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Processo: 03015/2009-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Fundão
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Responsável: OZAIR RIBEIRO (ANDRE LUIZ RANGEL RIBEIRO –INVENTARIANTE)

Processo: 01274/2017-2
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: RF COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TUBOS
LTDA [ANA CAROLINA DUARTE TEIXEIRA (OAB: 26590CE), CAROLINA BARRETO ALVES COSTA FREITAS (OAB:
21484-CE), JERUSA NASCIMENTO OLIVEIRA, KARINE DE
ARAÚJO GONÇALVES]
Responsável: CLODOALDO LEAL FERREIRA

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 01078/2007-8

Processo: 02147/2018-2

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Classificação: Embargos de Declaração

Denunciante: Identidade preservada

Apensos: 04897/2016-7, 00946/2015-1, 00942/2015-3

Responsável: WALTER DE PRA

Interessado: UBALDO MARTINS DE SOUZA

www.tce.es.gov.br
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Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

res do Estado do Espírito Santo

Interessado: MARILUCIA SANTOS GOMES

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DILMA FROSSARD SILVA

Processo: 00432/2015-6

Processo: 08513/2016-9

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

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: CECILIA CABRAL DE MELLO TORQUATO

Interessado: APARECIDA AGOSTINI ROSA OLIVEIRA

Processo: 08228/2015-9

Processo: 08653/2016-6

Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma

Interessado: LUZINETE CORREA DO ROZARIO DA SILVA

Interessado: SEBASTIAO MORAIS FIRME

Processo: 08463/2015-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória

Processo: 08700/2016-7

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

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

Interessado: ANDERSON PATRICIO DE SOUZA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUCIETE CORREA BORGES

Processo: 10061/2015-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: JOSE RENATO BOURGUIGNON SEABRA

Processo: 08495/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Diário Oficial de Contas

Processo: 08789/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANTONIO JORGE CARNEIRO BRAGA

Processo: 09157/2016-2

Processo: 09227/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOEL KAPICHE

Processo: 09260/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: JODIMAR GOMES DE AGUIAR

Processo: 09274/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANTONIO CARLOS DE SOUZA REIS

Processo: 09420/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARCIA HELENA DOS SANTOS

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servido-

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 25 de junho de 2018

82

ATOS DA 2a CÂMARA

Processo: 09582/2016-1

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

ACÓRDÃOS

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

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.

Interessado: MARLENE DELOURDES NIENKE MACHADO

Processo: 06165/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

ACÓRDÃO TC-333/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 04511/2015-4

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

UNIDADE GESTORA: Hospital São Lucas

Interessado: AURI PEREIRA DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
EXERCÍCIO: 2014

Processo: 03841/2018-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: MARIA DA PENHA ANDRADE BARBOSA

Total: 22 processos

Total geral: 31 processos

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA:
Dia 11 de julho de 2018 - Quarta-Feira.
Diário Oficial de Contas

RESPONSÁVEIS: Marcelo de Oliveira Machado, Luciana
Ceolin Stefanon, Isabel Cristina Machado Carvalho, Simone Marins Vivácqua Figueiredo
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 –
REGULAR – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAR – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Hospital São Lucas, referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade dos Senhores Marcelo de Oliveira Machado, Luciana Ceolin Stefanon, Isabel Cristina Machado Carvalho e Simone Marins Vivácwww.tce.es.gov.br

qua Figueiredo.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então 2ª Secretaria de Controle Externo de Contas, que expediu Relatório Técnico ContábilRTC 553/2015 (fls 20-33) evidenciando procedimentos
irregulares, e opinando pela citação da senhora Luciana Ceolin Stefanon, diretora geral no período de 25/08
a 31/12/2014 para apresentação de justificativas quanto
aos seguintes achados:
Descrição do achado
Item 3.5.1 – Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados
no balanço patrimonial no valor de R$ 3.002.748,37.
Item 3.5.2 – Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial no valor de R$ 626.509,96
Item 3.5.2.1- Ausência de regularização no exercício de 2014,
no SIGEFES, do saldo de R$ 1.399.020,05, relativo aos valores
lançados no exercício de 2013. No SIAFEM, na conta contábil
nº 199131902 (diversos responsáveis em apuração).
Item 3.5.2.2- Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativos a perdas involuntárias com bens móveis por
destruição, morte ou extravio, sem documentação de suporte, no valor total de R$ 38.550,00

Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 79/016 (fls. 34-36),
propiciaram a citação da responsável para apresentação
de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática Preliminar 128/2016) à folha 38.
Regularmente convocada (termo de citação 206/2016;
fls. 39), foi protocolizada nesta Corte de Contas documentação, através da qual foi solicitada a prorrogação
do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de defesa
decorrente do Termo de Citação que concedeu o prazo
de 30 dias à senhora Luciana Ceolin Stefanon, ex- Diretora Geral do órgão, para que apresentasse justificativas
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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em relação aos itens elencados na ITI nº 79/2016.
Através da Decisão Monocrática Preliminar 297/2016
(fls. 55), foi indeferida a dilação do prazo, tendo sido a
responsável devidamente notificada da decisão (termo
de notificação 642/2016- fls.47), exercitando o direito de
defesa, apresentando justificativas e documentos comprobatórios às folhas 67-423.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 434/2018
(fls. 430-438), opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2014 do Hospital São Lucas sejam julgadas
Regulares com Ressalvas com relação a Sra. Luciana Ceolin Stefanon, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012, e Regulares as dos Senhores Marcelo de Oliveira Machado, Isabel Cristina Machado Carvalho e Simone Marins Vivácqua Figueiredo, na forma do
artigo 84, I da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere determinar ao Hospital São Lucas, na pessoa de seu atual gestor, que:
a. Encaminhe nas futuras prestações de contas, inventários condizentes com os valores e datas dos registros
contábeis
b. Encaminhe na próxima prestação de contas o resultado dos trabalhos em andamento do processo nº
68858469
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica (fls. 503), opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual do Hospital São Lucas, referente ao exercício financeiro de 2014, sob responsabilidade da Senhora LuDiário Oficial de Contas

ciana Ceolin Stefanon e pela REGULARIDADE dos senhores Marcelo de Oliveira Machado, Isabel Cristina Machado Carvalho e Simone Marins Vivácqua Figueiredo.
Após, vieram-me os autos para análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Hospital São Lucas, ora em discussão, referente ao exercício de 2014,
sob a responsabilidade dos Diretores Gerais Marcelo de Oliveira Machado (período 01/01 a 03/06/2014),
Isabel Cristina Machado Carvalho (período 04/06 a
15/07/2014), Simone Marins Vivácqua Figueiredo (período 16/07 a 24/08/2014) e Luciana Ceolin Stefanon
(25/08 a 31/12/2014), preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico
553/2015 resultando na citação da responsável Luciana
Ceolin Stefanon, com relação aos seguintes itens:
· Item 3.5.1 – Divergência entre os valores apurados
no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no balanço patrimonial no valor de R$
3.002.748,37.
Base Legal: Arts. 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/64.
· Item 3.5.2 – Divergência entre os valores apurados no
inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados
no balanço patrimonial no valor de R$ 626.509,96
Base legal: Arts. 94 e 96 da Lei Federal nº 4.320/64.
· Item 3.5.2.1- Ausência de regularização no exercício de
2014, no SIGEFES, do saldo de R$ 1.399.020,05, relativo
aos valores lançados no exercício de 2013. No SIAFEM,
na conta contábil nº 199131902 (diversos responsáveis
em apuração).
www.tce.es.gov.br

Base legal: Lei 4.320/1964, arts. 94 e 96; Lei Estadual
9.916/2012, art. 1º; Portaria Conjunta SECONT/ SEGER/
SEFAZ nº 002-R/2011 (com alterações), art. 3º, § 2º, c/c
art. 4º, § 1º, inc. II.
· Item 3.5.2.2- Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial), relativos a perdas involuntárias com bens móveis por destruição, morte ou extravio, sem documentação de suporte, no valor total de R$ 38.550,0.
Base legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96; Portaria Conjunta SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011, art. 4º, § 2º
(com alterações).
Quanto ao item 3.5.1, a gestora apresentou a seguinte
justificativa:
“Informamos que o valor informado na tabela 01 – Saldos
patrimoniais do item 3.5 no valor de R$ 1.767.690,28, referente ao inventário de Bens em Almoxarifado não corresponde à somatória dos valores presentes no relatório
03-22-INVALM.
O valor total presente no relatório 03-22INVALM é de R$
5.509.906,13...
O relatório se refere à Posição do Estoque Simplificado
emitido em 08/01/2015 pela Gerencia Farmacêutica e
28/01/2015 pela Gerencia de Almoxarifado Geral...
Já para fins de inserção de dados no relatório 03-23-RESAMC referente aos valores do inventário físico de bens
de consumo, fora utilizado o Relatório de Balancete Contábil Mensal Analítico posição 12/2014 que monta em
R$ 4.559.116,14.
Comprando os relatórios físicos a diferença apresentada é de R$ 950.789,99 (5.509.906,13 – 4.559.116,14). Tal
diferença se justifica, pois os dois relatórios foram emitidos em datas diferentes que possuem materiais pronSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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tos para uso...”
Opina a área técnica no sentido de julgar irregular este item, tendo em vista que a citada não demonstrou os
ajustes realizados nos valores de bens em almoxarifado:
Da análise das justificativas prestadas, constata-se que
assiste razão parcial a justificante quanto ao valor do inventário de bens em almoxarifado informado no arquivo
03-22-INVALM, mas não quanto ao valor do balancete
contábil que indica saldo final de R$ 4.770.438,65 e não
R$ 4.559.116,14 como mencionado. Com os valores evidenciados nesses arquivos a diferença resulta em:
Tabela 01: Saldos patrimoniais
Em R$ 1,00
Descrição
Bens em almoxarifado

Balanço
Patrimonial
4.770.438,65

Inventário

Diferença

5.509.903,13 739.467,48

Fonte: Processo TC 4.511/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014.
Material Farmacológico R$ 1.513.592,30 (arquivo
03-22INVALM fl. 11);
Material Limpeza e Higiene R$ 235.045,99 (arquivo
03-22INVALM fl. 13);
Material Laboratorial R$ 138.368,46 (arquivo 03-22INVALM fl. 17);
Material Hospitalar R$ 1.855.209,09 (arquivo 03-22INVALM fl. 34);
Material Reabilitação R$ 891.544,43 (arquivo 03-22INVALM fl. 36);
Material Copa Cozinha R$ 2.791,88 (arquivo 03-22INVALM fl. 36);
Material Gênero Alimentícios R$ 23.382,80 (arquivo
Diário Oficial de Contas

03-22INVALM fl. 36); Material Manutenção bens móveis
R$ 46.129,74 (arquivo 03-22INVALM fl. 38);

Material Ferramenta R$ 190,00 (arquivo 03-22INVALM
fl. 52);

Material Proteção e segurança R$ 13.363,84 (arquivo
03-22INVALM fl. 38);

Material Utensílios R$ 10.261,45 (arquivo 03-22INVALM
fl. 52);

Material não incorporado R$ 14.598,36 (arquivo
03-22INVALM fl. 38);

Material Bens móveis R$ 28.038,00 (arquivo 03-22INVALM fl. 53);

Material Expediente R$ 111.363,47 (arquivo 03-22INVALM fl. 43);

Como se observa na tabela acima, existe uma diferença
entre o inventário de bens em almoxarifado e os registros contábeis (no final de 2014) de R$ 739.467,48. Ressalta-se que pelos números indicados (valor inventário
maior em relação ao contábil) presume-se indicar bens
utilizados (saídas) sem o registro contábil ou entrada realizada no físico (entrada de bens no setor do almoxarifado) e não registrado na contabilidade.

Material Processamento de Dados R$ 83.395,02 (arquivo
03-22INVALM fl. 45);
Material Embalagem R$ 132.995,77 (arquivo 03-22INVALM fl. 47);
Material Cama mesa banho R$ 68.341,56 (arquivo
03-22INVALM fl. 38);
Material Áudio e vídeo R$ 42.652,35 (arquivo 03-22INVALM fl. 38);
Material Uniforme R$ 199.058,71 (arquivo 03-22INVALM fl. 50);
Material Elétrico R$ 4.186,98 (arquivo 03-22INVALM fl.
50);
Material Limpeza R$ 87.944,18 (arquivo 03-22INVALM
fl. 51);
Material Manutenção bens imóveis R$ 161,57 (arquivo
03-22INVALM fl. 51);
Material Sinalização R$ 5.568,00 (arquivo 03-22INVALM
fl. 52);
Material Comunicação R$ 793,80 (arquivo 03-22INVALM fl. 52);
Material Gráfico R$ 928,38 (arquivo 03-22INVALM fl.
52);
www.tce.es.gov.br

Dessa forma, considerando que a citada não demonstrou os ajustes realizados nos valores de bens em almoxarifado, mesmo que posterior, considera-se irregular
este item analisado.
Sugere-se, recomendar, ao atual gestor deste hospital a
encaminhar, na próxima prestação de contas, o inventário condizente com os valores e datas com os registros
contábeis.
Ao que se refere ao item 3.5.2 do RTC 553/2015, a responsável informou que a diferença apresentada fora sanada através das Notas Patrimoniais nº 2015NP00742,
2015NP00749, 2016NP00431, pugnando a ITC 434/20184 por afastar tal irregularidade, tendo em vista que os
ajustes foram realizados por meio dos documentos contábeis.
Quanto ao item 3.5.2.1 do RTC 553/2015, a responsável
trouxe em síntese as seguintes justificativas:
Informamos que fora aberto processo administrativo
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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disciplinar através do nº 68858469 em 11/12/2014, a fim
de proceder análise do saldo remanescentes na conta
contábil 797130102 ... no valor de R$ 1.399.020,05 com
objetivo de identificar e corrigir as inconsistências existentes...

da SESA, determinou que no prazo de 06 (seis) meses o
HSL providencie a versão final do saldo remanescentes
da conta contábil 797130102

A área técnica opinou no sentido de afastar o indício dessa irregularidade, tendo em vista que o gestor explanou
acerca das baixas dos bens no valor de R$ 38.550,00.

Da análise das justificativas apresentadas, opina a área
técnica em manifestação conclusiva:

No decorrer do exercício de 2015 o auto fora tramitado
na Secretaria de Estado da Saúde tendo em efetiva aprovação para instaurar a devida sindicância em 27/08/2015
pelo Subsecretario de Estado para Assuntos Administrativos.

Da análise das justificativas prestadas, observa-se que o
gestor explicou o porquê do não ajuste total da conta
contábil nº 199131902 em 2014.

Tendo em vista o exposto acima e em função da manutenção da irregularidade do item 3.5.1, opinou a área
técnica, no aspecto técnico contábil, no sentido de que
sejam julgadas REGULARES COM RESSALVA as contas da
Senhora Luciana Ceolin Stefanon, devendo ser expedidas as devidas determinações e REGULARES as contas de
Marcelo de Oliveira Machado, Isabel Cristina Machado
Carvalho e Simone Marins Vivácqua Figueiredo.

De posse do auto a Corregedoria da SESA iniciou as diligencias e análise dos fatos apresentados convocando a
então Chefe do Setor de Patrimônio do HSL, Alaíde Gomes de Souza para declaração. Que com base no exposto pela Servidora a comissão processante emitiu relatório concluindo não ser possível apurar as possíveis irregularidades, já que não existe uma versão definitiva da
lista de inconsistência.
Com relação a esse fato, de não haver uma lista de inconsistência definitiva, informamos que no decorrer do
exercício de 2015, foram identificados através de inventário físico realizados pelo HSL, bens móveis presentes
no relatório de inconsistência, bens estes sucateados,
havendo necessidade de baixa da conta de diversos responsáveis em apuração.
O valor baixado no exercício de 2015 pelo HSL foi de R$
24.932,76 ...
O valor baixado no exercício de 2016 até a presente data
pelo HSL é de R$ 43.068,19...
Destarte, o Secretário de Estado de Saúde em seu manifesto ao processo nº 68858469, após análise do relatório conclusivo da comissão processante da Corregedoria
Diário Oficial de Contas

Pelas exposições, constata-se a abertura do processo administrativo para resolução do fato e foi concedido prazo para a conclusão dos trabalhos, determinado pelo Secretário da Saúde.
Dessa forma, não foi possível o gestor da época solucionar, em 2014, a baixa total dos bens registrados na conta em análise, em função do prazo de conclusão de investigação e levantamento ter ultrapassado o exercício
de 2014, ficando, assim, afastado o indício de irregularidade.
Entretanto, sugere-se recomendar, ao gestor responsável do HSL, encaminhar na próxima prestação de contas o resultado do trabalho constante no processo nº
68858469.
Quanto ao item 3.5.2.2 do RTC nº 553/2015, a responsável informa:
Informamos que fora providenciado cópia dos processos nº 66172578 e 66668662, contendo a motivação da
inservibilidade dos bens baixados através das Notas Patrimoniais 2014NP00213, 2014NP00214, 2014NP00215,
2014NP00216,
2014NP00217,
2014NP00218,
2014NP00219, 2014NP00220 e 2014NP00221 devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesas e assinado digitalmente. (docs. Em anexo)
www.tce.es.gov.br

O Ministério Público de Contas anui às propostas contidas na Instrução Técnica Conclusiva 00434/2018-4, pugnando pela regularidade com ressalva, devendo ser expedidas as devidas determinações e pela regularidade.
III. CONCLUSÃO
Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perfilho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição - 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
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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razões expostas pelo Relator, em:

2. Unânime.

1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Hospital São Lucas sob responsabilidade dos Senhores
Marcelo de Oliveira Machado, Isabel Cristina Machado
Carvalho e Simone Marins Vivácqua Figueiredo relativas ao exercício financeiro de 2014, sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO
aos responsáveis, conforme artigo art. 85 da mesma lei.

3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

1.2. Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual do Hospital São Lucas, referente ao
exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade da
senhora Luciana Ceolin Stefanon, nos termos do art. 84,
inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO à responsável nos termos do art. 86 do
dispositivo legal retro mencionado, tendo em vista o reconhecimento das impropriedades descritas abaixo:
Item 3.5.1 – Divergência entre os valores apurados no
inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no balanço patrimonial no valor de R$
3.002.748,37.- Base Legal: Arts. 94 e 96 da Lei Federal
nº 4.320/64.
1.3. DETERMINAR ao atual gestor do Hospital São Lucas
que:
a) Encaminhe nas futuras prestações de contas, inventários condizentes com os valores e datas dos registros
contábeis;
b) Encaminhe na próxima prestação de contas o resultado dos trabalhos em andamento do processo nº
68858469.
1.4. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
Diário Oficial de Contas

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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-335/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 6733/2016-8
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Laranja da Terra
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: Maria Westphal Marques
ADVOGADO: Eduardo Bissoli Meira – OAB/ES 16.901
www.tce.es.gov.br

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAR – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Laranja
da Terra, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a
responsabilidade da senhora Maria Westphal Marques.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico- RT 155/2017-1
(fls 7-14) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação da agente responsável para apresentação de justificativas quanto ao seguinte achado:
Descrição do achado
Item 3.3.1 – Não encaminhamento dos demonstrativos contábeis, em tempo hábil, à Unidade Central de Controle Interno do município de Laranja da Terra que impossibilitou a análise desses demonstrativos na emissão do Parecer Conclusivo
do Controle Interno.

O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 467/2017-1 (fls.15-17),
propiciou a citação da responsável para apresentação de
justificativas, determinada monocraticamente (Decisão
Monocrática 581/2017-3) às folhas 18-19.
Regularmente convocada (termo de citação 663/2017;
fls 20) a responsável exercitou o direito de defesa, apresentando justificativas e documentos comprobatórios às
folhas 25-40.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e EconoSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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mia, através da Instrução Técnica Conclusiva 231/2018
(fls. 44-48), opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015 do Fundo Municipal de Assistência Social
de Laranja da Terra sejam julgadas Regulares com fulcro
no artigo 84, I da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, com fundamento no artigo 329, §7º do RITCEES,
sugere recomendar ao atual gestor que observe os prazos de encaminhamento da Prestação de Contas Anual
para a Unidade de Central de Controle Interno estabelecidos na IN SCI nº 002/2013
O douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se
em consonância com a área técnica (fls. 52/53), opinando pela REGULARIDADE da prestação de contas anual do
Fundo Municipal de Assistência Social de Laranja da Terra referente ao exercício financeiro de 2015, sob responsabilidade da Senhora Maria Westphal Marques.
Após, vieram-me os autos para análise.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Assistência Social de Laranja da Terra, ora em discussão, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora Maria Westphal Marques, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no
Relatório Técnico 155/2017-1 resultando na citação da
responsável, com relação ao seguinte item:
· Item 3.3.1 – Não encaminhamento dos demonstrativos
contábeis, em tempo hábil, à Unidade Central de Controle Interno do município de Laranja da Terra que impossibilitou a análise desses demonstrativos na emissão do
Parecer Conclusivo do Controle Interno.
Diário Oficial de Contas

Base legal: artigo 5º c/c artigo 8º da Resolução TCEES nº
227/2011
Relatou a área técnica:
O Relatório de Controle Interno (RELUCI) traz em seu
conteúdo as seguintes informações:
5.1.3 Não obstante a falta de capacidade técnica contábil, a PCA não foi entregue dentro do prazo estabelecido
pela IN SCI nº 002/2013, que prevê a data de 10 de março do ano corrente como prazo limite para que a PCA
se submeta à análise da UCCI para a elaboração do presente relatório. Dessa forma, não bastando falta de capacidade técnica, não nos foi dado ainda, tempo suficiente para realizar a análise ou mesmo solicitar apoio
técnico, razão pela qual o presente relatório se baseia
na conformação da Prestação de Contas às normas que
regulamentam, não se constituindo em juízo de valor
quanto as adequações contábeis, balancetes financeiros e orçamentários. (gn) (pág. 11 arquivo RELUCI)
Assim, observa-se que o Parecer do Controle Interno não
emitiu opinião sobre os demonstrativos contábeis, em
função da não entrega dos documentos que integram a
prestação de contas de 2015 do Fundo Municipal de Assistência Social de Laranja da Terra.
Pelo exposto, faz-se necessário a citação da Sra. Maria Westphal Marques o porquê do não envio dos documentos que fazem parte desta prestação de contas à
Controladoria Geral do Município de Laranja da Terra e
que reencaminhe o Parecer da Unidade de Controle Interno contemplando o juízo de valor acerca dos demonstrativos e documentos contábeis a fim de atender a Resolução TCEES nº 227/2011.
A responsável apresentou defesa, trazendo ao processo
www.tce.es.gov.br

relatório de controle interno, no qual consta o Parecer
concluindo pela adequação com ressalvas das contas,
após a Unidade de controle ter recebido as documentações necessárias à análise, seguindo a conclusão:
Isto posto, esta Unidade Central de Controle Interno,
emite opinião de que as peças que integram a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2015,
mostram –se ADEQUADAS COM RESSALVAS, ao texto
das normas legais que a regulamentam, tendo em vista que no exercício de 2015, não realizamos auditorias
e não pudemos realizar a verificação de todos os pontos
de controle sugeridos pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo na IN TC 34/2015. Ademais, pelas razões acima explicitadas, nos abstemos de omitir opinião sobre
os demais registros e demonstrações contábeis, balancetes financeiros e orçamentários e demais documentos
que de mandem conhecimento técnico contábil, observando -se tão somente o cumprimento da legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos, no que couber, quanto ao exercício de referência
da Prestação de Contas.
Da análise das justificativas apresentadas, opina a área
técnica em manifestação conclusiva:
Ela alegou na DEFESA que não encaminhou em tempo
hábil em decorrência de a Secretaria de Finanças e Contabilidade não ter encaminhado as demonstrações contábeis para ele em tempo. Alega, também, que, apesar
de ter encaminhado com atraso, a UCCI emitiu o parecer
e que somente a falta do parecer e que poderia causar
o julgamento pela irregularidade. Observa-se, no entanto, que em seu parecer, o controle interno indicou não
ter analisado as demonstrações financeiras por questões
técnicas internas e por não tê-las recebido em tempo háSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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bil, ou seja, no prazo estipulado na IN SCI nº 002/2013.

1. ACÓRDÃO

Assiste razão à responsável, em relação ao descumprimento do prazo quando alega não ter sido por sua culpa
o atraso, pois quem elabora e encaminha as demonstrações contábeis para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJA DA TERRA é a Secretaria de Finanças e Contabilidade, não podendo a responsável ser
punida por esse fato.

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:

Diante do exposto, conclui-se pelo afastamento da irregularidade constante do item 3.3.1.1 do RTC referente ao exercício em análise, entretanto, recomendando a
próxima gestão o cumprimento dos prazos para encaminhamento das contas à Unidade Central de Controle Interno (UCCI).
Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
que endossou a proposição da área técnica, exposta na
ITC 231/2018-5.
I. DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 00231/2018-5,
encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
Diário Oficial de Contas

1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Assistência Social de Laranja da Terra sob o aspecto técnico-contábil, referente ao exercício financeiro de 2015, sob responsabilidade da Senhora MARIA WESTPHAL MARQUES,, nos termos do art. 84,
inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a
devida QUITAÇÃO à responsável, conforme artigo art. 85
da mesma lei.
1.2. RECOMENDAR ao atual gestor do Fundo Municipal
de Assistência Social de Laranja da Terra, com fundamento no artigo 329, § 7º do RITCEES, que observe os prazos
de encaminhamento da Prestação de Contas Anual (PCA)
para a Unidade de Central de Controle Interno (UCCI) estabelecidos na IN SCI nº 002/2013.
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-336/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 06885/2016-8
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Mucurici
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEIS: Celso Ruela Albino, Deivson Aroeira da
Silva

2. Unânime.

EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

4. Especificação do quórum:

I. RELATÓRIO.

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Fundo Municipal de Saúde de Mucurici, referente ao
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade dos
senhores Deivson Aroeira da Silva e Celso Ruela Albino.

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(relator – em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
www.tce.es.gov.br

As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico- RT 237/2017 (fls

Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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8-19) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação dos agentes responsáveis para apresentação de justificativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
Item 3.2.2.1 – divergência física e contábil não comprovada
por inventário de bens móveis e inventário de imóveis.
Item 3.3.1 – ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a
prestação de contas anual.

Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 376/2017-7 (fls.2021), propiciaram a citação dos responsáveis para apresentação de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 507/2017-1) às folhas 2425.
Regularmente convocados (termo de citação 572/2017 e
573/2017; fls 26-27) os responsáveis exercitaram o direito de defesa, apresentando justificativas e documentos
comprobatórios às folhas 32-77 e 88-272.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 252/20187 (fls. 276-279), opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2015 do Fundo Municipal de Saúde de Mucurici sejam julgadas Regulares com fulcro no artigo 84,
I da Lei Complementar nº 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se em
consonância com a área técnica (fls. 283-284), opinando pela REGULARIDADE da prestação de contas anual
do Fundo Municipal de Saúde de Mucurici referente ao
exercício financeiro de 2015, sob responsabilidade dos
senhores Celso Ruela Albino e Deivson Aroeira da Silva.
Diário Oficial de Contas

Após, vieram-me os autos para análise.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Mucurici, ora em discussão, referente
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos senhores Celso Ruela Albino e Deivson Aroeira da Silva, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 237/2017-4 resultando na citação dos responsáveis, com relação aos seguintes itens:
· Item 3.2.2.1 – divergência física e contábil não comprovada por inventário de bens móveis e inventário de imóveis.
Base legal: artigo 85 c/c artigo 96 da Lei 4320/64
· Item 3.3.1 – ausência de medidas administrativas que
viabilizassem a emissão do parecer do controle interno
sobre a prestação de contas anual.
Base legal: artigo 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, artigo
5º da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015. Inobservância ao artigo 74 da CF e ao artigo 59 da LC 101/2000.
Quanto ao item 3.2.2.1 do RTC 237/2017-4, a responsável apresentou a seguinte defesa:
1. O Fundo Municipal de Saúde do Município de Mucurici, Estado do Espírito Santo objetivando atender ao levantamento feito pela equipe técnica desse Egrégio Tribunal de Contas, bem como ratificar que os valores apresentados na PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do exercício de 2015 do Fundo Municipal de Saúde, está enviando anexo a esta defesa, o inventário dos bens móveis e
imóveis, conforme tabela abaixo:
2.
www.tce.es.gov.br

Descrição da Balanço Patriconta
monial
Bens Móveis
1.139.919,00
Bens Imóveis
806.529,43

Inventário
1.139.919,00
806.529,43

Diferença
0,00
0,00

Da análise das justificativas apresentadas, opina a área
técnica em manifestação conclusiva:
Os gestores apresentaram suas justificativas e encaminharam os inventários de bens móveis e imóveis, conforme as peças complementares 2775/2017-7 (documento
17) e 3971/2017-6 (documento 27), assim, após análise
das justificativas e documentação encaminhada, verifica-se que os valores apresentados nos inventários estão
de acordo com os registros contábeis.
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
Com relação ao item 3.3.1 do RTC 237/2017-4, foi encaminhando a este Tribunal Relatório e Parecer de Controle Interno sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Mucurici, referente ao exercício
financeiro de 2015, conforme as peças complementares
2776/2017-1 (documento 18) e 3971/2017-6 (documento 27), verificando-se justificado este item.
Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto
técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de
apontar para a regularidade da prestação de contas.
Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
que endossou a proposição da área técnica, exposta na
ITC 252/2018-7.
IV . DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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área técnica, exposto por ocasião da ITC 252/2018, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo
corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Sebastião Antônio Siller.
As peças contábeis, tempestivamente encaminhadas a
esta Corte, foram analisadas pela Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal - SecexPrevidência
que expediu relatório constante às folhas 52/72 (Relatório Técnico 00484/2016-6) evidenciando procedimentos
irregulares, e opinando pela:
a. NOTIFICAÇÃO do agente responsável para apresentação de documentos quanto ao:
- Subitem 3.1.1. Ausência do Balancete de Verificação (BALVER) na PCA do IPAS- Base legal: art. 50 da LC
101/2000, Lei 4.320/64 e IN TC nº 33/2014.

1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Mucurici sob o aspecto técnico-contábil, referente ao exercício financeiro de
2015, sob responsabilidade dos senhores DEIVSON AROEIRA DA SILVA e CELSO RUELA ALBINO, nos termos do
art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO aos responsáveis, conforme
artigo art. 85 da mesma lei.

PROCESSO: 03873/2015-1

- Subitem 3.6.1. Ausência da Folha de Pagamento do
RGPS (FOLRGP) na PCA do IPAS - Base legal: art. 50 da LC
101/2000, Lei 4.320/64 e IN TC nº 33/2014.

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Santa
Leopoldina - IPSL

a. CITAÇÃO do agente responsável para apresentação de
justificativas quanto ao:

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador

- Subitem 3.3.1. Déficit Atuarial apurado na avaliação
atuarial - Base Legal: art. 40, caput da CF/88, art. 69 da
LRF, art. 1º da Lei 9717/98.

1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2014 – IRREGULAR – MULTA – DETERMINAR – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/04/2018 - 9ª 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 – em substituição).
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ACÓRDÃO TC-381/2018 – SEGUNDA CÂMARA

EXERCÍCIO: 2014
INTERESSADO: Sebastião Antônio Siller

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
1. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
do Instituto de Previdência de Santa Leopoldina, relativa
ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Senhor
www.tce.es.gov.br

- Subitem 3.4.1 Ausência de atualização dos registros
da provisão matemática previdenciária - Base Legal: Lei
Federal nº. 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS nº.
402/2008, art. 16, inciso II e III; Portaria MPS 403/2008,
art. 17; Resolução CFC nº. 750/1993 (Princípio da Competência) e Resolução CFC nº. 1.132/2008 (itens 21 e 22).
- Subitem 3.4.2. Provisão matemática previdenciária contabilizada indevidamente - Base Legal: art. 85,
100 e 101 da Lei Federal nº. 4.320/64; Lei Federal nº.
9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS 403/2008, art.
17.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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- Subitem 3.4.3. Ausência de previsão/registro do plano de amortização na provisão matemática previdenciária - Base legal: art. 85,100 e 101 da Lei Federal nº.
4.320/64; Lei Federal nº 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS 403/2008, art. 17.
- Subitem 3.4.4. Propor plano de amortização do déficit
atuarial incompatível com a capacidade financeira do
município e com os limites de gastos com pessoal estabelecido pela LRF - Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º da Lei Federal nº. 9.717/98 e art.
1º, §1º, 19, inciso III e 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 19, § 2º da Portaria MPS nº. 403/2008.
- Subitem 3.5.1. Ausência da base de dados para o cálculo do limite de gastos com despesas administrativas
do RPPS - Base Legal: art. 1º, inciso III, art. 6º, inciso VIII
da Lei Federal nº. 9.717/98 e arts. 13 e 15 da Portaria
MPS nº. 402/2008.
- Subitem 3.6.2 - Ausência de registro no Balanço Financeiro (BALFIN) dos valores de INSS dos servidores do
IPAS - Base legal: Art. 50 da LC 101/2000, Lei 4.320/64 e
IN TC nº 33/2014.
- Subitem 3.6.3 - Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelo instituto e dos valores retidos dos servidores para o RPPS no exercício Base legal: arts. 40, 149, § 1°, e 195, I e II, da Constituição Federal.
Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1077/2016-7 (fls.
73/74), propiciaram a notificação e a citação do responsável para apresentação de documentos e justificativas,
determinadas monocraticamente às folhas 78/80.
Regularmente convocado, o responsável exercitou seu
Diário Oficial de Contas

direito de defesa apresentando justificativas e documentos comprobatórios às folhas 90/128.
Dado seguimento ao tramite processual, expediu a Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal a Instrução Técnica Conclusiva 5176/2017-1 (fls.
131/152); opinando pelo afastamento dos indícios de irregularidades apontados nos subitens 3.5.1 e 3.6.2 do
Relatório Técnico e pela manutenção das demais irregularidades apuradas, abaixo relacionadas:
- Subitem 2.2 (subitem 3.3.1 do RT 484/2016-6) - Déficit
Atuarial apurado na avaliação atuarial - Base Legal: art.
40, caput da CF/88, art. 69 da LRF, art. 1º da Lei 9717/98.
- Subitem 2.3 (subitem 3.4.1 do RT 484/2016-6) - Ausência de atualização dos registros da provisão matemática
previdenciária - Base Legal: Lei Federal nº. 9.717/1998,
art. 1º, inciso I; Portaria MPS nº. 402/2008, art. 16, inciso
II e III; Portaria MPS 403/2008, art. 17; Resolução CFC nº.
750/1993 (Princípio da Competência) e Resolução CFC
nº. 1.132/2008 (itens 21 e 22).
- Subitem 2.4 (subitem 3.4.2 do RT 484/2016-6) - Provisão matemática previdenciária contabilizada indevidamente - Base Legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal
nº. 4.320/64; Lei Federal nº. 9.717/1998, art. 1º, inciso I;
Portaria MPS 403/2008, art. 17.
- Subitem 2.5 (subitem 3.4.3 do RT 484/2016-6) - Ausência de previsão/registro do plano de amortização
na provisão matemática previdenciária - Base legal: art.
85,100 e 101 da Lei Federal nº. 4.320/64; Lei Federal nº
9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS 403/2008, art.
17.
- Subitem 2.6 (subitem 3.4.4 do RT 484/2016-6) - Propor
plano de amortização do déficit atuarial incompatível
www.tce.es.gov.br

com a capacidade financeira do município e com os limites de gastos com pessoal estabelecido pela LRF - Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º da
Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 1º, §1º, 19, inciso III e 69
da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 19, § 2º da Portaria MPS nº. 403/2008
- Subitem 2.10 (subitem 3.6.3 do RT 484/2016-6) - Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelo instituto e dos valores retidos dos servidores para o RPPS no exercício - Base legal: arts. 40,
149, § 1°, e 195, I e II, da Constituição Federal.
Frente ao descumprimento de normas legais e regulamentares que regem a análise de contas por este Tribunal, e considerando que as irregularidades atinentes
aos subitens 2.2, 2.6 e 2.10 têm natureza grave, sugere
a Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal julgar IRREGULARES as contas em apreço, nos termos do art. 84, inciso III, alínea “d” da Lei Complementar
nº 621/2012 e do art. 163, inciso IV do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013), e expedição de determinação ao gestor e ao responsável pelo sistema de Controle Interno:
(...) para abertura de procedimento administrativo, visando à regularização do recolhimento dos valores devidos, item 2.10 desta Instrução, e para apuração, nos
moldes da IN 32/2014, de responsabilidade/ressarcimento ao RPPS das possíveis despesas com multas, informando os resultados alcançados na próxima prestação de contas.
Indo adiante, nos termos regimentais, o douto representante do Ministério Público de Contas, Luis Henrique
Anastácio da Silva, às folhas 161/167, corroborando entendimento técnico, recomenda que se julguem IRREGUSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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LARES as contas em exame e expeça a determinação sugerida; e, ainda, aplicação de multa frente à gravidade
de irregularidades praticadas.
2. FUNDAMENTAÇÃO
A análise contábil realizada na prestação de contas do
exercício 2014 do Instituto de Previdência de Santa Leopoldina, sob a responsabilidade do Sr. Sebastião Antônio Siller, constante no Relatório Técnico Contábil – RTC
484/2016-6 (fls. 52/72), demonstra conformidade documental e tempestividade na apresentação conforme
atesta a área técnica às folhas 50/51.
Preambularmente, no que tange aos aspectos de gestão
pública, ao abordar:
a. Gestão Orçamentária e financeira:
Conclui a área técnica que a gestão orçamentária e financeira do Instituto apresentou-se equilibrada, nos termos
do art. 35 e 102 da Lei Federal nº. 4.320/64 art. 1º, § 1º
e 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 40 caput da
Constituição Federal e art. 1º da Lei Federal nº. 9.717/98,
apresentando superávit no montante de R$ 427.802,91;
tendo as receitas arrecadas e as despesas empenhadas totalizado os montantes de R$2.872.422,15 e
R$2.444.619,24, respectivamente.
A ausência do Balancete de Verificação (BALVER) - inicialmente apontada no relatório técnico - foi suprida pelo
responsável, que atendendo a notificação expedida encaminhou o balancete com o detalhamento exigido na IN
TC nº 33/2014, concluindo a área técnica que as contas e
saldos neste constante correspondem aos registrados no
Balanço Patrimonial.
a. Disponibilidades financeiras:
Avaliou a área técnica as disponibilidades financeiras do
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Instituto, que perfez em 31/12/2014 o montante de R$
1.912.722,00, apurando que a totalidade dessas disponibilidades encontrava-se depositadas em instituições financeiras oficiais (CEF, Banestes e Banco do Brasil), conforme determina a Constituição Federal de 1988 e a Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Ainda, avaliou a área técnica se as disponibilidades financeiras do regime próprio de previdência social foram
depositadas em contas específicas do Instituto de Previdência e se existem fundos específicos pertencentes a
esta entidade, com depósitos e aplicações de recursos
distintos em cada fundo, conforme determina o § 1º, do
artigo 43, da LC 101/2000 - LRF, não apontando qualquer
impropriedade.
Por fim, sintetiza na Tabela 05 (fl. 58) o Balanço Financeiro que integra a prestação de contas anual, e que apresentou resultado financeiro no valor de R$373.827,60.
a. Gestão atuarial.
Nesse tópico, pronuncia-se a área técnica em manifestação conclusiva sobre impropriedades que propiciaram a
citação do responsável, ante a documentação carreada
aos autos em confronto com as razões de justificativas
apresentadas, opinando pelo afastamento dos indicativos de irregularidade apontados nos itens 3.5.1 e 3.6.1
do Relatório Técnico 484/2016-4, por entender satisfatórios os esclarecimentos prestados pelo gestor responsável; mantendo as irregularidades a seguir listadas sob os
seguintes fundamentos:
c.1) Subitem 2.2 (subitem 3.3.1 do RT 484/2016-6) - Déficit atuarial apurado na avaliação atuarial - Base legal: art. 40, caput da CF/88, art. 69 da LRF, art. 1º da Lei
9717/98.
www.tce.es.gov.br

Restou confirmado pela área técnica que o Instituto não
vem observando princípio constitucional para a organização dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS,
que requer a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, apontando déficit atuarial do regime próprio no
exercício de 2014 (data-base: 30/12/2013) no montante de R$ 35.778.420,26, conforme reavaliação atuarial
realizada em atendimento à Lei Federal nº 9.717/1998.
Salienta a área técnica que tal situação perdura ainda
em 2016, alcançando o valor de R$ 69 milhões conforme Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial –
data base 31/12/2016 – PCA 2016 (DEMAAT), enquanto
o Plano de Amortização decorrente da Lei Municipal nº
1429/2012 totaliza tão somente R$66 milhões, o que demonstra que o instituto encontra-se diante de uma situação de desequilíbrio crônico.
c.2) Subitem 2.3 (subitem 3.4.1 do RT 484/2016-6) Ausência de atualização dos registros da provisão matemática previdenciária - Base Legal: Lei Federal nº
9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS nº 402/2008,
art. 16, inciso II e III; Portaria MPS 403/2008, art. 17; Resolução CFC nº 750/1993 (Princípio da Competência) e
Resolução CFC nº 1.132/2008 (itens 21 e 22).
Nas demonstrações contábeis do exercício de 2014, concluiu a área técnica que os registros contabilizados das
provisões matemáticas previdenciárias estão desatualizados, pois são referentes à avaliação atuarial realizada em 2012 (data base em 31/12/2011); infringindo, por
conseguinte, normas de contabilidade aplicadas ao setor público, em especial a NBC T 16.5 (Resolução CFC Nº
1.132/08) que estabelece especificidades dos registros e
das informações contábeis, tais quais: confiabilidade, fidedignidade, integridade e tempestividade, a serem obSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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servadas pelos profissionais contabilistas, com a finalidade e fornecer informações tempestivas e fidedignas, em
apoio à tomada de decisão gerencial e ao controle social.
Demais disso, ressalta a área técnica o parágrafo único
do art. 141, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno) que atribui aos gestores e técnicos do Instituto a
responsabilidade pela fidelidade dos registros contábeis
enviados a este Tribunal de Contas.
c.3) Subitem 2.4 (subitem 3.4.2 do RT 484/2016-6) Provisão matemática previdenciária contabilizada indevidamente - Base Legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal
nº. 4.320/64; Lei Federal nº. 9.717/1998, art. 1º, inciso I;
Portaria MPS 403/2008, art. 17.
Como reflexo do apurado no item anterior, as demonstrações contábeis do exercício de 2014 trazem valores
de provisões matemáticas previdenciárias referentes
à avaliação atuarial realizada em 2012 (data base em
31/12/2011), conforme apurado no DRAA-2012 encaminhado à Previdência Social, estando em desacordo com
princípios e normas da contabilidade pública.
c.4) Subitem 2.5 (subitem 3.4.3 do RT 484/2016-6) - Ausência de previsão/registro do plano de amortização
na provisão matemática previdenciária - Base legal: art.
85,100 e 101 da Lei Federal nº. 4.320/64; Lei Federal nº
9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS 403/2008, art.
17.
A Lei Municipal nº 1.429/2012 instituiu plano de amortização do déficit atuarial por meio de alíquotas suplementares para o período de 2012 a 2046.
Contudo, concluiu a área técnica que no cômputo do resultado atuarial não foram considerados os créditos decorrentes do plano de amortização nas provisões mateDiário Oficial de Contas

máticas previdenciárias violando princípios e infringindo
normas da contabilidade pública.
Demais disso, não obstante os lançamentos de ajustes
das provisões matemáticas e a atualização do passivo
atuarial referentes ao exercício de 2014 tenham sido efetivados em 2015; como bem salienta a área técnica, não
teve tal feito o condão de revisar decisões tomadas com
valores inadequados contabilizados em 2014.
c.5) Subitem 2.6 (subitem 3.4.4 do RT 484/2016-6) Propor plano de amortização do déficit atuarial incompatível com a capacidade financeira do município e com
os limites de gastos com pessoal estabelecido pela LRF
- Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art.
1º da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 1º, §1º, 19, inciso III
e 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 19, § 2º da
Portaria MPS nº. 403/2008.
Aponta a área técnica na inicial:
A Lei Municipal nº 1.429/2012 estabeleceu alíquotas suplementar para o saneamento do déficit atuarial com
percentuais que crescem progressivamente de 9,00%
em 2012 até chegar ao patamar de 48,29% em 2024,
permanecendo estáveis até o ano de 2046. Neste período de estabilidade, a soma da alíquota suplementar mais
a alíquota normal (13,72%) chega a um total de 62,01%,
que, à falta de demonstração apropriada e, em virtude
da exigência da Portaria MPS Nº 403/208, poderá ser
tornar inviável no futuro.
Nos esclarecimentos prestados, alegou o defendente:
Em manifestação conclusiva, opina a área Técnica:
A Lei Municipal nº 1.565/2016 estabeleceu aportes financeiros como financiador do déficit técnico, cujos valores estabelecidos, segundo o gestor, não afetarão o ínwww.tce.es.gov.br

dice de pessoal e, portanto, não infringirão a LRF. A simples mudança da forma de financiamento do déficit atuarial de alíquotas de contribuição suplementar para aportes periódicos, não dispensa a demonstração da viabilidade orçamentária e financeira para o ente federativo.
A Portaria MPS Nº 403/2008 é clara nesse sentido:
Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será considerado implementado a partir
do seu estabelecimento em lei do ente federativo.
§ 1º O plano de amortização poderá consistir no estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar ou
em aportes periódicos cujos valores sejam preestabelecidos.
§ 2º A definição do plano de amortização deverá ser
acompanhada de demonstração da viabilidade orçamentária e financeira para o ente federativo, inclusive
dos impactos nos limites de gastos impostos pela Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. (Portaria
MPS nº. 403/2008)
Pelas justificativas apresentadas e edição de nova lei de
financiamento do déficit atuarial, infere-se que o plano
proposto pela Lei 1.429/2012, vigente no período a que
se refere esta instrução, não era exequível quanto à sua
viabilidade orçamentária e financeira a que se reporta a
Portaria MPS Nº 403/2008 e nem tampouco obedecia os
limites de gastos com pessoal.
A ausência de mensuração da capacidade de pagamento
do plano pelo ente municipal é uma situação gravíssima,
pois o “problema” não fica aparente, além de macular a
apuração do déficit atuarial. Essa situação a médio prazo pode inviabilizar as finanças municipais e a capacidade do ente em prover política pública para a sociedade e
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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até mesmo o pagamento dos benefícios.
É necessário, para uma gestão fiscal responsável, a demonstração para a sociedade e segurados de que o ente municipal possui capacidade para arcar com encargos
previdenciários da ordem de até 1,6 da folha de pagamentos dos servidores ativos, assegurando, desta forma,
que o RPPS possui equilíbrio financeiro e atuarial.
c.6) Subitem 2.10 (subitem 3.6.3 do RT 484/2016-6) Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelo instituto e dos valores retidos dos
servidores para o RPPS no exercício - Base legal: arts. 40,
149, § 1°, e 195, I e II, da Constituição Federal.
Aponta a área técnica na inicial:
A análise da PCA 2014 constatou, conforme item 3.6.3
do RT 00484/2016-6, o não recolhimento dos valores referentes a contribuições previdenciárias patronais e contribuições previdenciárias retidas dos servidores. Esses
valores foram expostos nas tabelas abaixo.
Nos esclarecimentos prestados, alegou o defendente:
Aponta a área técnica na inicial:
Em sua justificativa, o presidente do IPSL informa o equívoco do contador no exercício de 2014 quanto à contabilização das contribuições patronais, afirmando ter regularizado os repasses, no exercício de 2016; porém, analisando o balancete da despesa que enviou (exercício de
2016), não foi possível verificar o saneamento da referida pendência. Inclusive, a dotação referente às obrigações patronais orçadas para aquele exercício não fora utilizada.
Quanto aos valores retidos dos servidores do IPSL (Tabela 12 do RT 00484/2016-6), encaminhou listagem de
liquidação de 01/01/2014 até 31/12/2014, totalizando
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R$ 9.315,47, mas não encaminhou documentos comprobatórios do real recolhimento ao RPPS. Os documentos
apresentados tem o condão de comprovar a retenção,
mas não elidem a irregularidade de recolhimento, que
para tal seriam necessários comprovantes de registro
contábil da entrada dessas receitas.
É salutar registrar que esses encargos devem ser computados no limite da taxa de administração. (...)
Sugere-se, ainda, a determinação ao gestor e ao responsável pelo sistema de Controle Interno para abertura de
procedimento administrativo, visando à regularização
do recolhimento dos valores devidos e para apuração,
nos moldes da IN 32/2014, de responsabilidade/ressarcimento ao RPPS das possíveis despesas com multas, informando os resultados alcançados na próxima prestação de contas.
Prosseguindo na análise, verifico que o Ministério Público de Contas anui ao posicionamento da área técnica
constante da Instrução Técnica Conclusiva 04323/20172; opinando pela expedição da determinação sugerida e,
ainda, pela aplicação de multa frente à gravidade das irregularidades praticadas. E, expendendo considerações
sobre o feito, pugna:
(...) as irregularidades que maculam a prestação de contas em análise consubstanciam grave infração à norma
constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, devendo esse Tribunal de Contas, inexoravelmente, julgar irregular a prestação de contas, nos termos do
art. 84, inciso III, “d”, da LC n. 621/12.
Ora, o sistema previdenciário fundamenta-se no princípio do equilíbrio financeiro e atuarial – insculpido no
www.tce.es.gov.br

caput do art. 201 da Constituição Federal –, que reflete
a existência de reservas monetárias ou de investimentos,
numerário ou aplicações suficientes para o adimplemento dos compromissos atuais e futuros previstos.
Por sua vez, o artigo 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/98
exige que a avaliação atuarial defina a organização e revisão do plano de custeio e benefícios, devendo ser contabilizada, a fim de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, evitando que o ente federativo seja submetido a
risco fiscal diante da possibilidade de comprometimento futuro das finanças públicas.
Assim, o gestor responsável pelo RPPS deve ser rigoroso
na perseguição da sustentabilidade desse regime previdenciário, o que só pode ser alcançado com o regular e tempestivo registro contábil da provisão matemática previdenciária e com o regular e tempestivo recolhimento das contribuições previdenciárias, sob pena de se
criar uma falsa percepção da realidade para a elaboração
das medidas necessárias à correção de desvios do sistema, o que causa prejuízos financeiros.
(...)
Nesse contexto, o responsável ao praticar as irregularidades constatadas fomentou a ocorrência de autênticos
“rombos” nas contas do Instituto de Previdência, incitando prejuízo nítido à administração pública.
Portanto, conquanto a posteriori sejam sanadas as irregularidades, tal hipótese de maneira alguma elide ou
atenua a conduta do gestor, pois os prejuízos já foram
causados.
Destaca-se: os fatos referem-se a irregularidades de natureza grave, que causam prejuízo financeiro ao Instituto de Previdência, em razão da não adoção de mediSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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das econômicas necessárias para correção dos desvios
do sistema.

do-se do permissivo inscrito no art. 152 da Resolução TC
261/2013.

(...)

3. CONCLUSÃO

Vale mencionar que o quantitativo de irregularidades
evidenciadas, por si só, é motivo suficiente para macular
a integridade das contas, conforme entendimento do Excelso Tribunal de Contas da União:

Por derradeiro, ante as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as inconsistências apuradas não foram totalmente esclarecidas mesmo
tendo sido oportunizado ao responsável o exercício do
contraditório e a plenitude de defesa, o que acarretou
a confirmação de atos irregulares, caracterizando graves
infrações às normas legais e regulamentares.

A multiplicidade de falhas e irregularidades, avaliadas
em conjunto e a repetição de algumas delas já apontadas em exercícios anteriores são fundamentos suficientes para a irregularidade das contas e aplicação de multa ao responsável. (Acórdão nº 3.137/2006 – 2ª Câmara
– Rel. Min. Ubiratan Aguiar).
Por derradeiro, diante da gravidade das irregularidades e
considerando o cenário alarmante da gestão previdenciária no país, em observância ao caráter repressivo e preventivo, deve ser aplicada multa ao responsável.
Reportou-se ainda o Ministério Público de Contas a decisões prolatadas por este Tribunal, que determina a instauração de Tomada de Contas Especial para quantificação do dano bem como identificação dos responsáveis,
objetivando apurar o total de encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento em atraso das parcelas de
contribuição previdenciária retidas de servidores dentre
outras apropriações indevidas de recursos financeiros.
Não obstante, tendo em conta a baixa materialidade dos
valores envolvidos, em situações semelhantes vem esta Corte determinando a adoção de providências administrativas cabíveis pela unidade gestora para elisão dos
danos derivados do não recolhimento dos valores referentes a contribuições previdenciárias patronais e contribuições previdenciárias retidas dos servidores, valenDiário Oficial de Contas

E, tendo em conta que tem o administrador público o dever de observar o disposto nas regras legais, perfilho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR IRREGULAR a presente Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência de Santa Leopoldina sob a responsabilidade do Sr. Sebastião Antônio Siller,
referente ao exercício financeiro de 2014, no que tange
ao aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciwww.tce.es.gov.br

so III, alínea “d” da Lei Complementar nº 621/2012, tendo em vista o reconhecimento das irregularidades descritas abaixo:
1.1.1 Subitem 2.2 da ITC 5176/2017-1 (subitem 3.3.1 do
RT 484/2016-6) - Déficit Atuarial apurado na avaliação
atuarial - Base Legal: art. 40, caput da CF/88, art. 69 da
LRF, art. 1º da Lei 9717/98.
1.1.2 Subitem 2.3 da ITC 5176/2017-1 (subitem 3.4.1 do
RT 484/2016-6) - Ausência de atualização dos registros
da provisão matemática previdenciária - Base Legal: Lei
Federal nº. 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS nº.
402/2008, art. 16, inciso II e III; Portaria MPS 403/2008,
art. 17; Resolução CFC nº. 750/1993 (Princípio da Competência) e Resolução CFC nº. 1.132/2008 (itens 21 e 22).
1.1.3 Subitem 2.4 da ITC 5176/2017-1 (subitem 3.4.2
do RT 484/2016-6) - Provisão matemática previdenciária contabilizada indevidamente - Base Legal: art. 85,
100 e 101 da Lei Federal nº. 4.320/64; Lei Federal nº.
9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS 403/2008, art.
17.
1.1.4 Subitem 2.5 da ITC 5176/2017-1 (subitem 3.4.3 do
RT 484/2016-6) - Ausência de previsão/registro do plano de amortização na provisão matemática previdenciária - Base legal: art. 85,100 e 101 da Lei Federal nº.
4.320/64; Lei Federal nº 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria MPS 403/2008, art. 17.
1.1.5 Subitem 2.6 da ITC 5176/2017-1 (subitem 3.4.4 do
RT 484/2016-6) - Propor plano de amortização do déficit atuarial incompatível com a capacidade financeira
do município e com os limites de gastos com pessoal estabelecido pela LRF - Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º da Lei Federal nº. 9.717/98 e art.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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1º, §1º, 19, inciso III e 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 19, § 2º da Portaria MPS nº. 403/2008.
1.1.6 Subitem 2.10 da ITC 5176/2017-1 (subitem 3.6.3
do RT 484/2016-6) - Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelo instituto e dos
valores retidos dos servidores para o RPPS no exercício
- Base legal: arts. 40, 149, § 1°, e 195, I e II, da Constituição Federal.
1.2. APLICAR MULTA pecuniária no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) ao responsável, Sr. Sebastião Antônio Siller com amparo no art. 87, inciso IV, c/c art. 135, incisos
I e II da Lei Complementar nº 621/2012, considerando
que as irregularidades atinentes aos subitens 2.2, 2.6 e
2.10 da ITC 5176/2017-1 têm natureza grave.
1.3. DETERMINAR ao atual gestor e ao responsável pelo sistema de Controle Interno a instauração de procedimento administrativo, visando à regularização do recolhimento dos valores atinentes às contribuições previdenciárias patronais e contribuições previdenciárias retidas dos servidores devidas pelo Instituto e à apuração nos moldes da IN TCEES 32/2014 - de responsabilidades
e ressarcimento ao RPPS dos encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento em atraso das parcelas de
contribuição previdenciária devidas, informando os resultados alcançados na próxima prestação de contas.
4. DAR CIÊNCIA ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquive-se.

dente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(em substituição - relator).
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-382/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04651/2015-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

2. Unânime.

Exercício: 2014

3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

UG: HDS - Hospital Doutor Dório Silva

4. Especificação do quórum:

Partes: Sonia Maria Dalmolim de Souza, Isabel Cristina
Machado Carvalho, Sigrid Stuhr

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presiDiário Oficial de Contas

Relator: João Luiz Cotta Lovatti
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO –DETERMINAR
– ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Hospital Doutor Dório Silva, referente ao exercício
financeiro de 2014, sob a responsabilidade das senhoras
Isabel Cristina Machado Carvalho e Sigrid Stuhr.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico- RT 00514/20163 (fls 44-57) evidenciando procedimentos irregulares,
e opinando pela citação das agentes responsáveis para apresentação de justificativas quanto aos seguintes
achados:
Descrição do achado
Divergências entre os valores apurados no inventário anual
dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no balanço
patrimonial no valor de R$ 32.162,18
Ausência de regularização no exercício de 2014, no SIGEFES,
do saldo de R$ 832.194,63, relativo aos valores lançados no
exercício de 2013, no SIAFEM, na conta contábil nº 199131902
- Diversos Responsáveis em Apuração
Divergências entre os valores apurados no inventário anual
dos bens móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial no valor de R$ 4.221.781,86

Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1166/2016 (fls.
56/57), propiciaram a citação das responsáveis para
apresentação de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1771/2016-9) às folhas
59-60.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Regularmente convocadas (termo de citação
20183/2016-8- fls. 62) as responsáveis exercitaram o direito de defesa, apresentando justificativas e documentos comprobatórios às folhas 68-77 e 81-88.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 348/2018
(fls. 97-103), opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2014 do Hospital Doutor Dório Silva sejam
julgadas Regulares com Ressalvas, com fulcro no artigo
84, II da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere determinar ao Hospital Doutor Dório Silva
na pessoa de seu atual gestor, que:

sobre a Prestação de Contas Anual do Hospital Doutor
Dório Silva, ora em discussão, referente ao exercício de
2014, sob a responsabilidade das Senhoras Isabel Cristina Machado Carvalho (Diretora Geral no período de
01/01 a 15/05/2014) e Sigrid Stuhr (Diretora Geral, no
período de 16/05 a 31/12/2014), preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório
Técnico 514/2016 resultando na citação das responsáveis, com relação aos seguintes itens:
· 3.5.1- Divergências entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no balanço patrimonial no valor de R$ 32.162,18
Base legal: lei 4.320/64, artigos 94 e 96

· Promova a apuração dos bens físicos não encontrados, no valor de R$832.194,63, que permanecem, até
a presente data, registrados na conta na conta contábil 797130102 - INCONSISTÊNCIA DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS, dando andamento ao processo 65035682, autuado em 06/01/2014, para este fim.
O processo e os lançamentos de ajustes realizados deverão ser enviados quando da apresentação da próxima
prestação de contas.

· 3.5.2.1- Ausência de regularização no exercício de 2014,
no SIGEFES, do saldo de R$ 832.194,63, relativo aos valores lançados no exercício de 2013, no SIAFEM, na conta
contábil nº 199131902 - Diversos Responsáveis em Apuração

O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com a
área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual do Hospital Doutor
Dório Silva, referente ao exercício financeiro de 2014,
sob responsabilidade das senhoras Isabel Cristina Machado Carvalho e Sigrid Stuhr.

· 3.5.2.2- Divergências entre os valores apurados no inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados
no balanço patrimonial no valor de R$ 4.221.781,86

Após, vieram-me os autos para análise.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
Diário Oficial de Contas

Base legal: lei 4.320/1964, artigos 94 e 96; Lei estadual 9.916/2012, artigo 1º, Portaria Conjunta SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011 (com alterações), artigo 3º, §
2º c/c artigo 4º,§1º, inciso II

Base legal: lei 4.320/64, artigos 94 e 96
Com relação ao item 3.5.1, o RT 514/2016 trouxe o seguinte:
Ao confrontarmos os Relatórios de Inventários de Bens
em Almoxarifado do HDS com o respectivo saldo contábil, conforme Tabela 01, apuramos uma diferença de
R$ 32.162,18.
www.tce.es.gov.br

Assim, faz-se necessário que os ordenadores responsáveis justifiquem a divergência e providenciem os devidos
lançamentos de ajustes, de forma que a sua contabilidade venha a refletir a real composição de seu patrimônio.
As alegações da defesa apresentadas foram:
A diferença apurada no confronto de bens em almoxarifado com o balanço patrimonial ocorreu devido não
ter sido feita a baixa no valor de R$ 32.162,18, referente à saída por consumo/distribuição, conta contábil
115610100 – conta corrente 2436.36 – material médico hospitalar. Essa inobservância não foi detectada em
tempo hábil no exercício de 2014, para o ajuste contábil necessário.
Considerando que já foi elaborada a prestação de contas do exercício de 2015, entendemos que aquela diferença foi absorvida nos ajustes desta nova Prestação de
Contas.
Opina a área técnica no sentido de que seja afastada a irregularidade:
Os gestores alegam que a divergência decorreu da não
realização da baixa referente à saída por consumo/distribuição, conta contábil 115610100 – conta corrente
2436.36 – material médico hospitalar, e entenderam que
a diferença apontada, como já tinha sido elaborada prestação de contas do exercício seguinte, já havia sido absorvida na nova prestação de contas (exercício 2015). A
prestação de contas do exercício de 2015, o inventário
de bens de consumo não apresentou inconsistências dignas de nota. Sugere-se que seja afastada a irregularidade.
Com relação à ausência de regularização no exercício de
2014, no SIGEFES, do saldo de R$ 832.194,63, relativo
Segunda-feira, 25 de junho de 2018

98

ATOS DA 2a CÂMARA

aos valores lançados no exercício de 2013, no SIAFEM,
na conta contábil nº 199131902 - Diversos Responsáveis
em Apuração (item 3.5.2.1), segundo RTC 514/2016:
No encerramento do exercício financeiro de 2013 foi registrado um saldo de R$ 4.995.551,42, na conta contábil n. 199131902 (INSCRIÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS
– BENS MÓVEIS), através das Notas de Lançamento
ns. 2013NL03041 e 2013NL03044, correspondente aos
Bens Patrimoniais Móveis não localizados para posterior
regularização.
Em consulta ao SIGEFES, verifica-se que foi realizada baixa no total de R$ 4.163.356,79, sem inscrição em Diversos Responsáveis Apurados, no decorrer do exercício financeiro de 2014, através da Nota Patrimonial
n. 2014NP00191.
Pela análise, ainda que não fique evidenciada a origem e
composição desse montante, verifica-se sua a reincorporação ao imobilizado do HDS.
Contudo, mesmo após o encerramento do exercício de 2014, resta na conta contábil nº 797130102 (INCONSISTÊNCIA DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS) um saldo pendente de regularização, no total de
R$ 832.194,63.
Conforme Portaria Conjunta SECONT/SEGER/SEFAZ
nº 002-R, de 28 de setembro de 2011, os saldos excepcionalmente inscritos em contas de diversos responsáveis em apuração, para viabilização da migração dos dados patrimoniais para o SIGA, deveriam ter sido regularizados no exercício de 2014 por Comissão instituída para esse fim.
Sendo assim, faz-se necessário que os gestores responsáveis providenciem e demonstrem a apuração e regulaDiário Oficial de Contas

rização do saldo remanescente de R$ 832.194,63, com a
apuração dos responsáveis em caso de comprovado extravio, de forma que a sua contabilidade venha a refletir
a real composição de seu patrimônio.
As responsáveis trouxeram as seguintes alegações:
Justificamos que foi aberto processo 65035682, autuado em 06/01/2014 para fins de apuração do material físico não encontrado, registrado com um saldo de R$4.
995.551,42, no final do exercício de 2013, para posterior
regularização.
No entanto, a falta de pessoa tecnicamente qualificada,
ferramentas utilizadas e a complexidade deste trabalho,
concorreram para que a comissão não lograsse êxito para a conclusão dentro dos prazos determinados, ficando, portanto o valor de R$832.194,63, pendente de regularização no exercício de 2014, conforme conta contábil 797130102(inconsistências de saldos patrimoniais
– bens móveis).
A gestora, Isabel Cristina Machado Carvalho, relata que
ao tomar ciência desta inobservância através do Termo
de Citação nº. 50184/2016-2, entrou em contato com a
equipe do setor financeiro do Hospital Estadual Dório Silva e foi informada que permanecia a irregularidade até
a data desta defesa.
Finaliza, que na sua gestão como Ordenadora de Despesa não teve como solucionar a inobservância dentro do
prazo determinado, considerando não estar exercendo
nenhuma atividade nas dependências do Hospital Dório
Silva desde 15/05/2014, ficando assim impossibilitada
de apresentar uma solução para regularização.
A gestora Sigrid Stuhr justifica que não teve como propor solução dentro do prazo determinado porque não
www.tce.es.gov.br

exercia nenhuma atividade nas dependências do Hospital Dório Silva desde 31/12/2014
Da análise das justificativas apresentadas, opina a área
técnica em manifestação conclusiva no sentido de manter tal irregularidade:
A justificativa de Sigrid Stuhr por ausência de tempo hábil para tomar providencias quanto ao processo
65035682, autuado em 06/01/2014, para apuração de
material físico não encontrado no inventário do exercício
de 2013, não procede. Ocupou o cargo de Diretora Geral 04/06/2014 até 04/02/2015, conforme arquivo rolres
constante da PCA/2014.
Os gestores também alegaram falta de mão de obra qualificada para dar andamento às apurações relacionadas
ao processo 65035682. Considerando que o hospital Dório Silva é uma unidade gestora ligada à estrutura da Secretaria Estadual de Saúde, deveriam relatar o problema
à Secretaria Estadual de Saúde e solicitar cessão de pessoal qualificado para trabalhar no processo, no entanto,
não constam dos autos nenhuma providencia no intuito
de resolver o problema junto à SESA.
Verificamos por meio do SIGEFES/2017 que o valor de
R$832.194,63 permanece inscrito, até a presente data,
na conta contábil 797130102(inconsistências de saldos
patrimoniais – bens móveis).
Tendo em vista que foi aberto um processo para apuração dos bens físicos não encontrados, mas que a gestão da época não tomou providências para o andamento do processo e posterior regularização da inconsistência contábil apontada, em atendimento à Portaria Conjunta SECONT/SEGER/SEFAZ nº 002-R, de 28 de setembro de 2011 que estabelecia prazo para regularização até
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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30/09/2014, sugere-se, assim, à manutenção da irregularidade.
Com relação ao item 3.5.2.2 (divergências entre os valores apurados no inventário anual dos bens móveis e
os saldos registrados no balanço patrimonial no valor de
R$ 4.221.781,86), consta no RTC 514/2016:
O confronto entre registros físicos e contábeis no encerramento do exercício financeiro de 2014, relativos aos
Bens Patrimoniais Móveis do HDS, reflete uma diferença
no valor de R$ 4.221.781,86, conforme Tabela 01.
Cabe destacar que, no encerramento do exercício financeiro de 2013, foi detectada apenas uma divergência de
R$ 58.923,00, regularizada através da Nota Patrimonial
n. 2014NP00240.
Ocorre que, tratando-se a divergência observada no
exercício de 2014 de saldo contábil sem correspondente
registro físico, embora tenha sido reincorporado um saldo de R$ 4.163.356,79, correspondente a Diversos Responsáveis em Apuração conforme mencionado no item
3.5.2.1, fica evidente que o mesmo corresponde a bens
patrimoniais não localizados.
Sendo assim, faz-se necessário que os gestores responsáveis providenciem e demonstrem a devida regularização da divergência observada no decorrer do exercício financeiro de 2014, com a apuração dos responsáveis em
caso de comprovado extravio, de forma que a sua contabilidade venha a refletir a real composição de seu patrimônio.

tábil o quantitativo de bens móveis encontrados conforme incorporação através da 2014NL00191, totalizando o
valor de R$4.163.356,79, mas não consolidou a informação no sistema de controle bens móveis. Esta inobservância fica evidente quando se verifica o anexo15 (ano
de referência: 01/01/2014 a 11/08/2015), que o setor de
patrimônio agregou todos registros dentro desse período.
Para atender o termo de notificação nº156/2016, o setor de patrimônio teve que desagregar os registros que
foram feitos em 2015 do inventário anteriormente enviado.
Considerando que os registros físicos ocorreram em
2015, entendemos que apesar do equívoco, fica evidenciado que os bens foram localizados, mas não tiveram
seus registros físicos no exercício de 2014.
Da análise constante na ITC 348/2018, opinou a área técnica no sentido de afastar a irregularidade:
O relatório técnico solicitou justificativas para divergência entre inventário e contabilidade no valor de
R$ 4.221.781,86.
Tabela 01 – saldos patrimoniais em R$
Decrição
Bens móveis

Balanço patrimonial
11.705.851,86

Inventário

diferença

7.484.070,00

4.221.781,86

As alegações de defesa foram:

A defesa traz documentos, fls.68 a 87 do processo TC
4651/2015, demonstrando que o saldo do inventário
não contemplou as entradas e saídas ocorridas no exercício de 2014.

Justificamos que esta inobservância ocorreu devido ter
sido feita a incorporação contábil indevidamente, uma
vez que a comissão inventariante informou ao setor con-

O anexo 15, resumo de inventário de bens móveis, constante da prestação de consta, confirma o relato da defesa indicando que não foram demonstradas as entradas
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e saídas do exercício de 2014, na coluna referente ao inventário, tendo isto, contribuído, para a divergência físico e contábil no valor de R$4.221.781,86.
O resumo do inventário de bens móveis, anexo 15,
apresentado pela defesa às fls.73, traz as movimentações de entradas e saídas ocorridas no inventário de
bens móveis, no entanto ainda restou uma diferença de
R$1.596.030,05, registrados na contabilidade e não registrado no inventário.
Verificamos por meio do relatório técnico contábil
nº.1026/2017-2, da última prestação de contas, exercício de 2016, que não ocorreu divergência entre inventário de bens móveis e registros contábeis. Desta forma,
entende-se que a divergência foi encerrada. Afastada a
irregularidade.
Tendo em vista o exposto acima e em função da manutenção da irregularidade do item 3.5.2.1, opinou a área
técnica no aspecto técnico contábil no sentido de que
sejam julgadas REGULARES COM RESSALVA as contas
das Senhoras Isabel Cristina Machado Carvalho e Sigrid
Stuhr, no exercício de 2014 do Hospital Doutor Dório Silva, na forma do artigo 84, II da LC 621/2012, devendo ser
expedidas determinações.
O Ministério Público de Contas anui às propostas contidas na Instrução Técnica Conclusiva 348/2018-3, pugnando pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas anual, devendo ser expedidas as devidas
determinações.
III. CONCLUSÃO.
Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perfilho do
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual do Hospital Doutor Dório Silva, referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade das senhoras Isabel Cristina Machado e Sigrid
Stuhr, nos termos do art. 84, inciso II1 da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO às responsáveis nos termos do art. 862 do dispositivo legal retro mencionado, tendo em vista o reconhecimento das
impropriedades descritas abaixo:
3.5.2.1- Ausência de regularização no exercício de 2014,
no SIGEFES, do saldo de R$ 832.194,63, relativo aos valores lançados no exercício de 2013, no SIAFEM, na conta contábil nº 199131902 - Diversos Responsáveis em
Apuração
Base legal: lei 4.320/1964, artigos 94 e 96; Lei estadual 9.916/2012, artigo 1º, Portaria Conjunta SECONT/ SEGER/ SEFAZ nº 002-R/2011 (com alterações), artigo 3º, §
2º c/c artigo 4º,§1º, inciso II
Diário Oficial de Contas

1.2. DETERMINAR ao atual gestor do Hospital Doutor
Dório Silva que:
1.2.1 Promova a apuração dos bens físicos não encontrados, no valor de R$ 832.194,63, que permanecem
até a presente data registrados na conta na conta contábil 797130102 - INCONSISTÊNCIA DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS, dando andamento ao processo 65035682, autuado em 06/01/2014, para este fim. O
processo e os lançamentos de ajustes realizados deverão
ser enviados quando da apresentação da próxima prestação de contas.
1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª 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
(em substituição - relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-383/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 04949/2015-2
UNIDADE GESTORA: Hospital Geral e Infantil dr. Alzir
Bernadino Alves
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEL: Kátia Ieda Cossetti
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2015 – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAR – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
do Hospital Geral e Infantil Dr. Alzir Bernadino Alves, referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade da senhora Kátia Ieda Cossetti.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico- RT 00019/20171 (fls 30-39) evidenciando procedimentos irregulares, e
opinando pela citação da agente responsável para apresentação de justificativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
Saldo indevido na conta contábil nº 797130102 – Diversos
Responsáveis em Apuração – Inconsistência de Saldos Patrimoniais – Bens Móveis, no valor de R$ 2.566.251,92, conforme item 3.5.1.2 (Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 e 96; Portaria Conjunta SECONT/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011, art. 4º,
§ 2º (com alterações).
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos
bens em almoxarifado e os saldos registrados no balancete
de verificação no montante de R$ 301.794,72, conforme item
3.5.2.1 (Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 85 e 89, 94 e 96).

Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 1025/2017 (fls.
42/43), propiciaram a citação da responsável para apresentação de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1381/2017) às folhas 4546.
Regularmente convocada (termo de citação 1613/2017fls. 47) a responsável exercitou o direito de defesa, apresentando justificativas e documentos comprobatórios às
folhas 53-82 e 88-96.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 710/20187 (fls. 102-108), opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2014 do Hospital Geral e Infantil Dr. Alzir
Bernardino Alves sejam julgadas Regulares com Ressalvas, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº
621/2012.
Ainda, sugere determinar ao Hospital Geral e Infantil
Dr. Alzir Bernardino Alves, na pessoa de seu atual gestor, que:
a. Que promova a apuração do saldo remanescente na
conta contábil 797130102(inconsistência de saldos patrimoniais - bens móveis) no valor de R$642.114,99, que
ainda permanece inscrito nessa conta contábil até a presente data.
b. Que promova a apuração e regularização do saldo remanescente no valor de R$8.387,53, referente a diverDiário Oficial de Contas

gência entre inventário de bens em almoxarifado e registros contábeis.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da presente prestação de contas
anual referente ao exercício financeiro de 2014, sob responsabilidade da senhora Kátia Ieda Cossetti.
Após, vieram-me os autos para análise.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Hospital Geral e Infantil Dr. Alzir Bernardino Alves, ora em discussão, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da Senhora Kátia Ieda Cossetti, preliminarmente, indícios de
irregularidades foram detectados no Relatório Técnico
19/2017 resultando na citação da responsável, com relação aos seguintes itens:
· 3.5.1.1- Saldo indevido na conta contábil nº 797130102
– Diversos Responsáveis em Apuração – Inconsistência
de Saldos Patrimoniais – Bens Móveis, no valor de R$
2.566.251,92,
Base legal: lei 4.320/64, arts. 85 e 89, 94 e 96, Portaria
Conjunta SECONT/SEGER/SEFAZ Nº 002-R/2011 (com alterações)
· 3.5.2.1- Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no balancete de verificação no montante de R$
301.794,72
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 85 e 89, 94 e 96
Com relação ao item 3.5.1.1, o RT 19/2017 trouxe o sewww.tce.es.gov.br

guinte:
Verifica-se um saldo de R$ 2.566.251,92 na conta contábil n.º 797130102 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DE SALDOS PATRIMONIAIS –
BENS MÓVEIS.
No entanto, conforme Portaria Conjunta SECONT/SEGER/SEFAZ nº 002-R, de 28 de setembro de 2011, os saldos excepcionalmente inscritos em contas de diversos
responsáveis em apuração, para viabilização da migração dos dados patrimoniais para o SIGA, deveriam ter sido regularizados no exercício de 2014 por Comissão instituída para esse fim.
Assim, faz-se necessário que o gestor responsável seja
citado para que providencie e demonstre a regularização do saldo na conta nº 797130102 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DE SALDOS PATRIMONIAIS – BENS MÓVEIS, de forma que a sua
contabilidade venha a refletir a real composição de seu
patrimônio.
A responsável apresentou as seguintes justificativas:
As comissões criadas no Hospital tiveram dificuldades na
realização de suas tarefas em função das atividades da
empresa (CEPCON), que em 2013, por ocasião da transição do sistema SIAFEM para o SIGEFES, foi contratada
pelo Governo do Estado para fazer esse levantamento
com pessoal próprio onde geraram, os servidores testemunharam, uma confusão sem precedentes.
A SESA forneceu a sua contratada o rol de materiais e
equipamentos constantes de seu acervo, que não coincidiam com o rol existente no hospital. Fizeram constar
número de etiquetas de materiais que não correspondiam aos registrados, e algumas vezes até repetidos, vaSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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lores de materiais em desacordo com o registrado, gerando uma inconsistência físico contábil no valor de R$
2.566.251,92 (dois milhões quinhentos e sessenta e seis
mil duzentos e cinquenta e um reais e noventa e dois
centavos).
Quando da transição do SIAFEM para o sistema SIGEFES
foram conciliadas as contas patrimoniais em trabalho da
comissão designada pelo Sr. Secretário de Saúde, à época para encerramento do exercício, com membros da
Central Administrativa (SESA).
Essa comissão levou em conta o inventário feito pela
CEPCON e o acervo constante do Patrimônio da SESA,
o que concluiu pelo descabido saldo a menor. Foi onde
surgiu a sugestão de que se abrisse a CONTA 797130102,
com esse saldo a apurar, do qual seriam abatidos os valores apurados. Ao longo do exercício de 2014 foram muitas as atividades buscando esclarecimentos dessas inconsistências. Foram muitas as reuniões, tanto na SESA, como na SEGER. O controle patrimonial feito na SESA, nem sempre obedeceu a normas rígidas como era de
se esperar. As transferências de materiais de um hospital para outro nem sempre obedeciam aos trâmites burocráticos que gerassem documentos a serem lançados.
Ainda na nossa gestão, foram então, abertos os processos n°s 645497 47/13 e 65037138/14 para apuração dessa inconsistência física e contábil, onde aquele se encontra com carga para o setor de patrimônio do hospital, e
este no setor de patrimônio, ambos vindos da direção,
conforme histórico de andamento anexados. Contudo,
não tivemos tempo suficiente para acompanhar a conclusão desse trabalho, pois deixamos a Direção do Hospital em FEVEREIRO DE 2015, quando fomos então substituída pela mesma Diretora que nos antecedeu, Drª GiDiário Oficial de Contas

selle Aparecida Lima Oliveira e Oliveira.

deram em exercícios subsequentes.

Contudo, não tivemos tempo suficiente para acompanhar a conclusão desse trabalho, pois deixamos a Direção do Hospital em FEVEREIRO DE 2015, quando fomos
então substituída pela mesma Diretora que nos antecedeu, Drª. Giselle Aparecida Lima Oliveira e Oliveira.

Assim fica mantida a irregularidade porque a inconsistência contábil não foi plenamente regularizada, por outro lado, ressalta-se o empenho da gestora por ter tomado providencias importantes (abertura do processo de
apuração) que resultou em apuração e redução da inconsistência contábil.

Opina a área técnica no sentido de que seja mantida tal
irregularidade:
A gestora foi citada para que justificasse um saldo indevido na conta contábil nº 797130102 – Diversos Responsáveis em Apuração – Inconsistência de Saldos Patrimoniais – Bens Móveis, no valor de R$ 2.566.251,92, tendo
em vista que segundo a Portaria SECONT/SEGER/SEFAZ
nº 002-R, de 28 de setembro de 2011 os saldos excepcionalmente inscritos em contas de diversos responsáveis em apuração, para viabilização da migração dos dados patrimoniais para o SIGA, deveriam ter sido regularizados no exercício de 2014 por Comissão instituída para esse fim.
A gestora alega que deixou o cargo em fevereiro de 2015
e que não pode mais acompanhar a execução do trabalho.
Em consulta ao SIGEFES/2017, nota-se que foram realizadas regularizações na conta contábil 797130102 (inconsistência de saldos patrimoniais - bens móveis). O
saldo a apurar que era de R$2.566.251,12 foi reduzido
para R$642.114,99.
Embora a gestora não tenha tomado providencias suficientes para regularização das divergências no exercício de 2014, a abertura dos processos de apuração n.
645497 47/13 e 65037138/14, realizado durante sua
gestão, foram importantes para as regularizações que se
www.tce.es.gov.br

Com relação à divergência entre saldo do inventário
de almoxarifado e o registrado no balanço patrimonial
(item 3.5.2.1), segundo RTC 19/2017:
O confronto entre registros físicos e contábeis no encerramento do exercício financeiro de 2014, relativos aos
Bens em Almoxarifado do HIMABA, reflete uma diferença no valor de R$ 301.794,72, a maior na contabilidade,
conforme Tabela 1.
Consta em Nota Explicativa (arquivo 03-22-INVALM nota
explicativa), que foi constituída uma comissão para apurar as inconsistências, suas causas e providenciar os ajustes, procedendo a abertura do processo nº 69304920,
devendo os trabalhos serem concluídos e entregues a Direção Geral até o último dia do mês de março de 2015.
Embora tenha sido informada a criação de comissão
para apurar as inconsistências e efetuar os ajustes até
31/03/2015, nada foi apresentado nesta prestação de
contas.
Assim, sugere-se que o Gestor responsável providencie e
demonstre a sua regularização, de forma que a sua contabilidade venha a refletir a real composição de seu patrimônio e apresente cópia do processo 69304920.
A responsável trouxe as seguintes alegações:
Quanto às divergências referidas no item 3.5.2.1, entre
os valores apurados em inventário anual e os saldos reSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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gistrados no balancete, no valor de R$ 301.794,72, foi
aberto o processo n° 69304920, em 04/02/2015, data
em que foi enviado para o NÚCLEO DE FINANÇAS e, posteriormente, em 10/02/2015 para o SETOR DE FARMÁCIA. Como nossa exoneração da Direção do Hospital se
deu em 11/02 /2015, não tivemos mais acesso ao resultado da apuração em questão.
Informa a Sra. Ivany, Gerente do NUCLEO DE FINANÇAS
do HIMABA, que essa diferença pode ser originária de
duas situações, conforme descreve em E-MAIL (cópia
anexa). A primeira é atribuída ao sistema utilizado para controle dos estoques de almoxarifado de consumo,
da MV, que arredondaria os saldos médios apurados,
trazendo descontrole contábil, o que já teria sido tratado com os órgãos superiores, através de reuniões provocadas por esta unidade hospitalar junto à SESA Administração Central; SEGER e outros interessados, desde o
ano de 2014 e, à época foram decididos que deveríamos
aguardar um NT-Nota Técnica que seria elaborada pela
SEGER, objetivando pontuar as formar mais assertiva de
se resolver este fato.
Esta Nota Técnica, até a presente data, segundo informações, ainda não foi elaborada. A particularidade dessa
pontuação é que esse saldo muda de conformidade com
os lançamentos de entradas de materiais pela MV e que
hoje estaria em R$ 55.543,58 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme demonstro no quadro que compõe sua
informação no E-MAIL.
Outra pontuação destacada é a possibilidade de estar
ligados a empréstimos de materiais, tanto de consumo
como equipamentos, comumente feitos ás pressas entre
os hospitais, ás vezes por interferência direta do órgão
Diário Oficial de Contas

central e mesmo fora de horário normal, que ocasiona
falta de lançamentos ou inadvertências de pessoal despreparado para essa função.
Da análise das justificativas apresentadas, opina a área
técnica em manifestação conclusiva:
O defendente relata que fora aberto processo n°
69304920 em 04/02/2015, para apuração da divergência. Relata também que foi exonerada em 11/02/2015 e
não pode acompanhar o andamento do processo.
Na prestação de contas do exercício de 2015, vimos
que a diferença física e contábil tinha sido reduzida de
R$301.794,72 para R$8.387,53, demonstrando que houve ações no sentido de regularizar as divergências físicas
e contábeis.

dades apontados, e no exercício subsequente (2015) foram realizadas expressivas regularizações que se podem
atribuir à iniciativa da gestora quanto a abertura do processo de apuração.
Ratificando a instrução técnica conclusiva, encampa o
Ministério Público de Contas a fundamentação constante da ITC 710/2018, pugnando pela regularidade com
ressalva da presente prestação de contas anual.
Dessa forma, corroborando entendimento técnico e parecer ministerial, devem ser mantidas as irregularidades
apontadas, entretanto, devem ser julgadas as contas regulares com ressalva tendo em vista as providências adotadas pela Senhora Kátia Ieda Cossetti, devendo ser expedidas determinações suscitadas pela área técnica.

Desta forma, entende-se que o gestor tomou as providencias necessárias e que ajustes foram feitos em 2015
de forma que resultou em uma diferença física e contábil quase inexistente. Fica mantida a irregularidade
porque a divergência não foi totalmente sanada, no entanto, ressalta-se o empenho da gestora, por ter tomado as providências necessárias (abertura do processo
n°.69304920), para regularização da divergência, que resultou na apuração, regularização e redução das diferenças físico e contábeis durante o exercício de 2015.

III. CONCLUSÃO.

Embora as irregularidades dos itens 3.5.1.1 e 3.5.2.1
tenham sido mantidas, a Instrução Técnica Conclusiva
710/2018-7 opinou no sentido de que a Prestação de
Contas do Hospital Geral e Infantil Dr. Alzir Bernardino
Alves, exercício de 2014, sob responsabilidade da Senhora Kátia Ieda Cossetti, seja julgada REGULAR COM RESSALVA, tendo em vista que a gestora tomou providências
necessárias para regularização dos indícios de irregulari-

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
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Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perfilho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
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:
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual do Hospital Geral e Infantil Dr. Alzir Bernadino Alves, referente ao exercício financeiro de
2014, sob a responsabilidade da senhora Kátia Ieda Cossetti, nos termos do art. 84, inciso II1 da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO à responsável nos termos do art. 862 do dispositivo legal retro mencionado, tendo em vista o reconhecimento das impropriedades descritas abaixo:

1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.

3.5.1.1- Saldo indevido na conta contábil nº 797130102
– Diversos Responsáveis em Apuração – Inconsistência
de Saldos Patrimoniais – Bens Móveis, no valor de R$
2.566.251,92,

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

Base legal: lei 4.320/64, arts. 85 e 89, 94 e 96, Portaria
Conjunta SECONT/SEGER/SEFAZ Nº 002-R/2011 (com alterações)
3.5.2.1- Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos
registrados no balancete de verificação no montante de
R$ 301.794,72
Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 85 e 89, 94 e 96
1.2. DETERMINAR ao atual gestor do Hospital Geral e Infantil Dr. Alzir Bernardino Alves que:
1.2.1. Que promova a apuração do saldo remanescente
na conta contábil 797130102 (inconsistência de saldos
patrimoniais - bens móveis) no valor de R$642.114,99,
que ainda permanece inscrito nessa conta contábil até a
presente data - item 2.1 da ITC 710/2018.
1.2.2. Que promova a apuração e regularização do saldo
remanescente no valor de R$8.387,53, referente à divergência entre inventário de bens em almoxarifado e registros contábeis - item 2.2 da ITC 710/2018.
Diário Oficial de Contas

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-385/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 04330/2016-1
UNIDADE GESTORA: Controladoria Geral do Município
de Vitória
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
EXERCÍCIO: 2015

www.tce.es.gov.br

RESPONSÁVEL: Raquel Ferreira Drummond de Aguiar
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO –DETERMINAR
– ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Controladoria Geral do Município de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade da Senhora Raquel Ferreira Drummond de Aguiar.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico- RT 367/2017 (fls
8-21) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação da agente responsável para apresentação de justificativas quanto ao seguinte achado:
Descrição do achado
3.3.1.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual

Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 544/2017 (fls. 22/23),
propiciaram a citação da responsável para apresentação
de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 830/2017-9) às folhas 25/26.
Regularmente convocada (termo de citação 892/2017)
a responsável exercitou o direito de defesa, apresentando justificativas e documentos comprobatórios às folhas
33-50.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, a
então Secretaria de Controle Externo de Contas, através
da Instrução Técnica Conclusiva 5454/2017-2 (fls. 53-57),
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015
da Controladoria Geral do Município de Vitória sejam julgadas Regulares com Ressalvas, com fulcro no artigo 84,
II da Lei Complementar nº 621/2012 c/c artigo 162, §§ 1º
e 2º do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.
Ainda, sugere determinar à Controladoria Geral do Município de Vitória na pessoa de seu atual gestor, que adote medidas necessárias ao exato cumprimento das normas legais para os próximos exercícios.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual da
Controladoria Geral do Município de Vitória referente ao
exercício financeiro de 2015, sob responsabilidade da senhora Raquel Ferreira Drummond de Aguiar.
Após, vieram-me os autos para análise.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Controladoria Geral do Município de Vitória, ora em discussão, referente
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora
Raquel Ferreira Drummond de Aguiar, preliminarmente,
indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 367/2017 resultando na citação da responsável, com relação aos seguintes itens:
· 3.3.1.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de
contas anual- Base legal: artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 (DOE 19/03/2012 – alterada pela LC
658/2012) c/c art. 54 e 59 da Lei Complementar 101, de
Diário Oficial de Contas

04 de maio de 2000.
Relatou a área técnica no RTC 367/2017 o seguinte achado de irregularidade:
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, encaminhado pelo gestor na presente Prestação
de Contas, verificou-se a existência do Relatório de Controle Interno – RELUCI, emitido pelo órgão de Controle
Interno, com a seguinte conclusão:
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade da Sra. RAQUEL FERREIRA DRUMMOND DE AGUIAR, Controladora Geral do Município de
Vitória, relativa ao exercício de 2015.
[...] Enumeramos dentre os fatos o quantitativo de relatórios emitidos por esta Controladoria, no qual eram 02
(dois), um relativo ao Chefe do Executivo e outro relativo aos Ordenadores de Despesa apresentado de maneira unificada, que, com a implementação da desconcentração, e, em atendimento a IN 34 TCE/ES, passaram a
ser produzidos 34 (trinta e quatro) documentos.
[...] Assim, em decorrência dos fatos narrados, a Controladoria apresenta este Relatório com significativa limitação na abrangência da análise dos documentos contábeis sendo o exame insuficiente para um opinamento
conclusivo acerca da execução orçamentária, financeira
e patrimonial. (g.n.)
No tocante às análises realizadas para emissão deste Parecer, somos da opinião que os trabalhos que englobam
as auditorias e achados do controle, foram executados
adequadamente.
Considerando a abstenção da unidade central do controle interno em emitir opinião sobre a prestação de contas
ora analisada, por não ter recebido os documentos em
www.tce.es.gov.br

tempo hábil e por deficiência operacional, conforme alegado, sugere-se CITAR a Sra. RAQUEL FERREIRA DRUMMOND DE AGUIAR, para que se justifique pela ausência
de tomada de medidas necessárias e suficientes que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual. (g.n.)
A responsável traz as seguintes justificativas:
A Instrução Normativa n° 28/2013 -TCEES que dispõe sobre a composição e a forma de envio das Prestações de
Contas alterou a forma de Prestação de contas dos gestores, com a desconcentração administrativa, conforme
inciso VIl do art. 1°c/c o § 4 do art 3°, incumbindo ao Município de Vitória a realizar a efetiva desconcentração.
Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.
A partir de 2015, ocorreu a efetivamente a implantação
da desconcentração administrativa do Município de Vitória, totalizando 34 (trinta e quatro) unidades gestoras.
Com isso, o Município passou a emitir 1.386 documentos relativos à Prestação de Contas de todas as Unidades
Gestoras (Contas de Gestão), além do envio de mais 45
documentos referentes à Prestação de Contas do Prefeito (Contas de Governo).
Desta forma, foi necessário transferir todos os saldos patrimoniais de conta a conta da UG Prefeitura para as demais UGs individualizadas, assim como os restos a pagar,
saldos bancários, receitas, fechando um balanço único
em 2015 e efetuando a abertura do exercício de 2016,
com a separação das 34 UGs com balanços distintos.
Tal movimentação ocasionou extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, o que impactou a deSegunda-feira, 25 de junho de 2018

106

ATOS DA 2a CÂMARA

manda de todas as secretarias, conforme esclarecimentos, em anexo, prestados pela Contabilidade, no processo administrativo PMV n° 3914600/2017.
Ressaltamos que esta administração se programou para
enviar a prestação de contas dentro do prazo previsto na
Instrução Normativa n° 34/2015 - TCEES, como estabelecido no Decreto Municipal n° 16.506/2015 que dispõe
sobre o encerramento do exercício financeiro de 2015,
e que em seus artigos 18 e 21 estabelecem os limites de
prazos para envio dos documentos à Controladoria Geral
do Município para emissão do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle, conforme Decreto anexo.

tucionais da legalidade, economicidade e finalidade pública, e os seus responsáveis legais têm o dever legal e
constitucional de determinar ao órgão a adoção de medidas corretivas, visando sanar as impropriedades verificadas, sob pena de responsabilidade solidária (artigo 44
da LC 621/2012)

2015, sob a responsabilidade da senhora Raquel Ferreira
Drummond de Aguiar, nos termos do art. 84, inciso II1 da
Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO à responsável nos termos do art. 862 do dispositivo
legal retro mencionado, tendo em vista o reconhecimento da impropriedade descrita abaixo:

Dessa forma, corroborando entendimento técnico e
parecer ministerial, deve ser mantida a irregularidade
apontada, entretanto, por se tratar de item com natureza moderada, é suficiente a expedição da determinação
suscitada pela área técnica.

3.3.1.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de
contas anual

III. CONCLUSÃO.

Outrossim, registramos, que conforme relatório e parecer emitido pela Controladoria Geral a mesma absteve-se na análise de opinião sobre as demonstrações contábeis, entretanto os trabalhos que englobam as auditorias e achados do controle foram executados adequadamente.(g.n)

Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perfilho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.

Da análise das justificativas apresentadas, verificou a
área técnica que as providências estão sendo adotadas,
no sentido de atender as determinações legais, mas com
relação ao exercício de 2015 não houve a viabilização
da emissão do parecer do relatório de controle interno,
concluindo pela manutenção desta irregularidade referente ao exercício em análise.

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

Ratificando manifestação técnica conclusiva pela manutenção da irregularidade, encampa o Ministério Público de Contas a fundamentação constante da ITC
5454/2017-2.

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:

O controle interno é um sistema organizado para controlar os próprios atos dos órgãos públicos, analisando
se as despesas estão alinhadas com os princípios consti-

1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual da Controladoria Geral do Município de Vitória, referente ao exercício financeiro de
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JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO

www.tce.es.gov.br

Fundamentação legal: artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 (DOE 19/03/2012 – alterada pela LC
658/2012) c/c art. 54 e 59 da Lei Complementar 101, de
04 de maio de 2000.
1.2. DETERMINAR ao atual gestor da Controladoria Geral do Município de Vitória que adote medidas necessárias ao exato cumprimento das normas legais para os
próximos exercícios.
1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª 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
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-386/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 04370/2016-4
UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Comunicação de Vitória
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: Margô Devos Paranhos
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2015 – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAR – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Comunicação de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade da Senhora Margô Devos Paranhos.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico- RT 309/2017 (fls
8-21) evidenciando procedimentos irregulares, e opiDiário Oficial de Contas

nando pela citação da agente responsável para apresentação de justificativas quanto ao seguinte achado:

te ao exercício financeiro de 2015, sob responsabilidade
da senhora Margô Devos Paranhos.

Descrição do achado
3.3.1.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual

Após, vieram-me os autos para análise.

Os indícios de irregularidades apontados, e também
assinalados na Instrução Técnica Inicial 468/2017-5
(fls. 22/23), propiciaram a citação da responsável para
apresentação de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 580/2017-9) às folhas
25/26.

Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Comunicação de Vitória, ora em discussão, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora Margô Devos Paranhos, preliminarmente, indícios
de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 309/2017 resultando na citação da responsável, com
relação ao seguinte item:

Regularmente convocada (termo de citação 652/2017)
a responsável exercitou o direito de defesa, apresentando justificativas e documentos comprobatórios às folhas
33-50.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, a
então Secretaria de Controle Externo de Contas, através
da Instrução Técnica Conclusiva 5427/2017-5 (fls. 53-57),
opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015
da Secretaria Municipal de Comunicação de Vitória sejam julgadas Regulares com Ressalvas, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012 c/c artigo
162, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.
Ainda, sugere determinar à Secretaria Municipal de Comunicação de Vitória na pessoa de seu atual gestor, que
adote medidas necessárias ao exato cumprimento das
normas legais para os próximos exercícios.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual da
Secretaria Municipal de Comunicação de Vitória referenwww.tce.es.gov.br

II- FUNDAMENTAÇÃO

· 3.3.1.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de
contas anual- Base legal: artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 (DOE 19/03/2012 – alterada pela LC
658/2012) c/c art. 54 e 59 da Lei Complementar 101, de
04 de maio de 2000.
Relatou a área técnica no RTC 309/2017 o seguinte achado de irregularidade:
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, encaminhado pelo gestor na presente Prestação
de Contas, verificou-se a existência do Relatório de Controle Interno – RELUCI, emitido pelo órgão de Controle
Interno, com a seguinte conclusão:
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade da Sra. Margô Devos, Secretária de
Comunicação, relativa ao exercício de 2015.
[...] Enumeramos dentre os fatos o quantitativo de relatórios emitidos por esta Controladoria, no qual eram 02
(dois), um relativo ao Chefe do Executivo e outro relativo aos Ordenadores de Despesa apresentado de maneiSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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ra unificada, que, com a implementação da desconcentração, e, em atendimento a IN 34 TCE/ES, passaram a
ser produzidos 34 (trinta e quatro) documentos.
[...] Assim, em decorrência dos fatos narrados, a Controladoria apresenta este Relatório com significativa limitação na abrangência da análise dos documentos contábeis sendo o exame insuficiente para um opinamento
conclusivo acerca da execução orçamentária, financeira
e patrimonial. (g.n.)

documentos referentes à Prestação de Contas do Prefeito (Contas de Governo).
Desta forma, foi necessário transferir todos os saldos patrimoniais de conta a conta da UG Prefeitura para as demais UGs individualizadas, assim como os restos a pagar,
saldos bancários, receitas, fechando um balanço único
em 2015 e efetuando a abertura do exercício de 2016,
com a separação das 34 UGs com balanços distintos.

da emissão do parecer do relatório de controle interno,
concluindo pela manutenção desta irregularidade referente ao exercício em análise.
Ratificando manifestação técnica conclusiva pela manutenção da irregularidade, encampa o Ministério Público de Contas a fundamentação constante da ITC
5427/2017-5.
O controle interno é um sistema organizado para controlar os próprios atos dos órgãos públicos, analisando
se as despesas estão alinhadas com os princípios constitucionais da legalidade, economicidade e finalidade pública, e os seus responsáveis legais têm o dever legal e
constitucional de determinar ao órgão a adoção de medidas corretivas, visando sanar as impropriedades verificadas, sob pena de responsabilidade solidária (artigo 44
da LC 621/2012).

No tocante às análises realizadas para emissão deste Parecer, somos da opinião que os trabalhos que englobam
as auditorias e achados do controle, foram executados
adequadamente. (g.n.)

Tal movimentação ocasionou extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, o que impactou a demanda de todas as secretarias, conforme esclarecimentos, em anexo, prestados pela Contabilidade, no processo administrativo PMV n° 3882175/2017.

Considerando a abstenção da unidade central do controle interno em emitir opinião sobre a prestação de contas ora analisada, por não ter recebido os documentos
em tempo hábil e por deficiência operacional, conforme
alegado, sugere-se CITAR a Srª Margô Devos Paranhos,
para que se justifique pela ausência de tomada de medidas necessárias e suficientes que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de
contas anual.

Ressaltamos que esta administração se programou para
enviar a prestação de contas dentro do prazo previsto na
Instrução Normativa n° 34/2015 - TCEES, como estabelecido no Decreto Municipal n° 16.506/2015 que dispõe
sobre o encerramento do exercício financeiro de 2015,
e que em seus artigos 18 e 21 estabelecem os limites de
prazos para envio dos documentos à Controladoria Geral
do Município para emissão do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle, conforme Decreto anexo.

A responsável traz as seguintes justificativas:

Outrossim, registramos, que conforme relatório e parecer emitido pela Controladoria Geral a mesma absteve-se na análise de opinião sobre as demonstrações contábeis, entretanto os trabalhos que englobam as auditorias e achados do controle foram executados adequadamente.(g.n)

Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perfilho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.

Da análise das justificativas apresentadas, verificou a
área técnica que as providências estão sendo adotadas,
no sentido de atender as determinações legais, mas com
relação ao exercício de 2015 não houve a viabilização

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.
A partir de 2015, ocorreu a efetivamente a implantação
da desconcentração administrativa do Município de Vitória, totalizando 34 (trinta e quatro) unidades gestoras.
Com isso, o Município passou a emitir 1.386 documentos relativos à Prestação de Contas de todas as Unidades
Gestoras (Contas de Gestão), além do envio de mais 45
Diário Oficial de Contas
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Dessa forma, corroborando entendimento técnico e
parecer ministerial, deve ser mantida a irregularidade
apontada, entretanto, por se tratar de item com natureza moderada, é suficiente a expedição da determinação
suscitada pela área técnica.
III. CONCLUSÃO.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Conselheiro em Substituição

4. Especificação do quórum:

I. RELATÓRIO.

1. ACÓRDÃO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Habitação de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Senhor Sérgio de Sá Freitas.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Comunicação de Vitória, referente ao exercício financeiro de
2015, sob a responsabilidade da senhora Margô Devos
Paranhos, nos termos do art. 84, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO à responsável nos termos do art. 86 do dispositivo legal retro
mencionado, tendo em vista o reconhecimento da impropriedade descrita abaixo
3.3.1.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de
contas anual
Fundamentação legal: artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 (DOE 19/03/2012 – alterada pela LC
658/2012) c/c art. 54 e 59 da Lei Complementar 101, de
04 de maio de 2000.

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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-387/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 06855/2016-7
UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Habitação
de Vitória

1.2. DETERMINAR ao atual gestor da Secretaria Municipal de Comunicação de Vitória que adote medidas necessárias ao exato cumprimento das normas legais para
os próximos exercícios.

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador

1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2015 – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAR – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

Diário Oficial de Contas

EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: Sérgio de Sá Freitas

www.tce.es.gov.br

As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico- RT 360/2017-6
(fls 8-21) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do agente responsável para apresentação de justificativas quanto ao seguinte achado:
Descrição do achado
3.3.1.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual

Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 527/2017 (fls. 22/23),
propiciaram a citação do responsável para apresentação
de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 835/2017-1) às folhas 25/26.
Regularmente convocado (termo de citação 912/2017)
o responsável exercitou o direito de defesa, apresentando justificativas e documentos comprobatórios às folhas
33-35.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, a
então Secretaria de Controle Externo de Contas, através
da Instrução Técnica Conclusiva 5430/2017-7 (fls. 38-42),
opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015
da Secretaria Municipal de Habitação de Vitória sejam
julgadas Regulares com Ressalvas, com fulcro no artigo
84, II da Lei Complementar nº 621/2012 c/c artigo 162,
§§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Ainda, sugere determinar à Secretaria Municipal de Habitação de Vitória na pessoa de seu atual gestor, que
adote medidas necessárias ao exato cumprimento das
normas legais para os próximos exercícios.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual
da Secretaria Municipal de Habitação de Vitória referente ao exercício financeiro de 2015, sob responsabilidade
do senhor Sérgio de Sá Freitas.
Após, vieram-me os autos para análise.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Habitação de Vitória, ora em discussão, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Sérgio de Sá Freitas, preliminarmente, indícios de
irregularidades foram detectados no Relatório Técnico
360/2017 resultando na citação do responsável, com relação aos seguintes itens:
· 3.3.1.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de
contas anual- Base legal: artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 (DOE 19/03/2012 – alterada pela LC
658/2012) c/c art. 54 e 59 da Lei Complementar 101, de
04 de maio de 2000.
Relatou a área técnica no RTC 360/2017 o seguinte achado de irregularidade:
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, encaminhado pelo gestor na presente Prestação
de Contas, verificou-se a existência do Relatório de ConDiário Oficial de Contas

trole Interno – RELUCI, emitido pelo órgão de Controle
Interno, com a seguinte conclusão:
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sr. SÉRGIO DE SÁ FREITAS, Secretário de Habitação, relativa ao exercício de 2015.
[...] Enumeramos dentre os fatos o quantitativo de relatórios emitidos por esta Controladoria, no qual eram 02
(dois), um relativo ao Chefe do Executivo e outro relativo aos Ordenadores de Despesa apresentado de maneira unificada, que, com a implementação da desconcentração, e, em atendimento a IN 34 TCE/ES, passaram a
ser produzidos 34 (trinta e quatro) documentos.
[...] Assim, em decorrência dos fatos narrados, a Controladoria apresenta este Relatório com significativa limitação na abrangência da análise dos documentos contábeis sendo o exame insuficiente para um opinamento
conclusivo acerca da execução orçamentária, financeira
e patrimonial. (g.n.)
No tocante às análises realizadas para emissão deste Parecer, somos da opinião que os trabalhos que englobam
as auditorias e achados do controle, foram executados
adequadamente.
Considerando a abstenção da unidade central do controle interno em emitir opinião sobre a prestação de contas
ora analisada, por não ter recebido os documentos em
tempo hábil e por deficiência operacional, conforme alegado, sugere-se CITAR o Sr. SÉRGIO DE SÁ FREITAS, para
que se justifique pela ausência de tomada de medidas
necessárias e suficientes que viabilizassem a emissão do
parecer do controle interno sobre a prestação de contas
anual. (g.n.)
O responsável traz as seguintes justificativas:
www.tce.es.gov.br

A Instrução Normativa n° 28/2013 -TCEES que dispõe sobre a composição e a forma de envio das Prestações de
Contas alterou a forma de Prestação de contas dos gestores, com a desconcentração administrativa, conforme
inciso VIl do art. 1°c/c o § 4 do art 3°, incumbindo ao Município de Vitória a realizar a efetiva desconcentração.
Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.
A partir de 2015, ocorreu a efetivamente a implantação
da desconcentração administrativa do Município de Vitória, totalizando 34 (trinta e quatro) unidades gestoras.
Com isso, o Município passou a emitir 1.386 documentos relativos à Prestação de Contas de todas as Unidades
Gestoras (Contas de Gestão), além do envio de mais 45
documentos referentes à Prestação de Contas do Prefeito (Contas de Governo).
Desta forma, foi necessário transferir todos os saldos patrimoniais de conta a conta da UG Prefeitura para as demais UGs individualizadas, assim como os restos a pagar,
saldos bancários, receitas, fechando um balanço único
em 2015 e efetuando a abertura do exercício de 2016,
com a separação das 34 UGs com balanços distintos.
Outrossim, registramos, que conforme relatório e parecer emitido pela Controladoria Geral a mesma absteve-se na análise de opinião sobre as demonstrações contábeis, entretanto os trabalhos que englobam as auditorias e achados do controle foram executados adequadamente.(g.n)
Da análise das justificativas apresentadas, verificou a
área técnica que as providências estão sendo adotadas,
no sentido de atender as determinações legais, mas com
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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relação ao exercício de 2015 não houve a viabilização
da emissão do parecer do relatório de controle interno,
concluindo pela manutenção desta irregularidade referente ao exercício em análise.
Ratificando manifestação técnica conclusiva pela manutenção da irregularidade, encampa o Ministério Público de Contas a fundamentação constante da ITC
5430/2017-7.
O controle interno é um sistema organizado para controlar os próprios atos dos órgãos públicos, analisando
se as despesas estão alinhadas com os princípios constitucionais da legalidade, economicidade e finalidade pública, e os seus responsáveis legais têm o dever legal e
constitucional de determinar ao órgão a adoção de medidas corretivas, visando sanar as impropriedades verificadas, sob pena de responsabilidade solidária (artigo 44
da LC 621/2012).
Dessa forma, corroborando entendimento técnico e
parecer ministerial, deve ser mantida a irregularidade
apontada, entretanto, por se tratar de item com natureza moderada, é suficiente a expedição da determinação
suscitada pela área técnica.
III. CONCLUSÃO.
Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perfilho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
Diário Oficial de Contas

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

2ª Câmara

Conselheiro em Substituição

4. Especificação do quórum:

1. ACÓRDÃO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Habitação de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2015,
sob a responsabilidade do senhor Sérgio de Sá Freitas,
nos termos do art. 84, inciso II, da Lei Complementar nº
621/2012, dando a devida QUITAÇÃO ao responsável
nos termos do art. 86 do dispositivo legal retro mencionado, tendo em vista o reconhecimento da impropriedade descrita abaixo:
3.3.1.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de
contas anual
Fundamentação legal: artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 (DOE 19/03/2012 – alterada pela LC
658/2012) c/c art. 54 e 59 da Lei Complementar 101, de
04 de maio de 2000.
1.2. DETERMINAR ao atual gestor Secretaria Municipal
de Habitação de Vitória que adote medidas necessárias
ao exato cumprimento das normas legais para os próximos exercícios.
1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
www.tce.es.gov.br

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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-388/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 09203/2017-1 (Apenso TC 04274/2017-8)
CLASSIFICAÇÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
UNIDADE GESTORA: Hospital Geral e Infantil dr. Alzir
Bernardino Alves - HIMABA
RECORRENTE: Ministério Público de Contas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONHECER – DAR PROVIMENTO – RETIFICAR ACÓRDÃO TC-1149/2017 – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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I. RELATÓRIO
Tratam os autos de Embargos de Declaração, com pedido
de efeitos infringentes opostos pelo Ministério Público
de Contas em face do ACÓRDÃO TC-1149/2017, proferido pela Segunda Câmara desta Corte nos autos do Processo TC 4274/2017, conforme abaixo transcrito:
1. ACORDÃO:
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 Conhecer da presente Representação, com fundamento no artigo 94 c/c artigo 99§ 2º da Lei Complementar nº 621/2012, pois presentes os requisitos de admissibilidade para o regular prosseguimento do feito e, quanto ao Mérito, pela Improcedência da Representação,
nos termos do art. 95, Inciso I da mesma Lei, em face da
não constatação da suposta irregularidade alegada;
1.2 Dar Ciência ao Representante do teor da decisão a
ser tomada por este Tribunal de Contas, nos termos do
art. 307, §7º da Resolução TC 261/2013;
1.3 Arquivar os presentes autos, nos termos dos artigos
176, § 3°, inciso II e 330, incisos I e IV do RITCEES (Resolução TC 261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/09/2017 - 31ª Sessão da 2ª Câmara
O Órgão Ministerial aponta a existência de contradição
no dispositivo do ACÓRDÃO TC-1149/2017 – Segunda
Câmara, uma vez que a conclusão está inadequada.
Segundo Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio
Diário Oficial de Contas

da Silva, “conquanto a fundamentação do Acórdão esteja adequada – pois, em juízo sumário, tecnicamente foi
constatado que não há indícios de provas das irregularidades aptos a instaurar o contraditório –, a conclusão está inadequada.”
Isso porque o referido Acórdão conheceu e julgou improcedente a representação formulada pela empresa Labinbraz Comercial Ltda., em face do Hospital Infantil e
Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves, em razão de supostas irregularidades na desclassificação da Representante no Pregão Eletrônico n° 28/2017, tendo por objeto o registro de preços de material de consumo laboratorial, com locação de equipamento, para posterior fornecimento (especificações do Anexo I do Edital).
Lembra que essa decisão seguiu o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas; porém, esclarece que aquele parquet de contas opinou pelo não conhecimento da representação.
Nos termos processuais, os embargos fundamentam-se
“no fato de que, naqueles autos, não houve o chamamento do responsável para se defender, não houve citação e a análise do mérito pela improcedência ou procedência da representação pressupõe a oportunidade de
defesa aos responsáveis, através da devida citação válida, ato essencial para a existência jurídica do processo e
imprescindível para a relação jurídico-processual.”

tempestivo e que o embargante possui legitimidade na
sua propositura, estando, portanto, atendidos estes dois
pressupostos de admissibilidade.
Os presentes embargos apontam a existência de contradição no Acórdão proferido, especialmente quanto ao
seguinte trecho, in verbis:
1.1 Conhecer da presente Representação, com fundamento no artigo 94 c/c artigo 99, § 2º da Lei Complementar nº 621/2012, pois presentes os requisitos de admissibilidade para o regular prosseguimento do feito e, quanto ao Mérito, pela Improcedência da Representação,
nos termos do art. 95, Inciso I da mesma Lei, em face da
não constatação da suposta irregularidade alegada;
Vislumbra o ilustre Procurador a ocorrência de contradição nessa parte (conclusão) do Acórdão, uma vez que na
fundamentação do mesmo há a afirmação de que a “Representação apresenta circunstâncias ou elementos de
convicção sobre ocorrência de fatos de interesse público
que não se sustentam” –, razão pela qual não deveria ter
sido conhecida (art. 177, §1º), senão vejamos:
FUNDAMENTAÇÃO

I. FUNDAMENTAÇÃO

Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que a discussão nodal da representação em tela refere-se à suposta violação ao princípio da vinculação ao edital; em
especial, no que tange às exigências para a aquisição do
equipamento “espectrofotômetro”, conforme características previstas no Anexo I – Termo de Referência do Edital, no item 4.1 (Características do Equipamento), item
do edital que resultou na inabilitação da representante
no procedimento licitatório em tela - Pregão Pregão Eletrônico n° 0028/2017.

Inicialmente, constato que o expediente apresenta-se

Segundo consta no Anexo I – Termo de Referência do

Ao final requer o conhecimento dos presentes embargos
para o fim de sanar a contradição verificada no Acórdão
embargado.
É o relatório.

www.tce.es.gov.br
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Edital, no item 4.1 Características do Equipamento, o espectrofotômetro deve ser: i. totalmente automático; ii.
capaz de realizar no mínimo 400 testes/hora; iii. capaz
de detectar coagulo e fibrina, analisar eletrólitos, marcadores cardíacos, enzimas, proteínas especiais e drogas
terapêuticas; iv. capacidade mínima de 80 amostras; e
v. capaz de analisar simultaneamente no mínimo 10 pacientes de urgência.
Ocorre que, embora tenha sido suscitada violação a princípios da administração pública e itens do citado edital,
o que se verifica nos autos é que ao analisar as questões
levantadas pela representante, a área técnica deste Tribunal constatou a ausência de indício de irregularidade
e asseverou que a inabilitação promovida pela Pregoeira
foi correta, restando prejudica a análise dos pressupostos para a concessão de medida cautelar.
Neste sentido, a Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações informa que ao analisar as especificações do equipamento denominado “espectrofotômetro”, marca Wiener, modelo LAB CT 300i, ofertado
pela Representante em sua proposta, presente no site
da marca e entre os anexos à Representação (Documento 05), verificou que o mesmo é totalmente automático,
atendendo ao requisito “i” do Edital.
Apesar disso, a SecexDenúncias disse que, “conforme informado pela fabricante, sua capacidade de realizar 480
testes/hora refere-se apenas a análise de sódio, potássio, cálcio, cloro, lítio e pH em situação de ISE. Para os demais procedimentos constantes no item “iii”, a capacidade do equipamento é de 300 testes/hora, não atendendo ao requisito “ii” previsto no Edital.”
Pondera que o item “iv” também é atendido, eis que o
equipamento oferecido pela Representante possui capaDiário Oficial de Contas

cidade de 90 amostras.
Da manifestação técnica, extraímos ainda os seguintes
excertos:
Por fim, o Edital prevê a exigência do equipamento possuir, no mínimo, 10 posições de urgência (item “v”), em
resposta a qual o Representante alegou que, apesar de
seu equipamento possuir apenas 6 posições de urgência,
essas posições seriam expansíveis. No entanto, em pesquisa sobre esse tipo de equipamento, espectrofotômetro, repara-se que tal capacidade de expandir o número de posições de urgência não é exclusividade do equipamento apresentado pelo Representante, estando presente na totalidade dos equipamentos desse tipo. Assim,
ao prever o edital, elaborado por especialista na área, a
obrigatoriedade de mínimo de 10 posições de urgência,
sabendo da capacidade da totalidade dos equipamentos do tipo de expandirem esse quantitativo, não cabe
o afastamento de tal obrigatoriedade para apresentação
de equipamento com capacidade mínima inferior à solicitada. Não atendendo, portanto, também ao requisito
“v” do Edital. Dessa forma, de nada valeria a economia
de R$ 14.998,00, com a homologação do certame tendo
como vencedor o Representante e não a empresa vencedora, uma vez que o equipamento ofertado não atenderia às necessidades mínimas do Hospital Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves –HIMABA. Ademais,
além de ter apresentado equipamento com especificações abaixo das exigidas, a inabilitação do Representante também foi baseada no não atendimento aos itens 31,
36, 38, 38, 39 e 41 do item 4 – Da Descrição da Especificação dos Produtos/Serviços do Anexo I – Termo de Referência do Edital, não havendo que se questionar a decisão da Pregoeira ao inabilitar o Representante. Desta
www.tce.es.gov.br

forma, sendo devia a inabilitação da proposta do Representante pela Pregoeira pelo não atendimento ao item 4
– Da Descrição da Especificação dos Produtos/Serviços
do Anexo I – Termo de Referência do Edital, os fatos narrados não constituem irregularidade.
Como consequência da ausência de irregularidade, a SecexDenúncias conclui que resta prejudica a análise dos
pressupostos da medida cautelar.
Nessa linha, 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.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, nos termos da proposição técnica,
subscrita na Manifestação Técnica nº 00997/2017-5, 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
Relator
1. ACORDÃO:
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 Conhecer da presente Representação, com fundamento no artigo 94 c/c artigo 99, § 2º da Lei Complementar nº 621/2012, pois presentes os requisitos de admissibilidade para o regular prosseguimento do feito e, quanSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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to ao Mérito, pela Improcedência da Representação,
nos termos do art. 95, Inciso I da mesma Lei, em face da
não constatação da suposta irregularidade alegada;
1.2 Dar Ciência ao Representante do teor da decisão a
ser tomada por este Tribunal de Contas, nos termos do
art. 307, §7º da Resolução TC 261/2013;
1.3 Arquivar os presentes autos, nos termos dos artigos
176, § 3°, inciso II e 330, incisos I e IV do RITCEES (Resolução TC 261/2013).

autos com vista ao órgão ministerial (art. 62, parágrafo
único).
Denota-se que os autos ingressaram na Secretaria do Ministério Público no dia 06.12.2017. Logo, perfaz-se cabível, legítimo e tempestivo o presente apelo.
II – DA CONTRADIÇÃO

EMINENTES CONSELHEIROS

O ACÓRDÃO TC-1149/2017 – Segunda Câmara, por decisão unânime, acolhendo o voto do Relator, conheceu
e julgou improcedente a representação com pedido de
concessão de medida cautelar, formulada pela empresa
Labinbraz Comercial Ltda., em face do Hospital Infantil e
Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves – HIMABA, em
razão de supostas irregularidades na desclassificação da
Representante no Pregão Eletrônico n° 0028/2017, tendo por objeto o registro de preços de material de consumo laboratorial, com locação de equipamento, para posterior fornecimento conforme especificações do Anexo
I do Edital.

I – DO CABIMENTO, DA LEGITIMIDADE E DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Referida decisão acompanhou o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas.

Preceitua o art. 167 da Lei Complementar nº. 621/12
que cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, podendo ser
opostos por escrito pela parte, pelo interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados na forma prevista nesta lei.

Ocorre que este órgão expressamente pugnou pelo não
conhecimento da representação, fundamentando-se no
fato de que, naqueles autos, não houve o chamamento do responsável para se defender, não houve citação
e a análise do mérito pela improcedência ou procedência da representação pressupõe a oportunidade de defesa aos responsáveis, através da devida citação válida, ato
essencial para a existência jurídica do processo e imprescindível para a relação jurídico-processual.

Abaixo transcrevo as razões apresentadas pelo Digno
Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, a este Relator, verbis:
RAZÕES DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO
Processo TC: 4274/2017
Acórdão: TC-1149/2017 – Segunda Câmara
EGRÉGIO TRIBUNAL

De seu turno, o art. 157 da Lei Complementar nº.
621/2012, “o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas disporá de prazo em dobro para interposição de
recurso”, iniciando-se sua contagem com a entrega dos
Diário Oficial de Contas

Verifica-se, outrossim, que o juízo de admissibilidade da
representação, nos termos do art. 177, deve considerar
os seguintes requisitos: “I – ser redigida com clareza; II –
www.tce.es.gov.br

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”.
Cotejando os autos verifica-se que, embora estejam preenchidos os requisitos previstos nos incisos I e V, a representação não contém elementos de convicção e não está acompanhada de indício de prova das irregularidades
apontadas suficientes para a instauração do contraditório – tanto que na fundamentação do Acórdão há a afirmação de que a “Representação apresenta circunstâncias ou elementos de convicção sobre ocorrência de fatos de interesse público que não se sustentam” –, razão
pela qual não deveria ter sido conhecida (art. 177, §1º).
Assim, nem sequer seria cabível a citação, pois não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade da representação, sendo dispensada a instrução técnica inicial nos termos do parágrafo único do artigo 316 do RITCEES, ato processual obrigatório para o julgamento do
mérito e anterior ao chamamento.
Deveras, conquanto a fundamentação do Acórdão esteja adequada – pois, em juízo sumário, tecnicamente foi
constatado que não há indícios de provas das irregularidades aptos a instaurar o contraditório –, a conclusão está inadequada.
É o que vem decidindo o Plenário desse Sodalício. Senão vejamos:

ACÓRDÃO TC-1031/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4624/2016
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO

da representação.

EMENTA

Ocorre que A ANÁLISE DO MÉRITO pela improcedência
ou procedência da representação PRESSUPÕE A OPORTUNIDADE DE DEFESA AOS RESPONSAVÉIS, ATRAVÉS
DA DEVIDA CITAÇÃO VÁLIDA E, NOS PRESENTES AUTOS,
NÃO HOUVE O CHAMAMENTO DO RESPONSÁVEL PARA SE DEFENDER, NÃO HOUVE CITAÇÃO; APENAS NOTIFICAÇÃO.

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO – PREGÃO Nº 51/2015 – NÃO CONHECER
– DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
[...]
2 FUNDAMENTAÇÃO
[...]
Pelo exposto, tomo como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva ITC
2402/2016 (fls. 582-589) e a manifestação do Ministério Público de Contas, nos seguintes termos:
- Instrução Técnica Conclusiva ITC 2402/2016 –
[...]
- Manifestação do Ministério Público de Contas
- “(...) Pois bem. Com as devidas vênias, divergimos da
Instrução Técnica Conclusiva, pelas razões que passamos
a expor.
Nos processos em que houver fundado receio de grave
lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão, como nos presentes autos, o art. 307, §
1º, do RITCEES, permite que o Relator, antes de adotada
a medida cautelar, determine a notificação do responsável, por decisão monocrática preliminar, para prestar informações, no prazo de até cinco dias.
Nesse contexto, somente com base nas informações
prestadas pelo responsável às fls. 105/579, o corpo técnico dessa Egrégia Corte concluiu pela inexistência de indícios de irregularidades, pugnando pela improcedência
Diário Oficial de Contas

Verifica-se, outrossim, que não foi realizado o juízo de
admissibilidade da representação, que, nos termos do
art. 177, deve considerar os seguintes requisitos: “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”.
Cotejando os autos, constata-se, assim como verificado
na ITC, que a representação não está acompanhada de
indício de prova, razão pela qual não deve ser conhecida (art. 177, §1º).
Isto posto, o Ministério Público de Contas, divergindo
parcialmente da ITC 1011/2015, com fundamento no
art. 177, §1º, c/c art. 186 do RITCEES, pugna pelo não
conhecimento da presente representação (...)”
[...]
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4624/2016, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia primeiro de novembro de dois mil e
www.tce.es.gov.br

dezesseis, à unanimidade, não conhecer a presente Representação, nos termos do art. 94, III e §1º c/c art. 101
da Lei Complementar 621/2012, art. 177, III e §1º e art.
186 do Regimento Interno, dando ciência ao representante, arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo.
ACÓRDÃO TC-1087/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4833/2016
ASSUNTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC98/2016 – CONHECER – DAR PROVIMENTO – REFORMAR
ACÓRDÃO.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
01. Relatório
Tratam os presentes autos de recurso de Embargos de
Declaração opostos pelo Ministério Público de Contas,
subscrito pelo Procurador Luis Henrique Anastácio da
Silva, em face do ACÓRDÃO TC 98/2016-Plenário (fls.
787/795 do Processo TC 3248/2011), por meio do qual
foi extinta a Representação com resolução de mérito, na
forma do artigo 269, I, do Código de Processo Civil de
1973, em razão de a Concorrência Pública n.º 031/2010
ter sido revogada, após a decisão cautelar desta Corte,
que determinava a suspensão do feito, nos termos do
voto do então Conselheiro Relator.
Sustenta o embargante a existência de contradição, uma
vez que, no seu entendimento, o julgamento deveria ter
ocorrido sem resolução de mérito.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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[...] Destacou o Ministério Público de Contas que o representado não chegou a ser citado, tendo, em verdade, recebido apenas a notificação que determinava o cumprimento da decisão cautelar.
[...]
É o relatório.
02. Mérito
Analisados os autos, entendo pela pertinência das alegações trazidas pelo Parquet de Contas.
Conforme destacado pelo embargante, constou no
ACÓRDÃO TC 98/2016-Plenário, que É PRESSUPOSTO
PARA A ANÁLISE E RESOLUÇÃO DE MÉRITO DA DEMANDA, A DEVIDA CITAÇÃO VÁLIDA DO RESPONSÁVEL. Vejamos: “[...]
Desta forma, como a análise de mérito pressupõe a
oportunidade de defesa aos responsabilizados, através
da devida citação válida, ato essencial para a existência
jurídica do processo e imprescindível para a relação jurídicoprocessual, após decisão de concessão da medida
cautelar, a análise do mérito mostra-se necessária.
Assim, mostra-se correlata a situação ocorrida nestes autos, isto é, a superveniência de extinção da licitação, objeto do procedimento administrativo de denúncia ou representação, nas hipóteses de anulação ou de revogação
da licitação, o que constitui causa de extinção do processo com resolução de mérito”.
Inconteste a contradição no acórdão, já que fixa como
PREMISSA ESSENCIAL PARA A ANÁLISE DE MÉRITO DA
DEMANDA A EXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO, O QUE, NO CASO DO PROCESSO TC 3248/2011,
NÃO OCORREU.
Diário Oficial de Contas

Naqueles autos, a responsável foi apenas notificada para cumprir a Decisão TC 2352/2011 (fls. 527/528 do Processo TC 3248/2011), que determinou a suspensão da
Concorrência Pública n.º 031/2010, conforme Termo
de Notificação n.º 0603/2011 (fl. 529 do Processo TC
3248/2011).
[...]
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4833/2016, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e dois de novembro de dois
mil e dezesseis, à unanimidade, conhecer dos Embargos
de Declaração, e, no mérito, dar-lhe procedência, para reformar o ACÓRDÃO TC 98/2016-Plenário, fazendo
constar que a extinção do Processo TC 3248/2011 se deu
sem resolução de mérito, nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Portanto, como não é possível a análise de mérito sem
que antes seja concedida ao responsável a chance de se
defender, não tendo havido citação e não sendo ela sequer cabível, verifica-se contradição no v. acórdão que
extinguiu o processo com julgamento do mérito, julgando improcedente a representação, quando esta não deveria ter sido conhecida.
III – DO REQUERIMENTO
Isto posto, o Ministério Público de Contas requer o conhecimento dos presentes embargos para o fim de sanar
a contradição verificada no Acórdão embargado.
Nesses termos, pede deferimento.
Vitória, 11 de dezembro de 2017.
www.tce.es.gov.br

LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas
No caso, o Acórdão embargado incorreu em contradição,
pois a decisão correta a ser considerada nos autos TC do
Processo TC 4274/2017 seria o não conhecimento da representação e o arquivamento do processo após o trânsito em julgado.
Em razão disso, faz-se necessário que esta Corte adote
a retificação necessária, conforme requerido pelo Ilustre Representante Ministerial, especialmente em relação
à conclusão do ACÓRDÃO TC-1149/2017, proferido pela
Segunda Câmara nos autos do Processo TC 4274/2017;
ou seja, não conhecer a respectiva Representação, nos
termos do art. 94, II e III, § 1º, c/c o art. 101, ambos da
Lei Complementar nº 621/2012 e art. 177, II e III, § 1º,
c/c o art. 186, ambos do RITCEES, dando-se ciência ao
representante e arquivando-se os autos após o trânsito
em julgado.
I. DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer dos presentes Embargos de Declaração;
1.2. Quanto ao mérito, dar provimento aos Embargos,
para retificar o ACÓRDÃO TC 1149/2017, prolatado nos
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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autos do Processo TC 4274/2017, passando sua redação
a constar nos seguintes termos:
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1. NÃO CONHECER da presente representação, nos termos do art. 94, II e III, § 1º, c/c o art. 101, ambos da Lei
Complementar nº 621/2012 e art. 177, II e III, § 1º, c/c o
art. 186, ambos do RITCEES;
1.2 Dar Ciência ao Representante do teor da decisão a
ser tomada por este Tribunal de Contas, nos termos do
art. 307, §7º da Resolução TC 261/2013;
1.3 Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
1.3. Dar ciência ao embargante;
1.4. Transitado em julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª 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
Diário Oficial de Contas

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-389/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 02370/2018-7 (Apenso TC 03660/2017-5)
CLASSIFICAÇÃO: Embargos de Declaração
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Barra de
São Francisco
RECORRENTE: Ministério Público de Contas
INTERESSADO: Alencar Marim
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONHECER – DAR PROVIMENTO – RETIFICAR ACÓRDÃO TC-1367/2017 – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO
Tratam os autos de Embargos de Declaração, com pedido
de efeitos infringentes opostos pelo Ministério Público
de Contas em face do ACÓRDÃO TC-1367/2017, proferido pela Segunda Câmara desta Corte nos autos do Processo TC 3660/2017, conforme abaixo transcrito:
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
www.tce.es.gov.br

razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER da presente representação, vez que preenche os requisitos de admissibilidade, na forma do artigo 94 c/c o parágrafo único do artigo 101, ambos da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012
1.2. Julgar PROCEDENTE a Representação, nos termos
dos artigos 186 e 178, inciso II do Regimento Interno, extinguindo o processo com julgamento de mérito na forma do § 5º, do art. 307 e do RITCEES;
1.3. Com fundamento no Inciso III do art. 63 e art. 153
da Resolução TC nº 261/2013, NOTIFICAR o Senhor Alencar Marim, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco,
para que, com base no Inciso VI do art. 83, combinado
com o art. 2º da Instrução Normativa 32/2014, no prazo de 120 dias, instaure e conclua as medidas administrativas com vista à caracterização ou elisão do dano, observados os princípios constitucionais e administrativos
e, o seguinte:
1.3.1. Caso não ocorra a elisão do dano no prazo determinado, instaure uma Tomada de Contas Especial, nos
moldes da Instrução Normativa 32/2014;
1.3.2. Concluída a Tomada de Contas Especial, deve o
Jurisdicionado observar o disposto no artigo 9º da IN
32/2014, bem como ao que determina o artigo 154 do
RITCEES;
1.4. DETERMINAR á área técnica deste Tribunal o monitoramento das medidas adotadas na Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal
de Barra de São Francisco.
1.5. DAR CIÊNCIA da decisão ao representante.
1.6. ARQUIVAR o feito, ante o preconizado no artigo 330
inciso IV do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/11/2017 - 37ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
O Órgão Ministerial aponta a existência de contradição
no dispositivo do ACÓRDÃO TC-1367/2017 – Segunda
Câmara, no tocante ao trecho onde aduz que a proposta de encaminhamento da área técnica e do Ministério
Público de Contas alinham-se nno sentido de considerar
procedente a representação, com resolução de mérito.
Entretanto, esclarece que o corpo técnico e o parquet de
contas propuseram o conhecimento da representação e
o arquivamento do processo, sem julgamento do mérito, pela perda do objeto da representação, o que não
se confunde com o julgamento pela procedência e, por
conseguinte, com a resolução do mérito.
Em outro dizer, o processo deve ser arquivado por perda
do objeto, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito por falta de interesse processual.
Ao final requer o conhecimento dos presentes embargos
para o fim de corrigir a contradição verificada no Acórdão embargado.

é no sentido de considerar procedente a representação,
com resolução de mérito”.
Segundo o ilustre Procurador, há contradição nessa afirmação, uma vez que o corpo técnico e o parquet de contas propuseram o arquivamento do processo pela perda
do objeto da representação, o que não se confunde com
o julgamento pela procedência e, por conseguinte, com
a resolução do mérito, senão vejamos:
FUNDAMENTAÇÃO
Em uma análise inicial dos autos, a SecexPrevidência informa que após uma busca junto ao sistema informatizado daquela unidade técnica não detectou ação fiscalizatória deste Tribunal relativa aos fatos denunciados.
Nesse sentido, importante ressaltar que a proposta de
encaminhamento da área técnica e do Ministério Público de Contas é no sentido de considerar procedente a representação, com resolução de mérito.
Quanto aos requisitos de admissibilidade do presente
feito, o artigo 94 da Lei Complementar Estadual 621, de
8 de março de 2012 assim dispõe:

É o relatório.

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

II. FUNDAMENTAÇÃO

I - ser redigida com clareza;

Inicialmente, constato que o expediente apresenta-se
tempestivo e que o embargante possui legitimidade na
sua propositura, estando, portanto, atendidos estes dois
pressupostos de admissibilidade.

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

Os presentes embargos apontam a existência de contradição no Acórdão proferido, especialmente quanto ao
trecho onde expressa que “a proposta de encaminhamento da área técnica e do Ministério Público de Contas
Diário Oficial de Contas

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.
www.tce.es.gov.br

§ 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.
(...)
Analisando os autos, a área técnica verifica o atendimento dos requisitos de admissibilidade descritos nos incisos
I a V do artigo 94 da LC 621/2012 (LOTCEES), razão pela
qual, acolho a sugestão no sentido de que a presente representação seja conhecida por este Tribunal de Contas.
Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que a discussão nodal da representação em tela refere-se a um
suposto pagamento que teria sido feito de forma indevida à senhora Mônica Nogueira da Gama Andrade, no
valor de R$ 13.514,79 (treze mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), correspondentes a
5.029,5076 VRTE, durante o período compreendido entre abril e setembro do ano de 2015, e que teria causado dano ao erário.
Ocorre que, embora tenha sido suscitada violação a princípios da administração pública, o que se verifica nos
autos é que a própria autoridade administrativa municipal adotou providências no sentido de apurar os fatos ora relatados por meio da Portaria nº 046/2017, referente à Sindicância Administrativa Investigativa nº
0003444/2017.
Neste sentido, informa a área técnica que o extrato da
Portaria nº 046/2017 foi publicado no Diário Oficial do
Estado do dia 07.04.2017.
Como consequência da perda do objeto da presente representação, a Secretaria de Controle Externo de PreviSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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dência e Pessoal sugere o arquivamento dos autos, mediante a expedição de algumas determinações ao jurisdicionado, conforme acima relatado.
Em razão disso, considerando que a própria administração municipal adotou providências no sentido de apurar
os fatos ora relatados por meio da Portaria nº 046/2017
- DOE 07.04.2017, nos autos do processo de Sindicância
Administrativa Investigativa nº 0003444/2017; bem como, a fim de se evitar uma duplicidade de procedimento fiscalizatório acerca do mesmo fato, também entendo
que no caso concreto ocorreu o exaurimento do objetivo
para o qual estes autos foram constituídos perante esta
Corte; ressalvando, contudo, o cumprimento das medidas e determinações que serão expendidas por esta Corte nestes autos.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER da presente representação, vez que preenche os requisitos de admissibilidade, na forma do artigo 94 c/c o parágrafo único do artigo 101, ambos da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012
1.2. Julgar PROCEDENTE a Representação, nos termos
dos artigos 186 e 178, inciso II do Regimento Interno, extinguindo o processo com julgamento de mérito na forDiário Oficial de Contas

ma do § 5º, do art. 307 e do RITCEES;
1.3. Com fundamento no Inciso III do art. 63 e art. 153
da Resolução TC nº 261/2013, NOTIFICAR o Senhor Alencar Marim, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco,
para que, com base no Inciso VI do art. 83, combinado
com o art. 2º da Instrução Normativa 32/2014, no prazo de 120 dias, instaure e conclua as medidas administrativas com vista à caracterização ou elisão do dano, observados os princípios constitucionais e administrativos
e, o seguinte:
1.3.1. Caso não ocorra a elisão do dano no prazo determinado, instaure uma Tomada de Contas Especial, nos
moldes da Instrução Normativa 32/2014;
1.3.2. Concluída a Tomada de Contas Especial, deve o
Jurisdicionado observar o disposto no artigo 9º da IN
32/2014, bem como ao que determina o artigo 154 do
RITCEES;
1.4. DETERMINAR á área técnica deste Tribunal o monitoramento das medidas adotadas na Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal
de Barra de São Francisco.
1.5. DAR CIÊNCIA da decisão ao representante.
1.6. ARQUIVAR o feito, ante o preconizado no artigo 330
inciso IV do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Abaixo transcrevo as razões apresentadas pelo Digno Representante Ministerial a este Relator:
RAZÕES DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO

I – DO CABIMENTO, DA LEGITIMIDADE E DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Preceitua o art. 167 da Lei Complementar nº. 621/12
que cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, podendo ser
opostos por escrito pela parte, pelo interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados na forma prevista nesta lei.
De seu turno, o art. 157 da Lei Complementar nº.
621/2012, “o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas disporá de prazo em dobro para interposição de
recurso”, iniciando-se sua contagem com a entrega dos
autos com vista ao órgão ministerial (art. 62, parágrafo
único).
Denota-se que os autos ingressaram na Secretaria do Ministério Público no dia 27.02.2018. Logo, perfaz-se, tempestivo, o presente apelo.
II – DA CONTRADIÇÃO
A Segunda Câmara dessa Egrégia Corte, por intermédio
do ACÓRDÃO TC- 1367/2017, por decisão unânime, acolhendo o voto do Relator, julgou “PROCEDENTE a Representação, nos termos dos artigos 186 e 178, inciso II do
Regimento Interno, extinguindo o processo com julgamento de mérito na forma do § 5º, do art. 307 e do RITCEES”.

EGRÉGIO TRIBUNAL

Nesse sentido, consta no r. acórdão que “a proposta de
encaminhamento da área técnica e do Ministério Público de Contas é no sentido de considerar procedente a representação, com resolução de mérito”.

EMINENTES CONSELHEIROS

Todavia, há contradição nessa afirmação, uma vez que

Processo TC 3660/2017
ACÓRDÃO TC-1367/2017 – Segunda Câmara
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o corpo técnico e o parquet de contas propuseram o arquivamento do processo pela perda do objeto da representação, o que não se confunde com o julgamento pela procedência e, por conseguinte, com a resolução do
mérito.
Nesse ponto, cumpre destacar que, a extinção do processo com julgamento do mérito autorizada pelo §5º
do art. 307 do RITCEES, utilizado como fundamento no
Acórdão, deverá ocorrer quando, após concedida a medida cautelar, forem preenchidos cumulativamente os
seguintes requisitos:
1. O responsável deverá:
1.1. cumprir a medida cautelar;
1.2. não contestar a medida cautelar; e
1.3. sanear as irregularidades.
2. Não interposição de recurso.
Não é o caso dos autos.
Outrossim, nos termos do art. 178, inciso II, c/c art. 182,
p. ú., ambos do RITCEES, a representação, “encerrada a
fase de instrução, [...] será submetida à Câmara ou ao
Plenário, que decidirá pela procedência, quando constatada ilegalidade ou irregularidade [...]”.
Por sua vez, o art. 316, p. ú, estabelece que, se na fase de
instrução não forem apresentadas irregularidades, será
“dispensada a instrução técnica inicial”.
A contrario sensu, se houver ilegalidade ou irregularidade, deverá ser elaborada ITI, com a consequente citação dos responsáveis.
Destarte, a análise do mérito pela procedência da representação pressupõe a oportunidade de defesa aos responsáveis, através da devida citação válida, ato essencial
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para a existência jurídica do processo e imprescindível
para a relação jurídico-processual.
Ocorre que, nos autos, não houve o chamamento dos
responsáveis para se defenderem, não houve citação.
Embora houvesse indícios de irregularidades, que fundamentam o conhecimento da representação, os responsáveis não foram citados, porque, consoante consta
no Acórdão, “a própria Administração Municipal adotou
providências no sentido de apurar os fatos ora relatados
por meio da Portaria nº 046/2017, publicada no Diário
Oficial do Estado em 07.04.2017”.
Nesse contexto que o corpo técnico e o parquet de contas propuseram o conhecimento da representação e o
arquivamento do processo, sem julgamento do mérito,
pela perda do objeto da representação.
Deveras, o RITCEES apenas trata da possibilidade de arquivamento por perda do objeto ao cuidar do rito sumário, no art. 307, §6º, na hipótese em que, “determinada
a prestação de informações e antes da concessão da medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades apontadas pelo representante”, o que não se adequa ao caso em exame.
Todavia, a Lei Orgânica dessa Egrégia Corte prevê, no artigo 70, que se aplicam, subsidiariamente, as disposições
do Código de Processo Civil.
Ora, a perda do objeto implica em arquivamento sem julgamento do mérito pela falta de interesse processual, hipótese prevista no artigo 314, inciso VI, do NCPC.
São diversos os precedentes dessa Corte em que se aplica
referida tese: Acórdãos TC-683/2014, TC-899/2014, TC1000/2014, TC-1086/2014, TC-468/2014, TC- 460/2014,
TC-956/2014, TC-503/2014, TC-771/2014, TC-969/2014,
www.tce.es.gov.br

TC-265/2014 e TC- 467/2014.
Portanto, o processo deve ser arquivado por perda do
objeto, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito por falta de interesse processual, com fundamento no
art. 314, inciso VI, do NCPC.
III – DO REQUERIMENTO
Isto posto, o Ministério Público de Contas requer o conhecimento dos presentes embargos para o fim de corrigir a contradição verificada no Acórdão embargado.
Nesses termos, pede deferimento.
Vitória, 28 de fevereiro de 2018.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas
No caso, o Acórdão embargado incorreu em contradição.
Na verdade, o que o corpo técnico e o parquet de contas
propuseram foi o conhecimento da representação e o arquivamento do processo, sem julgamento do mérito, pela perda do objeto da representação, o que não se confunde com o julgamento pela procedência e, por conseguinte, com a resolução do mérito.
Em razão disso, faz-se necessário que esta Corte adote a
retificação necessária, especialmente, na parte em que
extingue o processo com julgamento do mérito autorizado pelo § 5º, do art. 307, do RITCEES (utilizado como fundamento no Acórdão); ressaltando que os autos deverão
ser arquivados por perda do objeto, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito por falta de interesse processual, com fundamento no art. 314, inciso VI, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente no caso
em tela), conforme bem lembrado pelo Digno Procurador de Contas nos embargos em análise.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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III. DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer dos presentes Embargos de Declaração;
1.2. Quanto ao mérito, dar provimento aos Embargos,
para retificar o ACÓRDÃO TC 1367/2017, prolatado nos
autos do Processo TC 3660/2017, passando sua redação
a viger nos seguintes termos:
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER da presente representação, vez que preenche os requisitos de admissibilidade, na forma do artigo 94 c/c o parágrafo único do artigo 101, ambos da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012.

para que, com base no Inciso VI do art. 83, combinado
com o art. 2º da Instrução Normativa 32/2014, no prazo de 120 dias, instaure e conclua as medidas administrativas com vista à caracterização ou elisão do dano, observados os princípios constitucionais e administrativos
e, o seguinte:
1.3.1. Caso não ocorra a elisão do dano no prazo determinado, instaure uma Tomada de Contas Especial, nos
moldes da Instrução Normativa 32/2014;
1.3.2. Concluída a Tomada de Contas Especial, deve o
Jurisdicionado observar o disposto no artigo 9º da IN
32/2014, bem como ao que determina o artigo 154 do
RITCEES;
1.4. DETERMINAR á área técnica deste Tribunal o monitoramento das medidas adotadas na Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal
de Barra de São Francisco.
1.5. DAR CIÊNCIA da decisão ao representante.
1.3. Dar ciência ao embargante;
1.4. Transitado em julgado, arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/04/2018 - 10ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:

1.2. ARQUIVAR o presente processo por perda do objeto, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito
por falta de interesse processual, com fundamento no
art.314, inciso VI, do Código de processo Civil.

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.

1.3. Com fundamento no Inciso III do art. 63 e art. 153
da Resolução TC nº 261/2013, NOTIFICAR o Senhor Alencar Marim, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco,

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
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4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
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JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-429/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 8137/2017-1
CLASSIFICAÇÃO: Representação
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Bom Jesus
Do Norte
REPRESENTANTE: Sindicato dos Servidores Públicos do
Município de Bom Jesus do Norte e Apiacá – SINDSERV
- ABC- ES.
RESPONSÁVEIS: Marcos Antonio Teixeira de Souza, Diego Pereira Rangel
REPRESENTAÇÃO – EXTINGUIR PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECOMENDAR – DETERMINAR DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de Representação com pedido para concessão de medida cautelar, em face da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte noticiando a ocorrência de
possíveis ilegalidades ocorridas no edital de Concorrência nº 001/2017, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de lim-

Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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peza pública no referido município.
Em síntese, as questões suscitadas na representação estão relacionadas aos seguintes pontos:
- Ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro da licitação, na forma estabelecida pelos artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101/00 (LRF);
- Exigência de certificado de registro da empresa no conselho regional de engenharia e agronomia – CREA, como
condição de habilitação no certame;
- Ausência de Parcelamento do Objeto.
Nos termos da Decisão 4163/2017-1, a 2ª Câmara deste Tribunal indeferiu a concessão da medida cautelar requerida em razão da existência do periculum in mora inverso, senão vejamos:
1. DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:

apresente os documentos e justificativas para a presente contratação, em especial, a estimativa do impacto orçamentário-financeiro da licitação, na forma estabelecida pelos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/00
(LRF); bem como, remeta a este Tribunal cópia integral
do Processo Administrativo relativo à Concorrência Pública nº 1/2017, encaminhando-lhe cópia da Representação; da Manifestação Técnica nº 01405/2017-1, e desta Decisão.
1.5. ADVERTIR o Sr. Marcos Antônio Teixeira de Souza,
Prefeito Municipal, de que poderá aproveitar a oportunidade para adotar medidas saneadoras ao certame, notadamente aquelas descritas na Manifestação Técnica
1405/2017.
1.6. CIENTIFICAR o representante e o Ministério Público
de Contas dessa decisão.
1.7. Após, remetam os presentes autos a Área Técnica
desta Corte

1.3. MANTER estes autos no rito sumário pois mantida
a possibilidade de adoção de medida cautelar no futuro, diante das justificativas e informações a serem apresentadas.

Devidamente notificado, o Prefeito Municipal de Bom
Jesus do Norte, Sr. Marcos Antônio Teixeira de Souza,
manifestou-se nos termos da Resposta de Comunicação 00392/2017-6, informando a suspensão da licitação
pelo motivo da ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro e a revisão dos demais questionamentos apresentados pela SecexEngenharia (Protocolo
17496/2017-1), bem como apresentou documentos (Petição Intercorrente 01892/2017-1; Peças Complementares 09670/2017-4 e 09671/2017-9).

1.4. Seja expedida, com fulcro no art. 307 do Regimento Interno, COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA ao Prefeito
Municipal de Bom Jesus do Norte, Sr. Marcos Antônio
Teixeira de Souza, para que, no prazo de 10 (dez) dias,

Em seguida, os autos foram submetidos a Secretaria de
Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente que
após análise, proferiu a Instrução Técnica Conclusiva
00443/2018-3 contendo a seguinte proposta de encami-

1.1. CONHECER da presente representação, vez que preenche os requisitos de admissibilidade.
1.2. INDEFERIR a concessão da medida cautelar requerida diante da existência do periculum in mora inverso.
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nhamento:
5 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, opina-se conclusivamente, na forma do
artigo 310, inciso I, do RITCEES, sugerindo:
· a extinção do processo, sem resolução do mérito, na
forma preconizada pelo artigo 307, § 6º, do RITCEES;
· a expedição de recomendação ao Prefeito de Bom Jesus do Norte e ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação daquele município, para que atentem às
questões trazidas na Manifestação Técnica 1409/2017,
caso se pretenda contratar, em outro procedimento licitatório, os serviços objeto da Concorrência Pública
001/2017;
· a expedição de determinação ao Prefeito de Bom Jesus do Norte para que se abstenha de realizar eventual contratação emergencial para serviços de limpeza urbana de mesma natureza do objeto da Concorrência Pública 001/2017, prosseguindo na realização de procedimento licitatório regular;
· que seja dada ciência aos Representantes do teor da
decisão final a ser proferida conforme art. 307, § 7º, do
RITCEES; e
· o arquivamento do processo na forma do artigo 330,
inciso IV, do RITCEES.
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados
ao Ministério Público de Contas, que através do Parecer
00743/2018-1, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anui aos argumentos fáticos e jurídicos
delineados na Instrução Técnica Conclusiva nº 443/2018
da SecexEngenharia.
É o relatório.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que a discussão nodal da representação em tela está adstrito aos
supostos vícios ocorridos no procedimento licitatório
promovido pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte referente à Concorrência nº 1/2017, em especial,
falhas no respectivo edital relacionadas à ausência de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro da licitação, na forma estabelecida pelos artigos 16 e 17 da Lei
Complementar 101/00 (LRF); exigência de certificado de
registro da empresa no conselho regional de engenharia
e agronomia – CREA, como condição de habilitação no
certame e ainda, ausência de parcelamento do objeto.
Em suas justificativas, o Sr. Marcos Antônio Teixeira de
Souza, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Norte, comunicou a este Tribunal a suspenção da realização da Concorrência Pública 001/2017, conforme comprovado nestes autos mediante a Peça Complementar 09671/20179 (Protocolo 17581/2017-7), que reproduz a publicação
realizada no Diário Oficial do Estado, em 07 de novembro de 2017.
Entretanto, como bem lembrado pela área técnica, a
decisão deste Tribunal de Contas foi no sentido de não
impedir o prosseguimento da Concorrência Pública
001/2017, diante do objeto a ser contratado, cuja natureza dos serviços foi considerada como essencial à população do município de Bom Jesus do Norte, o que não
elidiria a possibilidade de adoção futura de medida cautelar, a partir das justificativas e informações que fossem
prestadas (Decisão TC 04163/2017-1)
Outrossim, com o prosseguimento dos autos no rito sumário, o tempo decorrido e a ausência de novas informações a esta Corte sobre as pretensas alterações que
seriam feitas no edital suspenso (conforme informou o
Diário Oficial de Contas

gestor municipal), a área técnica buscou informações no
site da Prefeitura de Bom Jesus do Norte, onde encontrou a informação de que o mencionado edital foi anulado, senão vejamos:
Em busca realizada no Diário Oficial do Estado localizamos, na edição de 28 de dezembro de 2017, a publicação do Aviso de Anulação da Concorrência Pública
001/2017, reproduzido em documento anexo a este.
Segundo a SecexEngenharia, essa ação do agente responsável causa estranheza, uma vez que o ato de anulação do edital corresponde ao pedido feito na presente
representação e que inicialmente não fora acolhido por
este Tribunal.
Além disso, a área técnica vislumbra que tal atitude indica que “os motivos considerados pelo Relator para manter o prosseguimento do certame (atividade essencial à
coletividade, cuja paralisação causaria danos de difícil
reparação à população) não foram plenamente considerados ou, se considerados, não aplicáveis à situação local, se observada a informação que o Prefeito apresentou em sua resposta ao Relator”, in verbis:
Neste espeque, Excelência, o escopo da contratação
deste serviço teve por justificativa uma melhor eficiência do serviço de limpeza pública, pode de árvores e varrição manual de vias púbicas, pois o Município não possui número suficiente de servidores efetivos para atender a demanda necessária e diária. [g.n.]
Com base nessa informação, entende a área técnica que
o município de Bom Jesus do Norte dispõe de alguma estrutura de recursos humanos e materiais para a prestação dos serviços de limpeza pública à população local,
capaz de assegurar um atendimento básico à coletividawww.tce.es.gov.br

de. E mais, assevera que nessa situação tem-se ainda a
considerar a desnecessidade de uma eventual contratação direta emergencial de tais serviços.
Por fim, conclui sugerindo a expedição de recomendação
e determinação nos seguintes termos ao jurisdicionado:
Considerando a anulação da Concorrência Pública
001/2017, ato que vai ao encontro do pedido inicial da
Representante, satisfazendo a demanda apresentada,
fica patente que o presente processo deva ser extinto,
sem resolução de mérito, na forma do § 6º do artigo 307
do RITCEES, tendo em vista a perda do objeto.
Em face da anulação do edital, revela-se necessária a expedição de recomendação ao Prefeito de Bom Jesus do
Norte para que observe os questionamentos postos na
Manifestação Técnica 01409/2017, caso pretenda desencadear outro procedimento licitatório para contratar
os serviços relacionados à limpeza urbana, semelhantes
ao objeto da Concorrência Pública 001/2017.
Por derradeiro, considerando que as informações constantes dos autos permitem vislumbrar a possibilidade
da prestação básica dos serviços de limpeza urbana, por
execução direta pela administração municipal, cabe expedir determinação ao Prefeito de Bom Jesus do Norte
de se abster de realizar eventual contratação emergencial, com dispensa de licitação, dos serviços relativos à
limpeza urbana, prosseguindo na realização de licitação
regular para a satisfação do objetivo original da Concorrência Pública 001/2017.
Nessa linha, como bem frisado pela área técnica, a Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013, que aprova o Regimento Interno deste Tribunal, em seu artigo 307, § 6º,
dispõe que “haverá perda superveniente do objeto imSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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pugnado 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”.

que se abstenha de realizar eventual contratação emergencial para os serviços de limpeza urbana de mesma
natureza do objeto da Concorrência Pública 001/2017,
prosseguindo na realização de procedimento licitatório
regular;

Em razão disso, também entendo que, no caso concreto,
considerando a suspensão e posterior cancelamento da
Concorrência Pública 001/2017, não há procedimento licitatório em curso a merecer qualquer ação fiscalizatória
por parte desta Corte.

1.4. Dar Ciência da decisão ao representante e ao Ministério Público de Contas;

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Extinguir o presente feito sem resolução de mérito,
na forma do § 6º, do art. 307 do RITCEES (Resolução TCEES nº 261/2013);
1.2. Recomendar ao Prefeito Municipal de Bom Jesus
do Norte, Sr. Marcos Antônio Teixeira de Souza e ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação daquele município, para que atentem às questões trazidas na
Manifestação Técnica 1409/2017, caso se pretenda contratar, em outro procedimento licitatório, os serviços objeto da Concorrência Pública 001/2017;
1.3. Determinar ao Prefeito de Bom Jesus do Norte para
Diário Oficial de Contas

1.5. Arquivar os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/04/2018 - 11ª 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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: CMGL - Câmara Municipal de Governador Lindenberg
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: Ministério Público de Contas do Estado
do Espirito Santo - MPEC
Partes: Allan Antonio Sarnaglia, Genivaldo Piona, Luiz
Marcos Perini Fiorot, Leocir Fehlberg, Paulo Roberto Lubiana, Angela Maria Altoe Montozo, Graziele Marques
Finco Noventa, Joneci Inacio De Oliveira, Jorielsen Alencastro Morello, Sandra Paulo Passamai, Maria Cristina Pina Oliveira Fiorin, Maria Cleides Vicoza Coradini Grassi,
Aline da Vitoria Cardoso, Wesley Correa Carvalho, Douglas Morello,
Procuradores: Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (OAB:
15786-ES), Fernando Jose da Silva (OAB: 103A-ES, OAB:
32956-RJ), Luiz Ricardo Ambrosio Filgueiras (OAB: 21979ES), Gregorio Ribeiro da Silva (OAB: 16046-ES), Fernando
Jose da Silva Filho (OAB: 21450-ES), Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – CÂMARA DE GOVERNADOR LINDENBERG - EXERCÍCIOS DE 2009/2011 – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - REJEITAR PRELIMINARES – CONVERSÃO EM TOMADA DE CONTAS – IRREGULAR – GASTO DIÁRIAS – PRESCRIÇÃO – RESSARCIMENTO – MULTA – RECOMENDAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

ACÓRDÃO TC-458/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 00503/2012-8

www.tce.es.gov.br

RELATÓRIO
Tratam os autos de denúncia anônima em face da CâmaSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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ra Municipal de Governador Lindenberg, encaminhada
por “Cidadãos Lindenberguenses”, noticiando acerca da
ocorrência de irregularidades na concessão de diárias a
vereadores e servidores daquela Casa de Leis, nos exercícios de 2009, 2010 e 2011.
O Parquet de Contas sustenta a existência de indícios de
irregularidades no tocante a concessão de diárias a vereadores e servidores do Poder Legislativo local para participar de eventos sem finalidade pública.
Os autos seguiram para a então 4ª Controladora Técnica,
a qual após análise dos requisitos de admissibilidade da
denúncia à luz do art. 901 da Res. TC n. 182/02 (revogada
pela Res. TC n. 261/13) entendeu que não estavam presentes os requisitos expressos nos incisos III e IV.
Frente à manifestação da equipe técnica o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer PPJC 1140/2013 requereu o aditamento da Denúncia, transformando-a em
Representação, momento em que juntou aos autos cópia de peças do Processo TC 1777/2011(Manifestação
Técnica Preliminar 86/2012, Instrução Técnica Inicial ITI
347/2012 e Instrução Técnica Conclusiva ITC 4544/2012)
em virtude do referido processo apontar irregularidades
no pagamento de diárias, por fim, solicitou o retorno dos
autos à área técnica para apuração dos fatos na forma legal e regimental.
O processo TC 1777/2011 foi julgado por meio do ACÓRDÃO TC 799/2017 – Segunda Câmara e encontra-se em
fase recursal.
Seguindo os trâmites regimentais os autos seguiram para então 4ª Secretaria de Controle Externo – 4ª SCE, onde foi expedida a Manifestação Técnica Preliminar MTP
353/2013, fls. 167/169, opinando pela notificação do
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Presidente da Câmara Municipal, para remessa dos documentos imprescindíveis à análise dos fatos, quais sejam: cópias das atas das sessões legislativas devidamente assinadas pelos presentes, dos boletins das diárias
concedidas, dos processos de contratação da empresa
INM – Instituto Nacional Municipalista, dos documentos relativos aos valores pagos a vereadores e servidores
da Câmara a qualquer título, bem como dos pagamentos
inscrições em eventos como congressos, seminários, exposições e encontros, relativo aos exercícios de 2009 e
2011, tendo em vista o exercício de 2010 está sendo tratado no processo TC 1777/2011.
O Relator, à época, Conselheiro Sérgio Aboudib, por meio
da Decisão Monocrática Preliminar DECM 730/2013, fls.
170/171, determinou a notificação do Sr. Genivaldo Piona, gestor responsável pelos exercícios de 2009 e 2011,
para remessa da documentação solicitada pela área técnica.
Devidamente notificado, por meio do Termo de Notificação 1424/2013, o Sr. Genivaldo Piona requereu a prorrogação do prazo por 30 (trinta) dias, o que foi concedido
pelo Relator, às fls. 176.
Findo o prazo, o responsável apresentou a documentação solicitada, fls. 184/2357 e os autos retornaram para a então 4ª SCE para análise e manifestação, momento
em que foi constatada a ausência de fichas financeiras as
quais impediam o exaurimento da análise dos autos assim, por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP
9/2014, a equipe técnica solicitou diligencia externa determinando ao atual Presidente da Câmara Municipal de
Governador Lindemberg que apresente os documentos
necessários à complementação da análise técnica desta Representação.
www.tce.es.gov.br

O relator, à época, acolheu a solicitação da equipe técnica por meio da DECM 73/2014.
Devidamente notificado, o então Presidente da Câmara,
Sr. Leocir Fehlberg, apresentou a documentação solicitada (fls. 2385/2427) e os autos foram encaminhados novamente para a 4ª SCE, onde foi elaborada a Instrução
Técnica Inicial ITI 759/2014 (fls. 2.431/2.444), opinando
citação dos responsáveis.
O relator, à época, por meio da Decisão Monocrática
Preliminar TC 893/2014 (fl. 2495/2498), determinou a
citação dos responsáveis na forma regimental.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas razões de justificativas, as quais foram juntadas nos
autos, a exceção dos Srs. Paulo Roberto Lubiana e Wesley Correa Carvalho que foram citados por edital, e como
não compareceram aos autos para apresentação de defesa, foram decretados revéis através de despacho proferido pelo relator as fl. 2728.
Importante registrar a existência de pedidos de SUSTENTAÇÃO ORAL, firmados em favor de Angela Maria Altoé
Montozo e o senhor Leocir Felhberg (fl. 2657).
Registro ainda que servidora Maria Cristina Pina Oliveira, recolheu de forma espontânea e tempestiva os valores sujeitos a imputação de débito, atualizado monetariamente.
Assim, os autos encaminhados ao então Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC) onde foi elabora a Instrução Técnica Conclusiva 1212/2017-6, opinando pela manutenção da irregularidade:
3.1.1. Pagamento de diárias sem comprovação de interesse público, conforme narrado no item 3.1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Base legal: art. art. 37, caput da Constituição Federal – princípios da supremacia do interesse público, da moralidade e
da razoabilidade.
Responsáveis: Genivaldo Piona – Presidente da Câmara; Leocir Felhberg – Vereador; Luiz Marcos Perini – Vereador;
Paulo Roberto Lubiana – Vereador; Allan Antônio Sarnaglia – Vereador; Angela Maria Altoé Montozo – Vereadora; Graziele Marques Finco – Vereadora; Joneci Inácio de Oliveira – Vereador; Jorielsen Alencastro Morello – Vereador; Sandra
Paulo Passamai - Diretora Administrativa; Maria Cristina Pina Oliveira - Chefe Departamento Financeiro; Maria Cleides
V. Coradini Grassi - Assessora Parlamentar; Aline da Vitória Cardoso Verones - Chefe Departamento; Legislativo Douglas
Morello - Chefe Departamento Legislativo; Wesley Correa Carvalho - Assessor Jurídico
Ressarcimento: entende-se devam ser ressarcidos ao erário os valores pagos indevidamente a título de diárias, dividida entre os responsáveis, e solidariamente com o Presidente da Câmara Municipal senhor Genivaldo Piona, conforme
mencionados nas tabelas a seguir:
2009 – Valores recebidos a título de diárias passíveis de devolução
Responsável
Genivaldo Piona

Valor Passível de Devolução (em VRTE)
67.273,4821

Motivo
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.

Responsável Solidário
- Joneci Inácio de Oliveira (até o limite de 8.925,2724 VRTE’s);
- Jorielsen Alencastro Morello (até o limite de 8.144,2657 VRTE’s);
- Leocir Fehlberg (até o limite de 6.831,8630 VRTE’s);
- Graziele Marques Finco (até o limite de 6.567,2029 VRTE’s);
- Allan Antonio Sarnaglia (até o limite de 7.181,6295 VRTE’s);
- Paulo Roberto Lubiana (até o limite de 6.099,6367 VRTE’s);
- Angela Maria Altoé Montozo (até o limite de 4.558,8998 VRTE’s);
- Sandra Paulo Passamani (até o limite de 4.097,0420 VRTE’s);
- Luiz Marcos Perini Fiorot (até o limite de 3.731,1884 VRTE’s);
- Aline Cardoso da V. Verozes (até o limite de 1.974,5719 VRTE’s);
- Maria Cleides Viçoza Coradini Grassi (até o limite de 1.105,3451 VR-

Joneci Inacio de Oliveira
Jorielsen Alencastro Morello
Leocir Fehlberg
Graziele Marques Finco
Allan Antonio Sarnaglia
Paulo Roberto Lubiana
Angela Maria Altoé Montozo
Sandra Paulo Passamani
Luiz Marcos Perini Fiorot
Aline Cardoso da V. Verozes
Maria Cleides Viçoza Coradini Gras-

8.925,2724
8.144,2657
6.831,8630
6.567,2029
7.181,6295
6.099,6367
4.558,8998
4.097,0420
3.731,1884
1.974,5719
1.105,3451

Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.

TE’s);
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona

si

2011 – Valores recebidos a título de diárias passíveis de devolução
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Responsável

Genivaldo Piona

Joneci Inacio de Oliveira
Jorielsen Alencastro Morello
Allan Antonio Sarnaglia
Luiz Marcos Perini Fiorot
Leocir Fehlberg
Graziele Marques Finco
Paulo Roberto Lubiana
Sandra Paulo Passamani
Douglas Morello
Angela Maria Altoé Montozo
Wesley Correa Carvalho

Valor Passível
Motivo
de Devolução
(em VRTE)
83.139,1769 Item 3.1.1 da ITI 759/2014.

10.794,6204
9.925,6523
9.101,6716
8.909,8830
8.618,6485
7.671,5443
6.786,0018
5.516,8821
3.925,7470
3.231,9932
1.801,8658

Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.

Responsável Solidário

- Joneci Inácio de Oliveira (até o limite de 10.794,6204 VRTE’s);
- Jorielsen Alencastro Morello (até o limite de 9.925,6523 VRTE’s);
- Allan Antonio Sarnaglia (até o limite de 9.101,6716 VRTE’s);
- Luiz Marcos Perini Fiorot (até o limite de 8.909,8830 VRTE’s);
- Leocir Fehlberg (até o limite de 8.618,6485 VRTE’s);
- Graziele Marques Finco (até o limite de 7.671,5443 VRTE’s);
- Paulo Roberto Lubiana (até o limite de 6.786,0018 VRTE’s);
- Sandra Paulo Passamani (até o limite de 5.516,8821 VRTE’s);
- Douglas Morello (até o limite de 3.925,7470 VRTE’s);
- Angela Maria Altoé Montozo (até o limite de 3.231,9932 VRTE’s);
- Wesley Correa Carvalho (até o limite de 1.801,8658 VRTE’s);
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona

Assim, opinou por:
4.2.1. Tendo em vista a existência de DANO ao erário municipal presentificado no item 4.1 supra, no valor total correspondente a 67.273,4821 VRTE, no exercício de 2009 e no valor total correspondente a 83.139,1769 VRTE, no exercício
de 2011, 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-se que os responsáveis foram regularmente citados quanto à possibilidade de imposição de ressarcimento.
4.2.2 Não acolher as preliminares suscitadas nos itens 2.1, 2.3 e 2.4 desta ITC, conforme fundamentação constante daqueles itens.
4.2.3 Rejeitar as justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Genivaldo Piona, Presidente da Câmara Municipal de Governador Lindenberg à época, tendo em vista a pratica de ato ilegal que ensejou injustificado dano ao erário, com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e “e”, da LC 621/2012, condenando-o individualmente ao ressarcimento dos valoDiário Oficial de Contas
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res elencados nas tabelas constante do item 4.1 supra,
cujo total corresponde a 14.911,2315 VRTE (8.056,5646
VRTE de 2009 e 6.854,6669 VRTE de 2011) e solidariamente no valor de 135.501,43 VRTE (59.216,92 VRTE de
2009 e 76.284,51 VRTE de 2011).
4.2.4 Rejeitar as justificativas e julgar irregulares as contas dos servidores Douglas Morello, Sandra Paulo Passamai, Maria Cleides Viçoza Coradini Grassi, Aline da
Vitória Cardoso e Wesley Correa Carvalho, como também, dos vereadores Allan Antônio Sarnaglia, Graziele Marques Finco Noventa, Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen Alencastro Morello, Luiz Marcos Perini Fiorot e
Paulo Roberto Lubiana, tendo em vista a pratica de ato
ilegal que ensejou injustificado dano ao erário, com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e “e”, da LC 621/2012, condenando-os individualmente ao ressarcimento dos valores elencados nas tabelas constante do item 4.1 supra.
4.2.5 Acolher as justificativas e julgar regulares com ressalva as contas da servidora Maria Cristina Pina Oliveira, com fulcro no art. 84, II e art. 86 da LC 621/2012, no
art. 157, § 4º do RITCEES por ter recolhido de forma espontânea e tempestiva os valores sujeitos a imputação
de débito, atualizado monetariamente.
4.2.6 Sugerir que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva desta Corte dos meses de janeiro a julho de 2009, para os senhores Sandra Paulo Passamai,
Allan Antônio Sarnaglia, Graziele Marques Finco, Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen Alencastro Morello, Luiz
Marcos Perini, Genivaldo Piona, Leocir Fehlberg, Angela Maria Altoé Montozo, Maria Cleides V. Coradini Grassi; e do período anterior a 11/02/2010, para os senhores
Paulo Roberto Lubiana e Wesley Correa Carvalho, uma
vez que se referem a fatos ocorridos há mais de cinco
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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anos da última interrupção do curso prescricional, que
se deu na oportunidade das citações.
4.2.7 Sugerir a aplicação de multa individual aos responsáveis com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93,
a partir de agosto de 2009, para os senhores Sandra
Paulo Passamai, Allan Antônio Sarnaglia, Graziele Marques Finco, Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen Alencastro Morello, Luiz Marcos Perini, Genivaldo Piona, Leocir Fehlberg, Angela Maria Altoé Montozo, Maria Cleides V. Coradini Grassi e Aline da Vitória Cardoso Verones; a partir de março de 2011, para o senhor Douglas
Morello; e do período posterior a 11/02/2010, para os
senhores Paulo Roberto Lubiana e Wesley Correa Carvalho;
4.2.8 Recomendar, com base no inciso XXXVI, do artigo 1º, da Lei Complementar 621/2012, para que o atual
gestor observe quanto da concessão de diárias a devida
evidenciação do interesse público, externando os pressupostos de fato e de direito autorizadores da pratica do
ato concessório;
4.2.9 Sugere-se, ainda, que seja dada ciência ao Representante do teor da Decisão final a ser proferida por este Egrégio TCEES, conforme preconiza o art. 307, § 7º, da
Res. TC 261/2013, bem como, que os atos processuais
subsequentes sejam cientificados aos advogados constituídos nos autos, em conformidade com o disposto no
art. 359, § 8º, da Res. TC 261/2013 (RITCEES).
Seguindo os trâmites regimentais o Ministério Público de
Contas, por meio do Parecer PPJC 7387/2017-8, de lavra
do Procurador Luciano Vieira, pugna por:
1 - seja convertido o presente processo em Tomada de
Diário Oficial de Contas

Contas Especial, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei
Complementar n. 621/2012, julgando-a IRREGULARES
em face dos vereadores Genivaldo Piona, Allan Antônio
Sarnaglia, Angela Maria Altoé Montozo, Graziele Marques Finco Noventa, Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen
Alencastro Morello, Leocir Felhberg, Luiz Marcos Perini
Fiorot e Paulo Roberto Lubiana, como também dos servidores Aline da Vitória Cardoso, Douglas Morello, Maria Cleides Viçoza Coradini Grassi, Sandra Paulo Passamai e Wesley Correa Carvalho, de acordo com o disposto no artigo 84, III, “c”, “d” e “e”, da LC 621/2012;

5 – seja decretada a prescrição parcial da pretensão punitiva, conforme item 4.2.7 da ITC 1212/2017.

2 – sejam condenados, SOLIDARIAMENTE, com Genivaldo Piona, Allan Antônio Sarnaglia, Angela Maria Altoé
Montozo, Graziele Marques Finco, Joneci Inácio de Oliveira, Jorielson Alencastro Morello, Leocir Felhberg, Luiz
Marcos Perini Fiorot, Paulo Roberto Lubiana, Aline da Vitória Cardoso Verones, Douglas Morello, Maria Cleides V.
Coradini Grassi, Sandra Paulo Passamai e Wesley Correa
Carvalho a ressarcirem, na medida do valor recebido individualmente, o erário municipal, conforme discriminado na ITC nº. 1212/2017, fls. 2765/2767;

1. Aprovação Prévia das Contas da Câmara de Vereadores

3 – seja infligida a Genivaldo Piona e aos demais responsáveis acima elencados, multa pecuniária, com arrimo no art. 62 e na forma dos arts. 95 e 96, incisos II e III,
da Lei Complementar 32/93 (vigente à época dos fatos),
ressalvadas as irregularidades que não são mais passíveis de sanção, uma vez que alcançadas pela prescrição,
na forma descrita no item 4.2.7 da ITC 1212/2017;
4 – à vista da prática de ato grave, capitulado em lei como ato de improbidade administrativa, seja aplicada a
Genivaldo Piona a pena de inabilitação para exercício de
cargo em comissão ou função de confiança na administração estadual e municipal pelo prazo de 5 (cinco) anos.
www.tce.es.gov.br

É o relatório passo a fundamentar:
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, registro que os responsáveis suscitaram
questões as preliminares/prejudiciais de mérito de Aprovação prévia das Contas, Prescrição, Litispendência e Ilegitimidade passiva, as quais passo a analisar de forma separada antes de adentrar ao mérito, vejamos:
1. DAS PRELIMINARES:

Os responsáveis, Srs. Douglas Morello, Sandra Paulo Passamai, Allan Antônio Sarnaglia, Graziele Marques Finco,
Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen Alencastro Morello,
Luiz Marcos Perini, Genivaldo Piona, Maria Cleides V. Coradini Grassi e Aline da Vitória Cardoso Verones, aduzem, em sede preliminar, a ocorrência de preclusão e
coisa julgada administrativa, tendo em vista que as contas da Câmara Municipal de Governador Lindenberg,
tanto dos anos de 2009 quanto de 2011, já foram apreciadas por esta Corte de Contas.
Desse modo, a fim de provar o alegado citam as decisões proferidas nos autos do Processo TC 2664/2010 e
Processo TC 2173/2012, relativos à Prestação de Contas Anual da Câmara de Vereadores de Governador Lindenberg, exercícios de 2009 e 2011.
Arguem ainda os defendentes, Srs. Douglas Morello e
Sandra Paulo Passamai, que em virtude do julgamento
dos processos supracitados, imputar responsabilidade
aos responsáveis por danos causados ao erário público
no período de 2009 e 2011, esta Corte de Contas estaSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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ria rediscutindo a matéria anteriormente discutida e já
decidida.
A equipe técnica entende que não há que se falar em coisa julgada administrativa tendo vista que a matéria tratada nos autos do Processo TC 2664/2010, no qual foi proferido o ACÓRDÃO TC 48/2011, e nos autos do Processo
TC 2173/2012, ainda pendente de aprovação, não guardam semelhança com as supostas anomalias noticiadas
nos presentes autos.
Registra que os referidos processos tratam de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Governador Lindenberg (exercícios 2009 e 2011) nas quais se observam a regularidade da utilização dos limites constitucionais e não a regularidade de atos como o objeto deste processo.
Pois bem.
Inicialmente registro que os Processos de Prestação de
Contas, via de regra, apreciam somente os aspectos contábeis, financeiros e orçamentários, assim como regularidade da utilização dos limites constitucionais. A exceção a essa regra ocorre quando temos um processo de
fiscalização e um processo de contas de um mesmo exercício que tramitam juntos e são apreciados de forma única, ou seja, um processo de contas que por está acompanhado de um processo de fiscalização foram analisados além de aspectos técnicos contábeis, orçamentários,
cumprimentos de limites, foram apreciados atos de gestão dos ordenadores de despesas.
Destaco, porém que os defendentes citam dois processos referentes à Prestação de Contas Anual, quais sejam
Processo TC 2664/2010 e Processo TC 2173/2012.
No primeiro Processo TC 2664/2010, julgado por meio
Diário Oficial de Contas

do ACÓRDÃO TC 048/2011, foram apreciados tão somente os aspectos técnicos contábeis e cumprimento de
limites legais pelo gestor da Câmara Municipal de Governador Lindenberg.
Já no Processo TC 2173/2012 ainda não foi julgado, todavia após análise da Instrução Técnica Conclusiva verifiquei que permaneceram apenas 02 (duas) irregularidades quais sejam, Abertura de Créditos Suplementares
pelo Legislativo Municipal através de Portarias e Pagamento de Décimo Terceiro Salário ao Presidente e Vereadores da Câmara.
Nota-se que os presentes autos versam sobre o recebimento de diárias sem interesse público, e em nenhum
dos processos citados pelos defendentes foi abortado
esse tema.
Dessa forma, não que se falar em coisa julgada administrativa tendo em vista que os referidos processos não
apreciaram os atos de gestão referentes a gastos com diárias, prática considerada irregular nestes autos.
Assim, deixo de acolher a preliminar da aprovação prévia das contas da Câmara de Vereadores, quando se argui coisa julgada administrativa.

o ressarcimento ao erário conforme se extrai do artigo
71 da Lei Complementar nº. 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal), vejamos:
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;

2. Da Prescrição

II - a interposição de recurso.

Os Srs. Sandra Paulo Passamai, Allan Antônio Sarnaglia,
Graziele Marques Finco, Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen Alencastro Morello, Luiz Marcos Perini, Genivaldo
Piona, Maria Cleides V. Coradini Grassi e Aline da Vitória Cardoso Verones, arguiram ainda em sede preliminar
a existência de prescrição da pretensão punitiva deste
Tribunal.

§ 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 (g.n.).

Inicialmente registro que a Prescrição nesta Corte de
Contas atinge apenas a pretensão punitiva, não alcança
www.tce.es.gov.br

Diante disso, como o processo se refere a representação
devemos considerar o início da contagem do prazo prescricional a data de ocorrência dos fatos, logo conforme
se extraí da Instrução Técnica Inicial - Inicial ITI 759/2014
(fls. 2431 a 2444) os fatos ocorreram nos exercícios de
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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2009 e 2011.
Assim, a contagem do prazo prescricional foi interrompida, no momento que foi realizada a última citação válida,
ou seja, a juntada do último A.R se deu em 30/07/2014,
dessa forma, o prazo referente à aplicação de sanções
dos fatos cometidos de janeiro a julho de 2009, extinguiram-se em julho de 2014, conforme gradação do inciso
II do § 2º do art. 71 da LC 621/2012, que fixa como marco inicial da contagem do prazo prescricional a data da
ocorrência do fato.
Ressalto, porém que a prescrição quinquenal, disposta
no artigo supracitado, (art. 71 da LC 621/2012), atinge
tão somente a pretensão punitiva da Corte de Contas, ou
seja, aplicação de multas.
Ademais, conforme dispõe o §5º do art. 37, da Constituição Federal, as ações de ressarcimento são imprescritíveis, vejamos:
Art. 37. [...]
§ 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.[...] (grifo nosso).
Nesse mesmo sentido o Regimento Interno deste Tribunal, dispôs em seu art. 374 que quanto 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.
Desse modo, corroboro o entendimento técnico e ministerial no sentido de acolher parcialmente a preliminar
alegada e declarar a prescrição da pretensão punitiva
Diário Oficial de Contas

desta Corte no que tange as irregularidades apontadas
no item 3.1.1 da ITI 759/2014, APENAS dos meses de
janeiro a julho de 2009, para os senhores Sandra Paulo Passamai, Allan Antônio Sarnaglia, Graziele Marques
Finco, Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen Alencastro Morello, Luiz Marcos Perini, Genivaldo Piona, Leocir Fehlberg, Angela Maria Altoé Montozo e Maria Cleides V. Coradini Grassi; e do período anterior a 11/02/2010 para
os senhores Paulo Roberto Lubiana e Wesley Correa Carvalho, uma vez que se referem a fatos ocorridos há mais
de cinco anos da última interrupção do curso prescricional, que se deu na oportunidade das citações, sem prejuízo da possibilidade de condenação ao ressarcimento e da adoção de medidas corretivas, conforme §5º do
art. 71 da LC 621/2012 e art. 374, do RITCEES.
3. Da Litispendência
Os Srs. Douglas Morello, Sandra Paulo Passamai, Allan
Antônio Sarnaglia, Graziele Marques Finco, Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen Alencastro Morello, Luiz Marcos
Perini, Genivaldo Piona, Maria Cleides V. Coradini Grassi
e Aline da Vitória Cardoso Verones, em suas defesas, arguem em sede de preliminar o instituto da litispendência.
Os responsáveis aduzem que o tema abordado nesta representação possui objeto que se confunde com o
do processo TC 2173/2012, que trata da prestação de
contas anual da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, no exercício de 2011.
Inicialmente destaco é cediço que o instituto da litispendência ocorrerá quando há em trâmite dois os mais processos com tríplice identidade entre os elementos da demanda, quais sejam: mesmas partes, mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
www.tce.es.gov.br

Logo, conclui-se que conforme preceituo o Código de
Processo Civil, há litispendência quando se repete ação
que está em curso, in verbis:
Art. 337 [...]
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está
em curso.
Nesse sentido, somente haverá litispendência quando se
tratarem de ações são idênticas. Não há de se suscitar
litispendência quando o objeto e a causa de pedir das
ações são diversos.
No caso em tela, registro que no Processo TC 2173/2012
foram identificados como indicativos de irregularidade a
abertura de créditos suplementares pelo Legislativo Municipal, através de portarias, e o pagamento de décimo
terceiro salário ao presidente e vereadores da Câmara,
ressalto que nesses autos não foram apurados indícios
de irregularidade que se referem a gastos com diárias,
tão somente ao final da Instrução Técnica Conclusiva foi
sugerido a realização de diligência na Câmara Municipal
de Governador Lindenberg para exame da legalidade, legitimidade e economicidade dos gastos com diárias no
exercício de 2011.
Nota-se que a diligência solicitada nos autos do Processo TC 2173/2012 não foi realizada, tendo em vista que os
presentes autos estão pendentes de julgamento, em virtude da citação dos edis da Casa de Leis de Governador
Lindenberg para apresentarem suas justificativas em razão da irregularidade referente ao recebimento de 13º
salário.
Assim, não há que se falar em litispendência, pois os temas abortados nos autos do Processo TC 2173/2012 não
guardam semelhança com o objeto da presente repreSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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sentação.

de Interesse Público:

Portanto, entendo que a preliminar de litispendência
não deve ser acolhida.

Assim ao solicitarem e receberem da Câmara Municipal
de Governador Lindenberg o pagamento de diárias [...],
cujos fundamentos não guardam relação de pertinência com o exercício da vereança, no caso dos edis, nem
com as atividades técnico-administrativas exercidas, no
caso dos servidores, não existindo interesse público real e concreto da sociedade deste Município, os agentes
envolvidos podem ter incorrido em ato causador de prejuízo ao erário municipal, cabendo ao ordenador de despesas aclarar os motivos que culminaram em tais ações,
sendo passíveis de devolução os montantes [...].

4. Da Ilegitimidade Passiva
Os responsáveis Ângela Maria Altoé Montozo e Leocir Felhberg aduzem em sede preliminar a ilegitimidade
passiva, para figurarem nos autos como parte passiva,
alegando que não se narra na ITI 759/2014 “nenhum ato
de ordenação de despesas atribuído aos manifestantes”.
Conforme salienta a equipe técnica a Lei Complementar
Estadual nº. 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal) determina que verificada a irregularidade das Contas caberá ou Tribunal ou ao Relator definir a responsabilidade
individual ou solidário do ato de gestão impugnado e para se definir a responsabilidade serão apreciados dentre
outras coisas quem de qualquer modo tenha concorrido
para o cometimento do dano apurado, vejamos:
Art. 87. Verificada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao Relator:
I - definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão impugnado;
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; (g.n.)
Conforme salienta a equipe técnica ocorreu o chamamento dos responsáveis nos autos em razão de terem
concorrido com o dano apurado, assim na Instrução Técnica Inicial, 759/2014 as condutas atribuídas aos manifestantes acima citados, foram solicitar e receber diárias
para participar de cursos e eventos sem a comprovação
Diário Oficial de Contas

Aduzem ainda os defendentes que que o Plenário deste
Tribunal, por meio do ACÓRDÃO TC 799/2014, teria chamado aos autos apenas o Presidente da Casa Legislativa,
não incluindo os demais vereadores ou servidores que
receberam o pagamento de diárias.
Registro que no ACÓRDÃO TC 799/2014 proferido nos
autos do Processo TC 4689/2008, o Conselheiro Relator
Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun, na análise dos autos entendeu que havia vários motivos para imputar responsabilização pelas irregularidades a pessoa do Presidente da Câmara por praticar atos em flagrante usurpação de competência da Mesa Diretora, proposição esta
acolhida pelo Plenário desta Corte e consignada na parte
dispositiva do julgado, vejamos:
VOTO:
[...]
Verifico que a denúncia tratada, se refere à concessão e
pagamento indevido de diárias e de inscrição para a participação de servidores e vereadores do Legislativo Municipal em eventos externos de capacitação, em afronwww.tce.es.gov.br

ta aos princípios basilares da administração, sobretudo o
da motivação, da razoabilidade, da eficiência, da economicidade e do interesse público.
[...]
Cabe ressaltar, inicialmente, que houve o apontamento
de inúmeras irregularidades nos referidos pagamentos
de diárias, que envolvem desde a questão Orçamentária, com Anulação de Dotação no total de R$250.000,00 e
Suplementação de Dotação no total de R$1.201.558,10,
em afronta à legislação municipal, passando pela precariedade na formalização processual, considerando inobservância às regras de controle interno e ausência de
formalização de procedimento de dispensa/inexigibilidade de licitação na contratação de instituição contratada para capacitação de pessoal, bem como no controle de documentos e informações relativas às despesas
de diárias da CMVV.
A situação foi agravada mediante a deficiência na prestação de contas das diárias, restando demonstrada a irregularidade na liquidação da despesa, por ausência de
elementos referentes à programação do evento de capacitação, de certificado de participação no evento e de
comprovantes com divergência entre a entidade emissora do recibo de inscrição e a credora do evento respectivo.
Por fim, não foram demonstrados quaisquer resultados que revelem os benefícios agregados à Administração, seja com as estratégias de capacitação adotadas (visitas e cursos realizados fora do Estado) ou com a escolha dos servidores beneficiados, notadamente, pela priorização de servidores cujo vínculo com a Administração
era precário, ao invés dos servidores de carreira que, de
fato, permaneceriam no Legislativo Municipal e seriam
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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incumbidos das atividades legislativas.
[...]
Adiante, a auditoria apontou diversas outras inconformidades, como diárias informadas via SISAUD, no total
de Despesa autorizada de R$ 1.143.165,79, conflitando
com a Listagem de Créditos Adicionais fornecidos pela
Câmara Municipal de Vila Velha na realização da auditoria em tela, que totaliza R$ 4.394.456,08 em suplementações, sendo R$1.201.558,10 destinadas ao elemento
de despesa de Diárias, demonstrando que as informações encaminhadas ao sistema informatizado do controle externo estariam incompletas, gerando ofensa ao
mandamento Constitucional.
[...]
Nesse passo, ante ao primoroso trabalho realizado pela equipe de auditoria, da forma como anteriormente
abordei, bem como pela ausência de pronunciamento
por parte do responsável apontado, entendo desnecessárias maiores explanações, razão pela qual, acolho na
íntegra o entendimento da ITC 255/2013, pelos seus próprios fundamentos de fato e de direito, mantendo as irregularidades, da forma que ora reproduzo:
3.1.1 Usurpação de competência (item 2.1 desta instrução)
3.1.1.1 Quanto à designação de servidores para representação ou para a participação de eventos de capacitação (item 2.1.1 desta instrução)
Infringência: art. 26, inciso XII da Lei Orgânica do Município de Vila Velha;
3.1.1.2 Quanto à deliberação sobre anulação/suplementação de dotação orçamentária (item 2.1.3 desta instrução)
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Infringência: arts. 27, 44 e 45 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha;

peito a regra contida no art. 26, inciso XII, da Lei Orgânica de Vila Velha.

3.1.2 Realização de despesas com diárias, excedendo
aos limites dos créditos orçamentários concedidos, sem
atendimento aos ditames legais estabelecidos para os
créditos adicionais suplementares, no montante de R$
943.201,78 (item 2.2 desta instrução)

Ademais, o gestor, devidamente citado, sequer trouxe
aos autos qualquer justificativa ou informação que permitisse outro entendimento senão o ora exposto neste
voto, ignorando o chamamento efetuado por esta Corte de Contas.

Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 42, art. 43, caput, §1º,
III, art. 46 e art. 59;
3.1.3 Inobservância aos Princípios da Administração Pública, supremacia do interesse público, legalidade, motivação, razoabilidade, eficiência e economicidade, quanto à anulação dos créditos orçamentários que sustentaram as suplementações com diárias e quanto à sua destinação (item 2.3 desta instrução)
Infringência: art. 37, caput da Constituição Federal e art.
76, incisos I e VI da Lei Orgânica do Município de Vila Velha;
[...]
3.1.11 Efetivação de servidor sem aprovação em concurso público (item 2.12 desta instrução)
Infringência: Constituição Federal, art. 37, inc. II.
Destaco, por oportuno, que a instrução processual não
possibilita outra conclusão senão a de que a responsabilização pelas irregularidades deve recair na pessoa do
Presidente da Câmara, tendo em vista que partiu dele a
autorização e a designação de servidores para participar
de congressos, seminários, treinamentos ou cursos promovidos por entidades públicas ou particulares, concedendo as diárias para a participação em tais eventos, em
flagrante usurpação de competência da Mesa Diretora,
pelo Sr. José de Oliveira Camilo, caracterizada em desreswww.tce.es.gov.br

Sustentam ainda que esta Corte de Contas no julgamento do Processo TC 2093/2012, por meio do Acordão TC
528/2014 se chamou aos autos, da mesma forma, somente o Presidente da Câmara e o Controlador Interno.
Por fim, em sede de Sustentação Oral os defendentes reforçam os argumentos trazidos inicialmente e arguem ainda que não há qualquer ato de gestão relacionado aos mesmos, ou seja, os responsáveis Ângela Maria Altoé Montozo e Leocir Felhberg, não autorizaram,
tão pouco atestaram o pagamento de diárias, motivo pelo qual não devem figurar o polo passivo destes autos.
Registro que mais uma vez, naqueles autos foram analisadas as irregularidade de acordo com caso concreto.
Ademais, no referido Acordão TC 528/2014, foram afastadas as irregularidades apontadas no item 2.1.1 Ausência de interesse público em gastos com diárias e convertida em determinação.
Registro ainda que a regra nessa Corte de Contas, por
força da Lei Orgânica, do Regimento Interno responsabilizar aqueles que hajam concorrido com o dano, e por
óbvio que na análise do caso concreto em virtude das
particularidades do caso é possível entender que a responsabilidade pelo cometimento de um dano seja individual, o que não aconteceu nesses autos.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Assim, entendo que a presente preliminar da ilegitimidade passiva não deve ser acolhida, motivo pelo qual
passo a análise do mérito.
2. DO MÉRITO
1. Pagamento de diárias sem comprovação de interesse público
A equipe técnica apurou em sede de Instrução Técnica
Inicial que o volume de diárias concedidas não se deu
de forma isolada, mas sim de forma continuada, em clara afronta aos princípios máximos regentes da administração pública, que se encontram insculpidos em nossa
carta magna, mais especificamente, o princípio da moralidade, da legalidade e da supremacia do interesse público.
Os servidores Douglas Morello e Sandra Paulo Passamai (fls. 2544-2568), Maria Cleides Viçoza Coradini Grassi (fis. 2687-2704) e Aline da Vitória Cardoso (fis. 27062723), como também, os vereadores Allan Antônio Sarnaglia, Graziele Marques Finco Noventa, Joneci Inácio de
Oliveira, Jorielsen Alencastro Morello e Luiz Marcos Perini Fiorot (fis. 2571-2621) e Genivaldo Piona (fis. 26242649), representados pelo mesmo advogado, apresentaram justificativas de conteúdo e formas idênticos, e conforme bem resumiu a equipe técnica aduziram em síntese:
· A relevância das diárias para o interesse público, afirmando que apesar de alguns eventos parecerem repetitivos, não é possível negar a finalidade publica, e que todas diárias se destinaram a eventos ou reuniões relacionados com as atividades exercidas pelos requerentes no
Poder Legislativo municipal;
· Sobre a participação dos representados, alegando que
Diário Oficial de Contas

nenhuma legislação determina o limite de funcionários
que podem comparecer a um evento ou a quantidade
de vezes ao ano que um membro da Câmara pode requisitar verbas indenizatórias para arcar com seus deslocamentos no exercício do seu cargo. E que não é tarefa do
TC impor limites ou invadir a competência do jurisdicionado. Afirmando que o erário municipal possuía verbas
suficientes para arcar com essas indenizações, como demonstrado na prestação de contas do órgão;
· Sobre o Comparecimento aos eventos, alegando que
não consta dos autos elementos que comprovem o não
comparecimento dos ora defendentes ou a má-fé desses; e que nos casos apontados em separado, os documentos juntados comprovam a participação dos requerentes nos eventos. Que os vereadores e servidores não
podem ser punidos por associação, que as condutas devem ser analisadas de modo individualizado e as responsabilidades por improbidade, apontadas singularmente
para corroborar uma condenação, como dita o princípio
da individualização da pena.
· Da proporcionalidade da Sanção, afirmando que é necessário que sejam punidos na medida dos efetivos danos ocasionados ao patrimônio de Governador Lindenberg para que não se caracterize enriquecimento ilícito do Município; Que não é possível afirmar que todas as verbas indenizatórias obtidas representaram lesões ao erário e que será fundamental embassar em elementos probatórios as diárias apontadas como ganhos
pessoais.
Já os Senhores, Leocir Felhberg e Ângela Maria Altoé
Montozo, defendem-se aduzindo que nos processos de
diárias há elementos mínimos discorre sobre os elementos mínimos exigidos pela jurisprudência dos tribunais
www.tce.es.gov.br

pátrios, inclusive do TCEES, para a instrução de processos de pagamentos de diárias, argumentando que esses
estavam presentes nos processos de diárias aqui questionados, como: “solicitação/requerimento do servidor.
demonstrativo da programação e conteúdos a serem
abordados nos cursos, notas de empenho, pagamento e
liquidação, boletim de diária, certificados, cópias de cheques e transferências, entro outros.”
Sustentam ainda que o questionamento técnico quanto
a participação de um número excessivo de pessoas nos
eventos que se repetiram, não merece prosperar tendo
em vista que determinados eventos seriam caracterizados como interesse particular, e que tal juízo de valor esta desprovido de elemento probatório que o sustente.
Aduzem ainda que havia uma resolução que regulamento o pagamento de diárias e a participação dos servidores está em conformidade com a mesma, e que a participação em cursos apenas beneficia os servidores, de modo individual, no aspecto do exercício de sua cidadania,
porque fora esse aspecto não teria qualquer outro proveito.
Assim, refutam o argumento técnico de enriquecimento
por meio de verba indenizatória em virtude da ausência
de ilegalidade no recebimento de diárias para custeio de
servidores em exercício de suas funções.”
Por fim, alegam que não houve desvio de finalidade, porque esse só ocorre quando o administrador pratica atos
por motivos ou com fins diversos dos objetivados pela
lei, o que não ocorreu.
Em sede de Sustentação Oral reafirmar os argumentos
trazidos inicialmente questionando que a equipe técnica em sede de Instrução Técnica Conclusiva que não reSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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alizou uma análise individualizada de cada um dos eventos de que participaram os servidores, aduz ainda todavia deixou de considerar as diárias referentes a participação do Sr. Leocir Felhberg no evento desta Corte promovido em Linhares.
Pois bem.
Inicialmente registro que julgo importantíssimo a capacitação de gestores, agentes políticos e servidores públicos, entendo que por meio dessas capacitações é possível melhorar a gestão e o bom emprego do dinheiro público.
Por entender a importância da capacitação dos gestores
e agentes públicos, esta Corte de Contas oferece inúmeros cursos de capacitação para agentes públicos, em especial para vereadores e servidores das Câmaras Municipais, sejam estes presencias tais como; “Seminário de
Orientação a Vereadores Eleitos”; “Orientações Cidades-Web/PCA”, sejam cursos online tais como; “Curso online de Licitações e Contratos”, “Como funciona o Poder
Legislativo Municipal para vereadores, assessores e sociedade em geral (Parceria com o IRB)”, “Curso Online de
Contabilidade Básica”, etc.
Entretanto, no caso em tela não se discute a participação
em cursos de capacitação, mas participação demasiada
em eventos cujo conteúdo programático por si só, não
foram capazes de comprovar o interesse público.
Nessa linha, entendo que ainda que exista norma autorizativa para os pagamentos de diárias e eventos, cabe ao
gestor público, avaliar com cautela o melhor uso do dinheiro público e sempre observando o interesse público
e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
visto que eles atuam como limitadores da discricionarieDiário Oficial de Contas

dade administrativa.
Ademais, importante mencionar que o gasto excessivo com diárias em relação aos vencimentos e subsídios, chegou a
um percentual que varia de 24,8% até 82,9% e que resultou num acréscimo nas contas de R$ 148.066,00 em 2009 e R$
191.865,00, vejamos:
2009
Responsável
Genivaldo Piona
Joneci Inacio de Oliveira
Jorielsen Alencastro Morello
Leocir Fehlberg
Graziele Marques Finco
Allan Antonio Sarnaglia
Paulo Roberto Lubiana
Angela Maria Altoé Montozo
Sandra Paulo Passamani
Luiz Marcos Perini Fiorot
Aline Cardoso da V. Verozes
Maria Cleides Viçoza Coradini Grassi
Responsável
Genivaldo Piona
Joneci Inacio de Oliveira
Jorielsen Alencastro Morello
Allan Antonio Sarnaglia
Luiz Marcos Perini Fiorot
Leocir Fehlberg
Graziele Marques Finco
Paulo Roberto Lubiana
Sandra Paulo Passamani
Douglas Morello
Angela Maria Altoé Montozo
Wesley Correa Carvalho

Valor Passível de Devolução (em VRTE)
Motivo
8.056,5646 Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
8.925,2724
8.144,2657
6.831,8630
6.567,2029
7.181,6295
6.099,6367
4.558,8998
4.097,0420
3.731,1884
1.974,5719
1.105,3451
2011
Valor Passível de Devolução (em VRTE)
6.854,6669
10.794,6204
9.925,6523
9.101,6716
8.909,8830
8.618,6485
7.671,5443
6.786,0018
5.516,8821
3.925,7470
3.231,9932
1.801,8658

Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Motivo
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.
Item 3.1.1 da ITI 759/2014.

Responsável Solidário

Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Responsável Solidário
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona
Genivaldo Piona

Nota-se que se tornou habitual o pagamento de diárias e eventos, tanto aos vereadores como a servidores, num percentual expressivo comparado a remunerações dos mesmos.
Deste modo, corroboro os argumentos trazidos pela equipe técnica para manter esta irregularidade, bem como o ressarcimento individual e solidário conforme tabela abaixo, por entender que está comprovado o desvio de finalidade na
participação dos gestores, bem como a inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o pagamento de diárias e eventos.
Ademais, conforme sustenta a equipe técnica os gastos com Diárias da Casa de Leis do Município de Governador Linwww.tce.es.gov.br
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denberg, ficam mais significativos quando comparamos
a despesa com pessoal, incluído os subsídios dos vereadores, com as despesas indenizatórias com diárias, vejamos a análise técnica:
Consultando os processos TC 2664/2010 e TC 2173/2012,
referente à Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, exercícios 2009 e
2011, respectivamente, observamos que os gastos totais
do legislativo municipal foi da ordem de R$ 801.281,39
((oitocentos e um mil, duzentos e oitenta e um reais e
trinta e nove centavos) em 2009 e de R$ 1.045.901,26
(hum milhão, quarenta e cinco mil, novecentos e um reais e vinte e seis centavos)) em 2011.
Desta forma, comparando os gastos totais do Legislativo em 2009 (R$ 801.281,39), com o gasto total relativo
às despesas indenizatórias com diárias apontado na ITI
759/2014 no montante de R$ 148.066,00 (cento e quarenta e oito mil, sessenta e seis reais), no mesmo exercício, verificamos que o gasto para participação em congressos e similares representou 18,48% dos gastos da
Câmara Municipal.
Da mesma forma, ao compararmos, os gastos totais do
Legislativo em 2011(R$ 1.045.901,26) e as despesas com
diárias no mesmo exercício, constatada na ITI 759/2014
no montante de R$ 191.865,00 (cento e noventa e um
mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), verificamos
que o gasto para participação em congressos e similares
representou 18,34% dos gastos da Câmara Municipal.
Estes números Analisando o Processo TC 2664/2010, referente à Prestação de Contas do exercício de 2009, encontramos no Relatório Técnico Contábil – RTC 287/2010
que a despesa com folha de pagamento, incluído os subsídios dos vereadores, totalizou R$ 361.745,73 (trezenDiário Oficial de Contas

tos e sessenta e um mil e setecentos e quarenta e cinco
reais e setenta e três centavos).

tendo que a referida responsável deve ter suas contas
julgadas regulares com ressalva, com a devida quitação.

Desta forma, considerando o total da remuneração (vencimento e subsídio) paga aos servidores e vereadores
em 2009 – R$ 361.745,73 – e o total gasto exclusivamente com diárias – R$ 148.066,00– tem-se o percentual de
40,93%, ou seja, o somatório de diárias pagas aos beneficiados representou 40,93% do somatório de suas remunerações. (grifo nosso)

Ante todo o exposto, corroborando parcialmente 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.

Assim, entendo que a irregularidade deve ser mantida,
bem como ressarcimento dos responsáveis.
Por fim, cumpre informar que o Ministério Público pugna ainda, pela aplicação de inabilitação ao Sr. Genivaldo
Piona pelo prazo de 05 anos, por pratica de ato grave.
Todavia, entendo que ainda que a irregularidade debatida nestes autos poderá ensejar em julgamento pela irregularidade das contas, com ressarcimento e multa, o que
já é um grande gravame.
Além disso, a após o trânsito em julgado deste processo,
sendo a decisão de julgamento mantida o nome do gestor será incluso, na relação dos responsáveis cujas contas houverem recebido parecer prévio pela rejeição e/
ou julgadas irregulares, por decisão irrecorrível, que será
encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral.
Desta forma, divirjo do Ministério Público de Contas no
tocante a aplicação da inabilitação ao Sr. Genivaldo Piona pelo prazo de 05 (cinco) anos.
Outrossim registro ainda que a responsável Maria Cristina Pina Oliveira, recolheu de forma espontânea e tempestiva os valores sujeitos a imputação de débito, atualizado monetariamente, assim com fulcro no art. 84, II e
art. 86 da LC 621/2012, no art. 157, § 4º do RITCEES, enwww.tce.es.gov.br

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
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 pelo Relator, em:
1.1. CONHECER a presente REPRESENTAÇÃO para no
mérito JULGA-LA PROCEDENTE;
1.2. PRELIMINARMENTE CONVERTER os autos em tomada de contas especial na forma do artigo 57, inciso IV,
da Lei Complementar 621/2012, em virtude da existência de DANO ao erário municipal presentificado no item
2.1 supra, no valor total correspondente a 67.273,4821
VRTE, no exercício de 2009 e no valor total correspondente a 83.139,1769 VRTE, no exercício de 2011, ressaltando-se que os responsáveis foram regularmente citados quanto à possibilidade de imposição de ressarcimento.
1.3. ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA desta Corte dos meses de janeiro a julho de
2009, para os Srs. Sandra Paulo Passamai, Allan Antônio
Sarnaglia, Graziele Marques Finco, Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen Alencastro Morello, Luiz Marcos Perini,
Genivaldo Piona, Leocir Fehlberg, Angela Maria Altoé
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Montozo, Maria Cleides V. Coradini Grassi; e do período
anterior a 11/02/2010, para os senhores Paulo Roberto
Lubiana e Wesley Correa Carvalho, uma vez que se referem a fatos ocorridos há mais de cinco anos da última
interrupção do curso prescricional, que se deu na oportunidade das citações.
1.4. REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas nos itens
1.1, 1.3 e 1.4 deste Voto, quais sejam, COISA JULGADA
ADMINISTRATIVA; LITISPENDENCIA E ILEGITIMIDADE
PASSIVA;
1.5. JULGAR REGULARES COM RESSALVA AS CONTAS DA
Sra. Maria Cristina Pina Oliveira, com fulcro no art. 84, II
e art. 86 da LC 621/2012, no art. 157, § 4º do RITCEES por
ter recolhido de forma espontânea e tempestiva os valores sujeitos a imputação de débito, atualizado monetariamente, dando-lhe a devida QUITAÇÃO;
1.6. JULGAR IRREGULARES as contas da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, sob a responsabilidade do Genivaldo Piona, Presidente da Câmara Municipal,
relativo ao exercício de 2009 e 2011.
1.7. JULGAR IRREGULARES as Contas dos vereadores
os Srs. Leocir Felhberg; Luiz Marcos Perini; Paulo Roberto Lubiana; Allan Antônio Sarnaglia; Angela Maria Altoé
Montozo; Graziele Marques Finco; Joneci Inácio de Oliveira; Jorielson Alencastro Morello bem como dos Servidores os Srs. Douglas Morello - Chefe Departamento
Legislativo, Wesley Correa Carvalho - Assessor Jurídico,
Sandra Paulo Passamai – Diretora Administrativa; Maria
Cleides V. Coradini Grassi – Assessor Parlamentar; Aline
da Vitória Cardoso – Chefe Departamento Legislativo;
1.8. CONDENAR ao ressarcimento ao erário os senhores
abaixo listados, em razão da irregularidade descrita no
Diário Oficial de Contas

item 2 deste voto - Pagamento de Diárias sem Comprovação de Interesse Público (3.1 da ITI 759/2014) os responsáveis a seguir listados:
1.8.1. Genivaldo Piona, ao ressarcimento individual no
valor correspondente a 14.911,2315 VRTE;
1.8.2. Genivaldo Piona, ao ressarcimento solidário aos
demais vereadores e servidores no valor correspondente a 135.501,4274 VRTE;
1.8.3. Leocir Felhberg, ao ressarcimento no valor correspondente a 15.450,5115 VRTE;
1.8.4. Luiz Marcos Perini Fiorot, ao ressarcimento no valor correspondente a 12.641,0714 VRTE;
1.8.5. Paulo Roberto Lubiana ao ressarcimento no correspondente a 12.885,6385 VRTE;
1.8.6. Sandra Paulo Passamai ao ressarcimento no valor
correspondente a 9.613,9241 VRTE;
1.8.7. Maria Cleides Vicoza Coradini Grassi ao ressarcimento no valor correspondente a 1.105,3451 VRTE;
1.8.8. Aline da Vitória Cardoso ao ressarcimento no correspondente a 1.974,5119 VRTE;
1.8.9. Allan Antônio Sarnaglia ao ressarcimento no valor
correspondente a 16.283,3011 VRTE;

1.8.14. Douglas Morello ao ressarcimento no valor correspondente a 3.925,7470 VRTE
1.8.15. Wesley Correa Carvalho ao ressarcimento no valor correspondente a 1.801,8658 VRTE;
1.9. APLICAR multa pecuniária no valor de 3.000,00 VRTE aos Sr. Genivaldo Piona, na medida de suas responsabilidades, nos termos do art. 96, II da Lei Complementar
nº. 32/1993, legislação vigente à época dos fatos, por ser
tratar de pretensão punitiva.
1.10. Recomendar, que o atual gestor observe quanto
da concessão de diárias a devida evidenciação do interesse público, externando os pressupostos de fato e de
direito autorizadores da pratica do ato concessório;
1.11. Dê-se ciência ao Representante quanto ao teor
dessa Decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.

1.8.12. Joneci Inácio de Oliveira ao ressarcimento no valor correspondente a 19.719,8928 VRTE;

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.

1.8.13. Jorielson Alencastro Morello ao ressarcimento
no valor correspondente a 18.069.9180 VRTE;

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

1.8.10. Angela Maria Altoé Montozo ao ressarcimento
no correspondente a 7.790,8930 VRTE;
1.8.11. Graziele Marques Finco ao ressarcimento no valor correspondente a 14.238,7472 VRTE;

www.tce.es.gov.br
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-459/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO: TC 04927/2016-4
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UNIDADE GESTORA: Fundo Especial de Reequipamento
da Policia Civil - FUNREPOCI
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEIS: Gracimeri Vieira Soeiro de Castro Gaviorno, André de Albuquerque Garcia
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL – EXERCÍCIO DE 2015 – REGULAR – RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2015, do Fundo Especial de Reequipamento da Policia Civil - FUNREPOCI,
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sob a responsabilidade da Sra. Gracimeri Vieira Soeiro de
Castro Gaviorno e do Sr. André de Albuquerque Garcia.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 31 de março de 2016, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2015, portanto, dentro do prazo
estabelecido pela legislação.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, por meio da Análise Inicial de Conformidade – AIC
constante às fls. 09/13, verificou que os documentos/arquivos atendem as especificações técnicas mínimas aceitáveis, estando o processo apto para análise e instrução
técnica, conforme a Nota Técnica SEGEX nº 002/2016.
Ato contínuo, foi elaborado pela SecexContas o Relatório Técnico RT nº 469/2017-1 (fls.16/29), e a Instrução
Técnica Inicial ITI nº 932/2017-1 (fls.31/32), opinando
pela citação da Sra. Gracimeri Vieira Soeiro de Castro Gaviorno e do Sr. André de Albuquerque Garcia, para que
apresentassem em 30 dias, improrrogáveis, as justificativas acerca dos achados infra mencionados, quais sejam:
· 2.2.1 – Presidência do FUNREPOCI exercida por pessoa
não indicada na Lei e no Regulamento;
· 3.2.1 – Divergência de R$ 22.250,76 entre a contabilidade e o Termo de Verificação da Conta Única;
· 3.3.1 – Ausência de parecer conclusivo no relatório de
Controle Interno;
Os referidos achados foram acolhidos, conforme a Decisão Monocrática nº 1354/2017-2 (fls.34/35), tendo sido apresentadas as justificativas às fls. 43/48 (André de
Albuquerque Garcia) e fls.56/59 (Gracimeri Vieira Soeiro
de Castro Gaviorno).
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Econowww.tce.es.gov.br

mia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
nº 953/2018-1 (fls. 70/83) opinando pelo julgamento
REGULAR das contas sob a responsabilidade do Sr. André
de Albuquerque Garcia e o julgamento REGULAR COM
RESSALVA e determinações das contas da Sra. Gracimeri
Vieira Soeiro de Castro Gaviorno.
O referido entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, de acordo com o parecer nº
1206/2018-9 exarado pelo Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, situado às fls. 87/88.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
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 se encontra 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 31 de março de 2016, ou
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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seja, dentro do 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.
No entanto, foi constatado pela equipe técnica os achados que passarei a analisar a seguir:
· 2.2.1 – Presidência do FUNREPOCI exercida por pessoa
não indicada na Lei e no Regulamento;
(Base Legal: Lei Complementar nº 71/95, artigo 3º, inciso I; Decreto nº 3.965-N/96, artigo 10, inciso I; artigo
37 da CF)
No item em apreço, fora apurado pela área técnica que
a atividade de gestão do referido Fundo foi realizada exclusivamente pela Delegada Chefe da Polícia Civil, sendo
que tal cargo deve ser atribuído ao Secretário de Estado
da Segurança Pública e Defesa Social, segundo a regulamentação legal, sendo apenas autorizada a sua substituição por Delegado nas hipóteses de impedimentos e ausências eventuais.
Em sede de defesa, o gestor apenas traz a baila o mero
desdobramento da norma que autoriza a possibilidade
de substituição por Delegado nas hipóteses supramencionadas.
Insta ressaltar que tal arcabouço jurídico já havia sido exposto, de forma exaustiva, pela área técnica na Instrução
Técnica Inicial.
Nessa linha de intelecção, em que pese não ter sido esclarecido acerca do motivo pelo qual a gestão do Fundo
foi feita de forma direta pela Delegada e não pelo Secretário em comento, ou seja, o real motivo da substituição
Diário Oficial de Contas

em razão de impedimentos ou ausências eventuais do
Secretário, no entanto há norma permissiva expressa à
substituição em caso de eventuais ausências do Secretário pela Delegada Chefe da Polícia Civil.
Desta forma, acompanho o entendimento técnico e ministerial pelo afastamento da irregularidade.
· 3.2.1 – Divergência de R$ 22.250,76 entre a contabilidade e o Termo de Verificação da Conta Única; (Base Legal: Lei 4.320/64, artigo 85 c/c artigo 89)
Conforme o Relatório Técnico nº 469/2017-1, foi constatado o valor lançado a menor, no montante de R$
22.250,76 e lançado R$ 60,00 a maior naquele termo.
Em sede de esclarecimentos, o gestor juntou aos autos
o demonstrativo relativo ao lançamento contábil correspondente devidamente efetuado que evidencia a correção das contas apresentadas, sendo possível verificar a
inexistência de vícios quanto aos valores totais lançados.
Nesse sentido, a área técnica ao analisar de forma detida
os documentos entendeu pelo afastamento do achado
em comento, eis que restou límpido o realizar dos ajustes no exercício posterior. Assim, acompanho o entendimento técnico e ministerial pelo afastamento da irregularidade.
· 621/20123.3.1 – Ausência de parecer conclusivo no relatório de Controle Interno; (Base Legal: artigo 82 da Lei
Complementar nº)
Ao analisar o Relatório Técnico RT nº 469/2017-1, observo a apuração técnica acerca da inconclusão do Relatório de Controle Interno – RELUCI, eis que aquele apenas
abarcou esclarecimentos referentes à consolidação das
atividades da unidade central de controle interno realizadas na esfera da unidade gestora em comento e por
www.tce.es.gov.br

esse motivo, restou flagrante o não cumprimento acerca do estabelecido no artigo 82 da Lei Complementar nº
621/2012.
Ante tal apontamento, o gestor alegou a inexistência de
Unidade Executora de Controle Interno, bem como sustentou a possibilidade de elaboração do relatório contendo a abstenção ou não de opinião pelo profissional
de auditoria. Contudo, a Resolução CFC 820/1997, foi revogada pela Resolução 1203/2009 e posterior aprovação
da NBC TA 705 que especifica a obrigatoriedade daquela em seu item 25, razão pelo qual entendo que deve ser
mantido o achado em apreço.
Insta ressaltar que a mesma irregularidade fora apontada
nas prestações de contas dos processos: TC 7093/2017
e TC 7094/2017, sendo o entendimento da área técnica e do Colegiado no sentido de julgar regulares aquelas
prestações de contas. No mesmo sentido a manifestação
técnica constante do processo TC 4840/2016.
O entendimento da área técnica mais coerente, a meu
sentir, é regular com recomendação, isto porque conforme informado pela própria área técnica, o exercício de
2015 foi o primeiro em que se exigiu na PCA a apresentação do parecer conclusivo.
A outra razão é que o Estado por meio da Lei Complementar nº 856/2017 que estabelece que as contas devem estar acompanhadas do relatório e parecer conclusivo da unidade técnica contendo os elementos indicados nos atos normativos deste Tribunal, e o Decreto
4131-R de 18/07/2017, que a regulamentou, determina
que os órgãos e entidades da administração do Estado
devem instituir as unidades de controle interno no prazo
de 60 (sessenta) dias, que é justamente a RECOMENDAÇÃO que proponho seja expedida neste voto, pois ainda
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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não há comprovação de que já foi instituída, mas há um
comando normativo que indica que o Estado tem adotado as medidas para sua efetivação.
Desta feita, vejo que coerente se faz o julgamento das
contas em apreço como REGULARES e nesse sentido,
visando prevenir futuras irregularidades semelhantes,
entendo que devem ser expedidas recomendações para que 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 e
encaminhe, nas futuras prestações de contas, de parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar 621/2012.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
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:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 —
Registro Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL

[...]

razões expostas pelo Relator, em:

(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.

1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Especial de
Reequipamento da Policia Civil – FUNREPOCI, sob responsabilidade da Sra. Gracimeri Vieira Soeiro de Castro
Gaviorno e do Sr. André de Albuquerque Garcia, relativas ao exercício de 2015, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação
a responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.

(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 reconhecimento das suas respectivas validades.
(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.
Considerando que não houve divergências detectadas, 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 parcialmente o entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

[...]

1. ACÓRDÃO

4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.

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

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

1.2. RECOMENDAR ao atual gestor do FUNREPOCI, ou a
quem lhe suceder:
a. 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,
no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto nº 4131 – R,
de 18 de julho de 2017;
b. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar 621/2012.
1.3. Dar ciência aos interessados;
1.4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner. Parcialmente vencido o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti que
votou por julgar regular com ressalva, quitação e expedição de determinação.
3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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4. Especificação do quórum:

Interessado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator).

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – ACOLHIMENTO DE
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IRREGULARIDADE DAS CONTAS – CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ESTADUAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ARQUIVAR.

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 20/06/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-460/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 01049/2012-8, 05528/2012-7
Classificação: Tomada de Contas Especial
UG: IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do
Espírito Santo
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsáveis: JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO, JORGE
EDUARDO FRANCISCO NUNES, SILVANA GALLINA, ACADIS - ASSOCIACAO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO E
INCLUSAO SOCIAL, ANA ALICE BAPTISTA FERNANDES ME, BUFFET E RESTAURANTE PALADAR LTDA - ME, CONSERVACAO E SERVICOS NATIVA LTDA - ME, NCF SERVICOS LTDA - EPP
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de denúncia oferecida pelo Sr. Fernando
Zardini Antônio, Procurador Geral de Justiça, convertida
em Tomadas de Contas Especial, nos termos da Decisão
TC 5132/2012 (fls. 1121/1122).
O Procurador Geral de Justiça encaminhou, através do
Ofício OF/PGJ/N° 274/2012 (fl.8), expediente do Promotor de Justiça Flávio de Souza Santos (OF/PCVT/GAB/15ºPJ/N°16/2012 – fls. 9/11), no qual informa a instauração do Inquérito Civil n° 06/2011, em que é apontado indícios de irregularidades na execução do Contrato de Gestão n° 01/2008, celebrado entre o Instituto de
Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo - IASES
e a Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão
Social – ACADIS.
Através do Parecer PPJC 197/2012, acostado às fls.
91/92, o Ministério Público de Contas opinou pelo prosseguimento do feito através da apuração das irregularidades elencadas pela denúncia.
Nos termos da Decisão TC 1992/2012 (fl. 98), o Plenário
deste Tribunal de Contas determinou a instauração de
Auditoria Especial para apuração dos fatos objeto da denúncia. Em atendimento à decisão, elaborou-se o Plano
e Programa de Auditoria 79/2012 (fls. 129/132) e prorwww.tce.es.gov.br

rogação do mesmo (fl. 134) que resultou no Relatório de
Auditoria RAE n° 16/2012 (fls. 135/193 e documentos),
no qual foram confirmados os indícios de irregularidades.
Com base nas informações obtidas, confeccionou-se a
Instrução Técnica Inicial ITI 789/2012 (fls. 1043/1083),
por meio da qual se sugeriu a citação dos Srs. Silvana
Gallina, Jorge Eduardo Francisco Nunes, Jorge Teixeira e
Silva Neto, a organização social Associação Capixaba de
Desenvolvimento e Inclusão Social, as empresas Ana Alice Baptista Fernandes – ME, Buffet e Restaurante Paladar Ltda., Conservação e Serviços Nativa Ltda. e NCF Serviços Ltda. Também se sugeriu a realização de procedimento de fiscalização nos Demonstrativos Financeiros e
Contábeis da ACADIS e a conversão dos autos em Tomada de Contas Especial.
Realizada a redistribuição do feito, através de sorteio, a
relatoria do processo coube ao Conselheiro em Substituição João Luiz Cotta Lovatti, que em seu voto encampou as sugestões da área técnica, mas julgou desnecessária a apuração em tomada de contas especial em autos apartados.
Em seguida, através da Decisão TC 5132/2012 acolheu-se na integra o Voto do relator, convertendo os autos
em Tomada de Contas Especial. Determinou-se a citação
dos agentes responsáveis, assinalando o prazo improrrogável de 30 dias para a apresentação de justificativas.
Também se decidiu pela notificação da Secretaria Estadual de Controle e Transparência para apresentar cópias
de processos de fiscalização realizadas pelo órgão e demais documentos pertinentes às presentes irregularidades.
Em resposta, os agentes responsabilizados apresentaram
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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justificativas individuais e tempestivas. Devidamente citada, a Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social – ACADIS não apresentou quaisquer esclarecimentos. As empresas Conservação e Serviços Nativa Ltda. e NCF Serviços Ltda. foram devidamente citadas por
meio dos Editais de Citação n° 41/2012 e 39/2012, respectivamente, não tendo apresentado defesa.
Após notificação, a Secretaria Estadual de Controle e
Transparência também apresentou cópias do Relatório
de Auditoria n° 021/2012 e Relatório de Avaliação de
Custos n° 007/2012.
Ato contínuo, foram os autos ao Núcleo para a elaboração de instrução técnica conclusiva, em atenção ao artigo 47, inciso III, alínea d, c/c art. 319 da Resolução TC
261/2013, sendo elaborada, contudo, a Manifestação
Técnica Preliminar MTP 331/2013 (fls. 2202/2212), que
entendeu prejudicada a análise naquele momento, em
razão de necessidade de adequação da conduta imputada à Sra. Silvana Gallina em todas as irregularidades,
bem como considerar, na apuração do superfaturamento indicado nos itens 2.1.1.1.1, 2.1.1.1.2 e 2.1.1.2.1, da
ITI 789/2012, os serviços de fornecimento de refeições
aos familiares e visitantes dos adolescentes internos.
Por fim, a Manifestação sugeriu o encaminhamento dos
autos à SEGEX, para ciência e adoção das providências visando o cumprimento da determinação contida no item
03 da Decisão TC 5132/2012.
Foi determinado, então, o encaminhamento dos autos
para análise da SEGEX (fls. 2213), que incontinenti, determinou o encaminhamento dos autos à 2ª Secretaria de Controle Externo, na qual foi elaborada a Manifestação Técnica Preliminar 24/2014 (fls. 2214/2229), e
em seguida, a Instrução Técnica Inicial Complementar ITI
Diário Oficial de Contas

19/2014.

FUNDAMENTAÇÃO

Assim, através da Decisão Monocrática Preliminar DECM
45/2014, foi determinado que se procedesse à nova citação da Sra. Silvana Gallina, a qual após regularmente
citada, apresentou defesa complementar, através da documentação de fls. 2315/2324.

DAS IRREGULARIDADES ANALISADAS NA ITC 2183/20175

Conforme Despacho (fl. 2335), considerando a necessidade de regularização do feito proposta por esse Núcleo
de Estudos Técnicos e Conclusivas na MTP nº 313/2014,
foi decretada a revelia das sociedades empresárias Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social
(ACADIS), Conservação e Serviços Nativa Ltda. e NCF Serviços Ltda.
Após, foram os autos novamente para o Núcleo de Estudos Técnicos e Análise Conclusiva, tendo sido elaborado a Instrução Técnica Conclusiva 02183/2017 (fls.
2340/2424). Por determinação deste conselheiro relator, encaminharam-se os autos ao Parquet de Contas
que emitiu o Parecer de fls. 2429/2449.
Deferida a sustentação oral e durante a 31ª Sessão Ordinária do Plenário desta Corte de Contas, ocorrida em
12/09/2017, compareceu a Sra. Silvana Gallina, ocasião
em que realizou sustentação oral, cujas notas taquigráficas constam às fls. 2460/2465. Também se realizou a juntada de memorial e documentos às fls. 2470/2519.
Após, foram os autos encaminhados NEC, onde foi elaborada a Manifestação Técnica 01291/2017-1.
O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio
do Parecer PPJC 05882/2017-5.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.
É o relatório.
www.tce.es.gov.br

Compulsando os autos, verifico que no âmbito da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2183/2017-5 foram mantidos
os seguintes indicativos de irregularidades constantes
inicialmente do Relatório de Auditoria Especial 16/20123, da Instrução Técnica Inicial ITI 789/2012-4 e da Instrução Técnica Inicial Complementar 19/2014-6, logo após
a apresentação das respectivas razões de justificativa pelos interessados:
- Ausência de Prévia Aprovação pelo Conselho de Administração das Contratações de Serviços.
Bases Legais: caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da legalidade),
caput do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito
Santo (princípio da legalidade), artigo 17 da Lei Federal
nº 9.637/1998, parágrafo único do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº489/2009, artigo 26 do Decreto Estadual nº 1.645-R, de 27/03/2006 e inciso IV do artigo 5º
do Regulamento de Compras e Contratações de Serviços
da ACADIS, publicado no DOE do dia 20/08/2009.
Responsável Associação Capixaba de Desenvolvimento e
Inclusão Social (Organização Social).
- Manutenção Predial, Limpeza e Manutenção de Piscina e Limpeza e Conservação de Áreas Ajardinadas e
Gramadas.
Bases Legais: Infringência ao caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da
economicidade) e ao caput do artigo 70 da Constituição
do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade),
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Responsáveis Solidários:
Conservação e Serviços Nativa Ltda. (Empresa Prestadora de Serviços).
Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social (Organização Social).
Ressarcimento: 39.073,77 VRTE
- Limpeza, Asseio e Conservação Predial.
Bases Legais: Infringência ao caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da
economicidade) e ao caput do artigo 70 da Constituição
do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade),
Responsáveis - Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social (ACADIS)
Conservação e Serviços Nativa Ltda. (Empresa Prestadora de Serviços).
Ressarcimento: 12.459,74 VRTE
- Manutenção Predial, Limpeza e Manutenção de Piscina e Limpeza e Conservação de Áreas Ajardinadas e
Gramadas.
Bases Legais: Infringência ao caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da
economicidade) e ao caput do artigo 70 da Constituição
do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade),
Responsáveis- Associação Capixaba de Desenvolvimento
e Inclusão Social (ACADIS)
NCF Serviços Ltda.
Ressarcimento: 1.430,13 VRTE
- Realização de Despesas com Multas, Juros e Correção
Diário Oficial de Contas

Monetária, Referentes a Recolhimento de Impostos e
Contribuições Fora dos Prazos Legais.
Bases Legais: caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da economicidade) e caput do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade).
Responsável - Associação Capixaba de Desenvolvimento
e Inclusão Social (ACADIS)
Ressarcimento: 24.530,47
De modo preponderantemente consentâneo com o entendimento externado pela área técnica deste TCEES, o
Ministério Público de Contas, por meio do Parecer PPJC
3990/2017-9, acresce argumentos e jurisprudências voltadas à complementação da manifestação técnica exarada pela área técnica deste TCEES, rejeitando, no entanto a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo Sr.
Jorge Eduardo Francisco Nunes e pelo Sr. Jorge Teixeira
e Silva Neto, sob o argumento de que sobre eles recairiam a competência para a prática dos autos imputados
na Instrução Técnica Inicial ITI 789/2012-4.
Defende o Parquet de Contas que a competência do Sr.
Jorge Eduardo Francisco Nunes estaria estabelecida no
art. 33 do Decreto n. 3953-R/2016, que estabelece o regimento interno do IASES e que trata da das competências da Subgerência de Contratos Administrativos, bem
como na cláusula oitava do 5º termo aditivo ao Contrato de Gestão 001/2008, enquanto que a competência do
Sr. Jorge Teixeira e Silva Neto para a prática dos atos a
ele imputados estaria fundada no art. 19 do Decreto n.
1583-R/2005 e no art. 15 do Decreto n. 3953-R/2016.
A despeito da controvérsia a respeito deste ponto específico, tendo a corroborar o posicionamento explicitado
www.tce.es.gov.br

pela área técnica deste TCEES, uma vez que da leitura e
análise dos documentos que compõem os presentes autos nota-se que ambos os responsáveis não cumpriam
funções voltadas à autorização ou efetuação de pagamentos de despesas referentes à execução dos Contratos submetidos ao monitoramento e avaliação da Comissão formada para estes fins no âmbito do IASES, comportamentos estes que possibilitados na esfera das competências de outros agentes responsáveis acabariam resultando em danos ao erário, conforme se depreende da
análise perpetrada pela área técnica, bem como pelo Ministério Público de Contas.
Com efeito, em conformidade com o posicionamento exposto na Instrução Técnica Conclusiva ITC 2183/20175, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
pelo Sr. Jorge Eduardo Francisco Nunes e pelo Sr. Jorge
Teixeira e Silva Neto, excluindo-os do rol de responsáveis do presente processo.
Afora isso, no que diz respeito às irregularidades narradas e devidamente tratadas nos peças técnicas já mencionadas, encampo integralmente o entendimento externado por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC
2183/2017-5, no sentido de mantê-las, após detida análise e manifestação do corpo técnico desta Corte de Contas, de modo que os torno parte integrante, independentemente de transcrição neste Voto.
Entendo que as razões assinaladas pela área técnica revelam-se suficientes para a manutenção das irregularidades mantidas na referida ITC, especificamente aquelas
tratadas nos seguintes itens:
3.2.1. Ausência de Prévia Aprovação pelo Conselho de
Administração das Contratações de Serviços.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Bases Legais: caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da legalidade),
caput do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito
Santo (princípio da legalidade), artigo 17 da Lei Federal
nº 9.637/1998, parágrafo único do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº489/2009, artigo 26 do Decreto Estadual nº 1.645-R, de 27/03/2006 e inciso IV do artigo 5º
do Regulamento de Compras e Contratações de Serviços
da ACADIS, publicado no DOE do dia 20/08/2009.
Responsável - Associação Capixaba de Desenvolvimento
e Inclusão Social (Organização Social).
3.3.1.1.1. Manutenção Predial, Limpeza e Manutenção
de Piscina e Limpeza e Conservação de Áreas Ajardinadas e Gramadas.
Bases Legais: Infringência ao caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da
economicidade) e ao caput do artigo 70 da Constituição
do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade),
Responsáveis Solidários:
Conservação e Serviços Nativa Ltda. (Empresa Prestadora de Serviços).
Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social (Organização Social).
Ressarcimento: 39.073,77 VRTE
3.3.1.1.2. Limpeza, Asseio e Conservação Predial.
Bases Legais: Infringência ao caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da
economicidade) e ao caput do artigo 70 da Constituição
do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade),
Diário Oficial de Contas

Responsáveis - Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social (ACADIS)

e Inclusão Social (ACADIS)

Conservação e Serviços Nativa Ltda. (Empresa Prestadora de Serviços).

Cumpre frisar que, no caso vertente são similares as conclusões alcançadas pela área técnica e pelo Ministério
Público de Contas, excetuando-se a posição do Parquet
de Contas no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade arguida pelo Sr. Jorge Eduardo Francisco Nunes e
pelo Sr. Jorge Teixeira e Silva Neto, acolhidas nesse Voto,
assim como a de considerar responsáveis e consequentemente passíveis de condenação de ressarcimento ao
erário estadual a Sr.ª Silvana Gallina, o Sr. Jorge Eduardo
Francisco Nunes e o Sr. Jorge Teixeira e Silva Neto.

Ressarcimento: 12.459,74 VRTE
3.3.1.2.1. Manutenção Predial, Limpeza e Manutenção
de Piscina e Limpeza e Conservação de Áreas Ajardinadas e Gramadas.
Bases Legais: Infringência ao caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da
economicidade) e ao caput do artigo 70 da Constituição
do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade),
Responsáveis - Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social (ACADIS)
NCF Serviços Ltda.
Ressarcimento: 1.430,13 VRTE
3.3.1.2.2. Limpeza, Asseio e Conservação Predial.
Responsável solidários - Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social (ACADIS)
NCF Serviços Ltda.
Ressarcimento: 851,4467 VRTEs
3.4.1. Realização de Despesas com Multas, Juros e Correção Monetária, Referentes a Recolhimento de Impostos e Contribuições Fora dos Prazos Legais.
Bases Legais: caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da economicidade) e caput do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade).
Responsável - Associação Capixaba de Desenvolvimento
www.tce.es.gov.br

Ressarcimento: 24.530,47

Nesse sentido, ressalvadas tais entendimentos divergentes, mantenho o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público de Contas no tocante à manutenção
dos indícios de irregularidade, destacando, ainda, que,
não obstante no presente caso tenha ocorrido a superveniência da prescrição da pretensão punitiva deste TCEES, conforme se verá mais adiante, esta não alcança a
fundamentação da decisão ora prolatada.
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
Em que pese à manutenção de algumas irregularidades
na presente apreciação decisória, observa-se a superveniência da prescrição da pretensão punitiva deste TCEES
no caso em tela.
Conforme destacado pelo Ministério Público de Contas
no Parecer 1215/2018-8:
No caso vertente, observa-se que o prazo prescricional
(norma material, com efeito retroativo, portanto) iniciou-se no momento da ocorrência do fato – ano de 2008
a 2012 – interrompendo-se com a citação válida dos responsáveis – na data de novembro de 2012, e exaurindoSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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-se, por completo, no ano de 2017.
Por conseguinte, ante o transcorrer do lapso temporal
sem que houvesse decisão definitiva acerca das irregularidades tratadas nos presentes autos, entendo que deva
ser declarada a prescrição da pretensão punitiva.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da área técnica e divergindo parcialmente do Parecer do
Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
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. Acolher a preliminar suscitada pelo Sr. Jorge Eduardo Francisco Nunes e pelo Sr. Jorge Teixeira e Silva Neto;
2. Manter as seguintes irregularidades, referentes aos
itens:
- Ausência de Prévia Aprovação pelo Conselho de Administração das Contratações de Serviços.
Bases Legais: caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da legalidade),
caput do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito
Santo (princípio da legalidade), artigo 17 da Lei Federal
nº 9.637/1998, parágrafo único do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº489/2009, artigo 26 do Decreto Estadual nº 1.645-R, de 27/03/2006 e inciso IV do artigo 5º
do Regulamento de Compras e Contratações de Serviços
da ACADIS, publicado no DOE do dia 20/08/2009.
Responsável - Associação Capixaba de Desenvolvimento
e Inclusão Social (Organização Social).
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- Manutenção Predial, Limpeza e Manutenção de Piscina e Limpeza e Conservação de Áreas Ajardinadas e
Gramadas.
Bases Legais: Infringência ao caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da
economicidade) e ao caput do artigo 70 da Constituição
do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade),
Responsáveis Solidários:
Conservação e Serviços Nativa Ltda. (Empresa Prestadora de Serviços).
Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social (Organização Social).
Ressarcimento: 39.073,77 VRTE
- Limpeza, Asseio e Conservação Predial.
Bases Legais: Infringência ao caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da
economicidade) e ao caput do artigo 70 da Constituição
do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade),
Responsáveis - Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social (ACADIS)
Conservação e Serviços Nativa Ltda. (Empresa Prestadora de Serviços).
Ressarcimento: 12.459,74 VRTE
- Manutenção Predial, Limpeza e Manutenção de Piscina e Limpeza e Conservação de Áreas Ajardinadas e
Gramadas.
Bases Legais: Infringência ao caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da
economicidade) e ao caput do artigo 70 da Constituição
www.tce.es.gov.br

do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade),
Responsáveis - Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social (ACADIS)
NCF Serviços Ltda.
Ressarcimento: 1.430,13 VRTE
- Limpeza, Asseio e Conservação Predial.
Bases Legais: Infringência ao caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da
economicidade) e ao caput do artigo 70 da Constituição
do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade),
Responsável solidários - Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social (ACADIS)
NCF Serviços Ltda.
Ressarcimento: 851,4467 VRTEs
- Realização de Despesas com Multas, Juros e Correção
Monetária, Referentes a Recolhimento de Impostos e
Contribuições Fora dos Prazos Legais.
Bases Legais: caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da economicidade) e caput do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade).
Responsável - Associação Capixaba de Desenvolvimento
e Inclusão Social (ACADIS)
Ressarcimento: 24.530,47
3. Afastar as seguintes irregularidades, referentes aos
itens:
- Fornecimento de Alimentação para Centro Socioeducativo.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Bases Legais: caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da economicidade) e caput do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade).
Responsáveis - Silvana Gallina
Ana Alice Baptista Fernandes – ME

cial
Jorge Eduardo Francisco Nunes
Jorge Teixeira e Silva Neto
- Pagamento de Despesas em Desacordo com a Planilha
de Custos e om o Objeto do Contrato de Gestão.

Jorge Eduardo Francisco Nunes

Bases Legais: caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da legalidade) e
caput do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito
Santo (princípio da legalidade).

Jorge Teixeira e Silva Neto

Responsáveis solidários - Silvana Gallina

- Fornecimento de Alimentação para Casa República

Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social

Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social

Bases Legais: caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da economicidade) e caput do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade).
Responsáveis - Silvana Gallina
Ana Alice Baptista Fernandes – ME
Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social
Jorge Eduardo Francisco Nunes
Jorge Teixeira e Silva Neto
- Fornecimento de Alimentação para Centro Socioeducativo e para Casa República
Bases Legais: caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da economicidade) e caput do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade).
Responsáveis solidários - Silvana Gallina
Ana Alice Baptista Fernandes – ME
Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão SoDiário Oficial de Contas

Jorge Eduardo Francisco Nunes
Jorge Teixeira e Silva Neto
4. Rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Conservação e Serviços Nativa Ltda., pela empresa
NCF Serviços Ltda. e pela Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social (Organização Social) no que
tange às irregularidades mantidas;
5. Acolher as alegações de defesa apresentadas Sr.ª Silvana Gallina, pela pessoa jurídica Ana Alice Baptista Fernandes – ME, pela Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social, pelo Sr. Jorge Eduardo Francisco Nunes e pelo Sr. Jorge Teixeira e Silva Neto, no que diz
respeito às irregularidades afastadas;
6. Julgar irregular a presente tomada de contas especial,
com fulcro no art. 84, inciso III, alíneas “c” e “e”, da LC n.
621/2012;
7. Condenar a Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social, em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas
www.tce.es.gov.br

nos itens 3.3.1.1.1, 3.3.1.1.2, 3.3.1.2.1 e 3.4.1 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2183/2017-5, ao ressarcimento ao erário estadual no montante de 78.345,55 VRTE,
sendo 51.533,51 VRTE em solidariedade com a empresa
Conservação e Serviços Nativa Ltda. e 2.281,57 VRTE em
solidariedade com a empresa NCF Serviços Ltda.;
8. Condenar a empresa Conservação e Serviços Nativa
Ltda., em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens
3.3.1.1.1 e 3.3.1.1.2 da Instrução Técnica Conclusiva ITC
2183/2017-5, ao ressarcimento ao erário estadual no
montante de 51.533,51 VRTE, em solidariedade com a
Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social;
9. Condenar a empresa contratada NCF Serviços Ltda.,
em razão do cometimento de infração que causou dano
injustificado ao erário disposta no item 3.3.1.2.1 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2183/2017-5, ao ressarcimento do montante de 2.281,57 VRTE, em solidariedade com a Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social.
10. Decretar a prescrição da pretensão punitiva deste
TCEES, na forma do art. 71 da LOTCEES;
11. Arquivar o feito, na forma do art. 330, IV, do RITCEES.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
VOTO VOGAL DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Trata-se de Representação m os autos de denúncia oferecida pele Procuradoria Geral de Justiça, convertida em
Tomadas de Contas Especial, nos termos da Decisão TC
5132/2012 (fls. 1121/1122).
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Materializada no Ofício OF/PGJ/N° 274/2012 (fl.8), noticiava a instauração do Inquérito Civil n° 06/2011 acerca de indícios de irregularidades na execução do Contrato de Gestão n° 01/2008, celebrado entre o Instituto de
Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo - IASES
e a Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão
Social – ACADIS.
Objeto de fiscalização foram citados: Silvana Gallina, Ana
Alice Baptista Fernandes – ME, Buffet e Restaurante Paladar Ltda – ME, Conservação e Serviços Nativa Ltda.,
NCF Serviços Ltda., Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social – ACADIS, Jorge Eduardo Francisco Nunes e Jorge Teixeira e Silva Neto, por meio da
Instrução Técnica Inicial 789/2012 para apresentarem razões de justificativas e alegações de defesa relacionados
ao seguinte:
2.1. Prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentação.
2.1.1. Superfaturamento e Pagamento Irregular de Serviços, decorrente do Não Fornecimento de Refeições.
· Bases Legais: caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da economicidade) e caput do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade).
2.1.1.1. Ana Alice Baptista Fernandes – ME.
2.1.1.1.1. Fornecimento de Alimentação para Centro
Socioeducativo.

Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei por meio de contrato de gestão.
Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
superfaturamento de serviços que causou suposto dano
ao erário no montante de R$ 127.142,86, nos exercícios
financeiros de 2009 e 2010.
Identificação: Ana Alice Baptista Fernandes – ME (Empresa Prestadora de Serviços).
Conduta: Faturar serviços sem efetivo fornecimento de
refeições.
Nexo: O superfaturamento de serviços causou suposto
dano ao erário no montante de R$ 127.142,86, nos exercícios financeiros de 2009 e 2010.
Identificação: Associação Capixaba de Desenvolvimento
e Inclusão Social (Organização Social).
Conduta: Realizar o pagamento integral dos serviços faturados pela empresa Ana Alice Baptista Fernandes –
ME, no montante de R$ 852.000,00, relativas às competências de Março de 2009 a Maio de 2010, sem efetivo
fornecimento de refeições.
Nexo: O pagamento integral dos serviços faturados pela
empresa Ana Alice Baptista Fernandes – ME causou suposto dano ao erário no montante de R$ 127.142,86, nos
exercícios financeiros de 2009 e 2010.
Identificação: Jorge Eduardo Francisco Nunes (Subgerente de Contratos e Convênios).

Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).

Conduta: Emitir parecer técnico financeiro pela aprovação das prestações de contas relativas aos 2º, 3º, 4º
e 5º quadrimestres, sem indicação de pagamentos por
serviços não prestados.

Conduta: Transferiu para a ACADIS a gestão do Centro

Nexo: A emissão do parecer técnico financeiro pe-

Responsáveis Solidários:
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la aprovação, sem indicação de pagamentos por serviços não prestados, permitiu suposto dano ao erário no
montante de R$ 127.142,86, nos exercícios financeiros
de 2009 e 2010.
Identificação: Jorge Teixeira e Silva Neto (Diretor Administrativo e Financeiro).
Conduta: Emitir relatório de análise da execução financeira das despesas relativas aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e
6º quadrimestres, sem indicação de pagamentos por
serviços não prestados.
Nexo: A emissão do relatório sobre a execução financeira das despesas, sem indicação de pagamentos por serviços não prestados, permitiu suposto dano ao erário no
montante de R$ 127.142,86, nos exercícios financeiros
de 2009 e 2010.
2.1.1.1.2. Fornecimento de Alimentação para Casa República.
Responsáveis Solidários:
Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).
Conduta: Transferiu para a ACADIS a gestão do Centro
Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei por meio de contrato de gestão.
Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
superfaturamento de serviços que causou suposto dano
ao erário no montante de R$ 76.000,00, nos exercícios financeiros de 2009 e 2010.
Identificação: Ana Alice Baptista Fernandes – ME (Empresa Prestadora de Serviços).
Conduta: Faturar serviços sem efetivo fornecimento de
refeições.
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Nexo: O superfaturamento de serviços causou suposto
dano ao erário no montante de R$ 76.000,00, nos exercícios financeiros de 2009 e 2010.

viços não prestados, permitiu suposto dano ao erário no
montante de R$ 76.000,00, nos exercícios financeiros de
2009 e 2010.

empresa Buffet e Restaurante Paladar Ltda. – ME causou
suposto dano ao erário no montante de R$ 240.061,54,
nos exercícios financeiros de 2010 e 2011.

Identificação: Associação Capixaba de Desenvolvimento
e Inclusão Social (Organização Social).

2.1.1.2. Buffet e Restaurante Paladar Ltda. – ME.

Identificação: Jorge Eduardo Francisco Nunes (Subgerente de Contratos e Convênios).

Conduta: Realizar o pagamento integral dos serviços faturados pela empresa Ana Alice Baptista Fernandes –
ME, no montante de R$ 270.000,00, relativas às competências de Setembro de 2009 a Maio de 2010, sem efetivo fornecimento de refeições.
Nexo: O pagamento integral dos serviços faturados pela
empresa Ana Alice Baptista Fernandes – ME causou suposto dano ao erário no montante de R$ 76.000,00, nos
exercícios financeiros de 2009 e 2010.
Identificação: Jorge Eduardo Francisco Nunes (Subgerente de Contratos e Convênios).

2.1.1.2.1. Fornecimento de Alimentação para Centro
Socioeducativo e para Casa República.
Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).

Conduta: Emitir parecer técnico financeiro pela aprovação das prestações de contas relativas aos 2º, 3º, 4º
e 5º quadrimestres, sem indicação de pagamentos por
serviços não prestados.

Conduta: Transferiu para a ACADIS a gestão do Centro
Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei por meio de contrato de gestão.

Nexo: A emissão do parecer técnico financeiro pela aprovação permitiu suposto dano ao erário no montante de
R$ 92.843,08, no exercício financeiro de 2010.

Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
superfaturamento de serviços que causou suposto dano
ao erário no montante de R$ 240.061,54, nos exercícios
financeiros de 2010 e 2011.

Identificação: Jorge Teixeira e Silva Neto (Diretor Administrativo e Financeiro).

Responsáveis Solidários:

Conduta: Emitir parecer técnico financeiro pela aprovação das prestações de contas relativas aos 2º, 3º, 4º
e 5º quadrimestres, sem indicação de pagamentos por
serviços não prestados.

Identificação: Buffet e Restaurante Paladar Ltda. – ME
(Empresa Prestadora de Serviços).

Nexo: A emissão do parecer técnico financeiro pela aprovação permitiu suposto dano ao erário no montante de
R$ 76.000,00, nos exercícios financeiros de 2009 e 2010.

Nexo: O superfaturamento de serviços causou suposto
dano ao erário no montante de R$ 240.061,54, nos exercícios financeiros de 2010 e 2011.

Identificação: Jorge Teixeira e Silva Neto (Diretor Administrativo e Financeiro).

Identificação: Associação Capixaba de Desenvolvimento
e Inclusão Social (Organização Social).

Conduta: Emitir relatório de análise da execução financeira das despesas relativas aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e
6º quadrimestres, sem indicação de pagamentos por
serviços não prestados.

Conduta: Realizar o pagamento integral dos serviços faturados pela empresa Buffet e Restaurante Paladar Ltda.–ME, no montante de R$ 1.716.000,00, relativas às
competências de Junho de 2010 a Dezembro de 2011,
sem efetivo fornecimento de refeições.

Nexo: A emissão do relatório sobre a execução financeira das despesas, sem indicação de pagamentos por serDiário Oficial de Contas

Conduta: Faturar serviços sem efetivo fornecimento de
refeições.

Nexo: O pagamento integral dos serviços faturados pela
www.tce.es.gov.br

Conduta A: Emitir relatório de análise da execução financeira das despesas relativas aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e
6º quadrimestres, sem indicação de pagamentos por
serviços não prestados.
Nexo: A emissão do relatório sobre a execução financeira das despesas, sem indicação de pagamentos por serviços não prestados, permitiu suposto dano ao erário no
montante de R$ 92.843,08, no exercício financeiro de
2010.
Conduta B: Deixar de exigir a análise da execução financeira das despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do
Contrato de Gestão nº 001/2008.
Nexo: A ausência de análise da execução financeira das
despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres permitiu
suposto dano ao erário no montante de R$ 147.218,46,
no exercício financeiro de 2011.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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2.2. Regulamento de Compras e Contratações de Serviços.
2.2.1. Ausência de Prévia Aprovação pelo Conselho de
Administração das Contratações de Serviços.
· Bases Legais: caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da legalidade),
caput do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito
Santo (princípio da legalidade), artigo 17 da Lei Federal
nº 9.637/1998, parágrafo único do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº489/2009, artigo 26 do Decreto Estadual nº 1.645-R, de 27/03/2006 e inciso IV do artigo 5º
do Regulamento de Compras e Contratações de Serviços
da ACADIS, publicado no DOE do dia 20/08/2009.
Responsáveis Solidários:
Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).
Conduta: Transferiu para a ACADIS a gestão do Centro
Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei por meio de contrato de gestão.
Nexo: Na execução do contrato de gestão, foi constatada a omissão do procedimento de submeter as contratações à apreciação prévia do Conselho de Administração da ACADIS, que resultou na infringência ao princípio
da legalidade e ao Regulamento de Compras da ACADIS.
Identificação: Associação Capixaba de Desenvolvimento
e Inclusão Social (Organização Social).
Conduta: Não submeter as contratações à apreciação
prévia do Conselho de Administração da ACADIS.
Nexo: A omissão do procedimento, no âmbito do Contrato de Gestão nº 001/2008, resultou na infringência ao
princípio da legalidade e ao Regulamento de Compras da
Diário Oficial de Contas

ACADIS.
Identificação: Jorge Eduardo Francisco Nunes (Subgerente de Contratos e Convênios).
Conduta: Emitir parecer técnico financeiro pela aprovação das prestações de contas relativas aos 2º, 3º, 4º e
5º quadrimestres, sem indicação de descumprimento do
Regulamento de Compras e Contratações de Serviços.
Nexo: A emissão do parecer técnico financeiro, sem indicação de descumprimento do Regulamento de Compras e Contratações de Serviços, permitiu a infringência
ao princípio da legalidade.
Identificação: Jorge Teixeira e Silva Neto (Diretor Administrativo e Financeiro).
Conduta: Emitir relatório de análise da execução financeira das despesas relativas aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e
6º quadrimestres, sem indicação de descumprimento do
Regulamento de Compras e Contratações de Serviços.
Nexo: A emissão do relatório sobre a execução financeira das despesas, sem indicação de descumprimento do
Regulamento de Compras e Contratações de Serviços,
permitiu a infringência ao princípio da legalidade.
2.3. Prestação de Serviços de Locação de Mão de Obra.
2.3.1. Superfaturamento e Pagamento Irregular de Serviços, decorrente da Não Disponibilização do Quantitativo de Pessoal Estabelecido em Contrato.
· Bases Legais: caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da economicidade) e caput do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade).
2.3.1.1. Conservação e Serviços Nativa Ltda.
2.3.1.1.1. Manutenção Predial, Limpeza e Manutenção
www.tce.es.gov.br

de Piscina e Limpeza e Conservação de Áreas Ajardinadas e Gramadas.
Responsáveis Solidários:
Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).
Conduta: Transferiu para a ACADIS a gestão do Centro
Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei por meio de contrato de gestão.
Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
superfaturamento de serviços que causou suposto dano
ao erário no montante de R$ 80.312,67, nos exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011.
Identificação: Conservação e Serviços Nativa Ltda. (Empresa Prestadora de Serviços).
Conduta: Faturar serviços sem efetiva disponibilização
de pessoal exigido contratualmente.
Nexo: O superfaturamento de serviços causou suposto
dano ao erário no montante de R$ 80.312,67, nos exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011.
Identificação: Associação Capixaba de Desenvolvimento
e Inclusão Social (Organização Social).
Conduta: Realizar o pagamento integral dos serviços faturados pela empresa Conservação e Serviços Nativa Ltda., no montante de R$ 477.121,50, relativas às competências de Maio de 2009 a Outubro de 2011, sem disponibilização efetiva do quantitativo mensal de pessoal exigido contratualmente.
Nexo: O pagamento integral dos serviços faturados pela
empresa Conservação e Serviços Nativa Ltda. causou suposto dano ao erário no montante de R$ 80.312,67, nos
exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Identificação: Jorge Eduardo Francisco Nunes (Subgerente de Contratos e Convênios).
Conduta: Emitir parecer técnico financeiro pela aprovação das prestações de contas relativas aos 2º, 3º, 4º e
5º quadrimestres, sem indicação da indisponibilidade de
pessoal exigido contratualmente.
Nexo: A emissão do parecer técnico financeiro pela aprovação permitiu suposto dano ao erário no montante de
R$ 39.455,87, nos exercícios financeiros de 2009 e 2010.
Identificação: Jorge Teixeira e Silva Neto (Diretor Administrativo e Financeiro).
Conduta A: Emitir relatório de análise da execução financeira das despesas relativas aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e
6º quadrimestres, sem indicação da indisponibilidade de
pessoal exigido contratualmente.
Nexo: A emissão do relatório sobre a execução financeira das despesas, sem indicação de pagamentos por serviços não prestados, permitiu suposto dano ao erário no
montante de R$ 39.455,87, nos exercícios financeiros de
2009 e 2010.
Conduta B: Deixar de exigir a análise da execução financeira das despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do
Contrato de Gestão nº 001/2008.
Nexo: A ausência de análise da execução financeira das
despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres permitiu
suposto dano ao erário no montante de R$ 40.856,80, no
exercício financeiro de 2011.
2.3.1.1.2. Limpeza, Asseio e Conservação Predial.
Responsáveis Solidários:
Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IADiário Oficial de Contas

SES).
Conduta: Transferiu para a ACADIS a gestão do Centro
Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei por meio de contrato de gestão.
Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
superfaturamento de serviços que causou suposto dano
ao erário no montante de R$ 24.751,48, nos exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011.
Identificação: Conservação e Serviços Nativa Ltda. (Empresa Prestadora de Serviços).
Conduta: Faturar serviços sem efetiva disponibilização
de pessoal exigido contratualmente.
Nexo: O superfaturamento de serviços causou suposto
dano ao erário no montante de R$ 24.751,48, nos exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011.
Identificação: Associação Capixaba de Desenvolvimento
e Inclusão Social (Organização Social).
Conduta: Realizar o pagamento integral dos serviços faturados pela empresa Conservação e Serviços Nativa Ltda., no montante de R$ 209.287,00, relativas às competências de Outubro de 2009 a Outubro de 2011, sem disponibilização efetiva do quantitativo mensal de pessoal
exigido contratualmente.
Nexo: O pagamento integral dos serviços faturados pela
empresa Conservação e Serviços Nativa Ltda. causou suposto dano ao erário no montante de R$ 24.751,48, nos
exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011.
Identificação: Jorge Eduardo Francisco Nunes (Subgerente de Contratos e Convênios).
Conduta: Emitir parecer técnico financeiro pela aprovação das prestações de contas relativas aos 2º, 3º, 4º e
www.tce.es.gov.br

5º quadrimestres, sem indicação da indisponibilidade de
pessoal exigido contratualmente.
Nexo: A emissão do parecer técnico financeiro pela aprovação permitiu suposto dano ao erário no montante de
R$ 21.150,00, nos exercícios financeiros de 2009 e 2010.
Identificação: Jorge Teixeira e Silva Neto (Diretor Administrativo e Financeiro).
Conduta A: Emitir relatório de análise da execução financeira das despesas relativas aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e
6º quadrimestres, sem indicação da indisponibilidade de
pessoal exigido contratualmente.
Nexo: A emissão do relatório sobre a execução financeira das despesas, sem indicação de pagamentos por serviços não prestados, permitiu suposto dano ao erário no
montante de R$ 21.150,00, nos exercícios financeiros de
2009 e 2010.
Conduta B: Deixar de exigir a análise da execução financeira das despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do
Contrato de Gestão nº 001/2008.
Nexo: A ausência de análise da execução financeira das
despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres permitiu suposto dano ao erário no montante de R$ 3.601,48,
no exercício financeiro de 2011.
2.3.1.2. NCF Serviços Ltda.
2.3.1.2.1. Manutenção Predial, Limpeza e Manutenção
de Piscina e Limpeza e Conservação de Áreas Ajardinadas e Gramadas.
Responsáveis Solidários:
Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).
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Conduta: Transferiu para a ACADIS a gestão do Centro
Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei por meio de contrato de gestão.
Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
superfaturamento de serviços que causou suposto dano
ao erário no montante de R$ 3.020,00, no exercício financeiro de 2011.
Identificação: NCF Serviços Ltda. (Empresa Prestadora
de Serviços).
Conduta: Faturar serviços sem efetiva disponibilização
de pessoal exigido contratualmente.
Nexo: O superfaturamento de serviços causou suposto
dano ao erário no montante de R$ 3.020,00, no exercício
financeiro de 2011.
Identificação: Associação Capixaba de Desenvolvimento
e Inclusão Social (Organização Social).
Conduta: Realizar o pagamento integral dos serviços faturados pela empresa NCF Serviços Ltda., no montante
de R$ 34.800,00, relativas às competências de Novembro e Dezembro de 2011, sem disponibilização efetiva do
quantitativo mensal de pessoal exigido contratualmente.
Nexo: O pagamento integral dos serviços faturados pela empresa NCF Serviços Ltda. causou suposto dano ao
erário no montante de R$ 3.020,00, no exercício financeiro de 2011.
Identificação: Jorge Teixeira e Silva Neto (Diretor Administrativo e Financeiro).
Conduta: Deixar de exigir a análise da execução financeira das despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres
pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 001/2008.
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Nexo: A ausência de análise da execução financeira das
despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres permitiu suposto dano ao erário no montante de R$ 3.020,00,
no exercício financeiro de 2011.

erário no montante de R$ 1.798,00, no exercício financeiro de 2011.

2.3.1.2.2. Limpeza, Asseio e Conservação Predial.

Conduta: Deixar de exigir a análise da execução financeira das despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres
pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 001/2008.

Responsáveis Solidários:
Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).
Conduta: Transferiu para a ACADIS a gestão do Centro
Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei por meio de contrato de gestão.
Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
superfaturamento de serviços que causou suposto dano
ao erário no montante de R$ 1.798,00, no exercício financeiro de 2011.
Identificação: NCF Serviços Ltda. (Empresa Prestadora
de Serviços).
Conduta: Faturar serviços sem efetiva disponibilização
de pessoal exigido contratualmente.
Nexo: O superfaturamento de serviços causou suposto
dano ao erário no montante de R$ 1.798,00, no exercício
financeiro de 2011.
Identificação: Associação Capixaba de Desenvolvimento
e Inclusão Social (Organização Social).
Conduta: Realizar o pagamento integral dos serviços faturados pela empresa NCF Serviços Ltda., no montante
de R$ 17.980,00, relativas às competências de Novembro e Dezembro de 2011, sem disponibilização efetiva do
quantitativo mensal de pessoal exigido contratualmente.
Nexo: O pagamento integral dos serviços faturados pela empresa NCF Serviços Ltda. causou suposto dano ao
www.tce.es.gov.br

Identificação: Jorge Teixeira e Silva Neto (Diretor Administrativo e Financeiro).

Nexo: A ausência de análise da execução financeira das
despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres permitiu suposto dano ao erário no montante de R$ 3.020,00,
no exercício financeiro de 2011.
2.4. Gerenciamento dos Recursos Financeiros.
2.4.1. Realização de Despesas com Multas, Juros e Correção Monetária, Referentes a Recolhimento de Impostos e Contribuições Fora dos Prazos Legais.
· Bases Legais: caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da economicidade) e caput do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade).
Responsáveis Solidários:
Identificação: Silvana Gallina (Organização Social).
Conduta: Transferiu para a ACADIS a gestão do Centro
Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei por meio de contrato de gestão.
Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
o recolhimento de impostos e contribuições, próprios e
de terceiros, fora dos prazos legais que causou suposto
dano ao erário no montante de R$ 51.197,43, nos exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011.
Identificação: Associação Capixaba de Desenvolvimento
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e Inclusão Social (Organização Social).
Conduta: Realizar despesas com multas, juros e correção monetária, referentes a recolhimento de impostos
e contribuições, próprios e de terceiros, fora dos prazos
legais.
Nexo: O recolhimento de impostos e contribuições, próprios e de terceiros, fora dos prazos legais causou suposto dano ao erário no montante de R$ 51.197,43, nos
exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011.
Identificação: Jorge Eduardo Francisco Nunes (Subgerente de Contratos e Convênios).
Conduta: Emitir parecer técnico financeiro pela aprovação das prestações de contas relativas aos 2º, 3º, 4º e
5º quadrimestres, sem indicação de irregularidade nesses pagamentos.
Nexo: A emissão do parecer técnico financeiro pela aprovação permitiu suposto dano ao erário no montante de
R$ 8.600,43, nos exercícios financeiros de 2009 e 2010.
Identificação: Jorge Teixeira e Silva Neto (Diretor Administrativo e Financeiro).
Conduta A: Emitir relatório de análise da execução financeira das despesas relativas aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e
6º quadrimestres, sem indicação de irregularidade nesses pagamentos.

tres pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do
Contrato de Gestão nº 001/2008.
Nexo: A ausência de análise da execução financeira das
despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres permitiu
suposto dano ao erário no montante de R$ 42.597,00, no
exercício financeiro de 2011.
2.4.2. Pagamento de Despesas em Desacordo com a
Planilha de Custos e com o Objeto do Contrato de Gestão.
· Bases Legais: caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da legalidade) e
caput do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito
Santo (princípio da legalidade).
Responsáveis Solidários:
Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).
Conduta: Transferiu para a ACADIS a gestão do Centro
Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei por meio de contrato de gestão.
Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado o pagamento de despesas em desacordo com a planilha de custos e com o objeto do contrato de gestão
que causou suposto dano ao erário no montante de
R$ 25.830,99, nos exercícios financeiros de 2009, 2010
e 2011.

Nexo: A emissão do relatório sobre a execução financeira das despesas, sem indicação de pagamentos por serviços não prestados, permitiu suposto dano ao erário no
montante de R$ 8.600,43, nos exercícios financeiros de
2009 e 2010.

Conduta: Realizar despesas em desacordo com a planilha de custos e com o objeto do contrato de gestão.

Conduta B: Deixar de exigir a análise da execução financeira das despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimes-

Nexo: O pagamento de despesas em desacordo com a
planilha de custos e com o objeto do contrato de ges-

Diário Oficial de Contas

Identificação: Associação Capixaba de Desenvolvimento
e Inclusão Social (Organização Social).

www.tce.es.gov.br

tão causou suposto dano ao erário no montante de
R$ 25.830,99, nos exercícios financeiros de 2009, 2010
e 2011.
Identificação: Jorge Eduardo Francisco Nunes (Subgerente de Contratos e Convênios).
Conduta: Emitir parecer técnico financeiro pela aprovação das prestações de contas relativas aos 2º, 3º, 4º e
5º quadrimestres, sem indicação de irregularidade nesses pagamentos.
Nexo: A emissão do parecer técnico financeiro pela aprovação permitiu suposto dano ao erário no montante de
R$ 24.506,37, nos exercícios financeiros de 2009 e 2010.
Identificação: Jorge Teixeira e Silva Neto (Diretor Administrativo e Financeiro).
Conduta A: Emitir relatório de análise da execução financeira das despesas relativas aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e
6º quadrimestres, sem indicação de irregularidade nesses pagamentos.
Nexo: A emissão do relatório sobre a execução financeira das despesas, sem indicação de irregularidade nesses
pagamentos, permitiu suposto dano ao erário no montante de R$ 24.506,37, nos exercícios financeiros de
2009 e 2010.
Conduta B: Deixar de exigir a análise da execução financeira das despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do
Contrato de Gestão nº 001/2008.
Nexo: A ausência de análise da execução financeira das
despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres permitiu suposto dano ao erário no montante de R$ 1.324,62,
no exercício financeiro de 2011.
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Adicionalmente, expediu-se a Instrução Técnica Inicial
19/2014 para justificativas e alegações de Silvana Gallina nos seguintes termos:
2.1. Prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentação.
2.1.1. Superfaturamento e Pagamento Irregular de Serviços, decorrente do Não Fornecimento de Refeições.
· Bases Legais: caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da economicidade) e caput do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade).

SES).
Conduta: Omissiva na supervisão das atividades delegadas e na adoção de medidas visando adequar a estrutura interna responsável pelo monitoramento e avaliação
financeira do Contrato de Gestão nº 001/2008.
Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
superfaturamento de serviços que causou suposto dano
ao erário no montante de R$ 76.000,00, nos exercícios financeiros de 2009 e 2010.
2.1.1.2. Buffet e Restaurante Paladar Ltda. – ME.

2.1.1.1. Ana Alice Baptista Fernandes – ME.

2.1.1.2.1. Fornecimento de Alimentação para Centro
Socioeducativo e para Casa República.

2.1.1.1.1. Fornecimento de Alimentação para Centro
Socioeducativo.

Responsável solidária aos demais responsáveis apontados na ITI nº 789/2012:

Responsável solidária aos demais responsáveis apontados na ITI nº 789/2012:

Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).

Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).

Conduta: Omissiva na supervisão das atividades delegadas e na adoção de medidas visando adequar a estrutura interna responsável pelo monitoramento e avaliação
financeira do Contrato de Gestão nº 001/2008.

Conduta: Omissiva na supervisão das atividades delegadas e na adoção de medidas visando adequar a estrutura interna responsável pelo monitoramento e avaliação
financeira do Contrato de Gestão nº 001/2008.
Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
superfaturamento de serviços que causou suposto dano
ao erário no montante de R$ 127.142,86, nos exercícios
financeiros de 2009 e 2010.

Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
superfaturamento de serviços que causou suposto dano
ao erário no montante de R$ 240.061,54, nos exercícios
financeiros de 2010 e 2011.
2.2. Regulamento de Compras e Contratações de Serviços.

2.1.1.1.2. Fornecimento de Alimentação para Casa República.

2.2.1. Ausência de Prévia Aprovação pelo Conselho de
Administração das Contratações de Serviços.

Responsável solidária aos demais responsáveis apontados na ITI nº 789/2012:

· Bases Legais: caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da legalidade),
caput do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito

Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IADiário Oficial de Contas
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Santo (princípio da legalidade), artigo 17 da Lei Federal
nº 9.637/1998, parágrafo único do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº489/2009, artigo 26 do Decreto Estadual nº 1.645-R, de 27/03/2006 e inciso IV do artigo 5º
do Regulamento de Compras e Contratações de Serviços
da ACADIS, publicado no DOE do dia 20/08/2009.
Responsável solidária aos demais responsáveis apontados na ITI nº 789/2012:
Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).
Conduta: Omissiva na supervisão das atividades delegadas e na adoção de medidas visando adequar a estrutura interna responsável pelo monitoramento e avaliação
financeira do Contrato de Gestão nº 001/2008.
Nexo: Na execução do contrato de gestão, foi constatada a omissão do procedimento de submeter as contratações à apreciação prévia do Conselho de Administração da ACADIS, que resultou na infringência ao princípio
da legalidade e ao Regulamento de Compras da ACADIS.
2.3. Prestação de Serviços de Locação de Mão de Obra.
2.3.1. Superfaturamento e Pagamento Irregular de Serviços, decorrente da Não Disponibilização do Quantitativo de Pessoal Estabelecido em Contrato.
· Bases Legais: caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da economicidade) e caput do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade).
2.3.1.1. Conservação e Serviços Nativa Ltda.
2.3.1.1.1. Manutenção Predial, Limpeza e Manutenção
de Piscina e Limpeza e Conservação de Áreas Ajardinadas e Gramadas.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Responsável solidária aos demais responsáveis apontados na ITI nº 789/2012:

Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).

Responsável solidária aos demais responsáveis apontados na ITI nº 789/2012:

Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).

Conduta: Omissiva na supervisão das atividades delegadas e na adoção de medidas visando adequar a estrutura interna responsável pelo monitoramento e avaliação
financeira do Contrato de Gestão nº 001/2008.

Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).

Conduta: Omissiva na supervisão das atividades delegadas e na adoção de medidas visando adequar a estrutura interna responsável pelo monitoramento e avaliação
financeira do Contrato de Gestão nº 001/2008.
Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
superfaturamento de serviços que causou suposto dano
ao erário no montante de R$ 80.312,67, nos exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011.

Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
superfaturamento de serviços que causou suposto dano
ao erário no montante de R$ 3.020,00, no exercício financeiro de 2011.
2.3.1.2.2. Limpeza, Asseio e Conservação Predial.

2.3.1.1.2. Limpeza, Asseio e Conservação Predial.

Responsável solidária aos demais responsáveis apontados na ITI nº 789/2012:

Responsável solidária aos demais responsáveis apontados na ITI nº 789/2012:

Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).

Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).

Conduta: Omissiva na supervisão das atividades delegadas e na adoção de medidas visando adequar a estrutura interna responsável pelo monitoramento e avaliação
financeira do Contrato de Gestão nº 001/2008.

Conduta: Omissiva na supervisão das atividades delegadas e na adoção de medidas visando adequar a estrutura interna responsável pelo monitoramento e avaliação
financeira do Contrato de Gestão nº 001/2008.
Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
superfaturamento de serviços que causou suposto dano
ao erário no montante de R$ 24.751,48, nos exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011.
2.3.1.2. NCF Serviços Ltda.
2.3.1.2.1. Manutenção Predial, Limpeza e Manutenção
de Piscina e Limpeza e Conservação de Áreas Ajardinadas e Gramadas.
Responsável solidária aos demais responsáveis apontados na ITI nº 789/2012:
Diário Oficial de Contas

Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
superfaturamento de serviços que causou suposto dano
ao erário no montante de R$ 1.798,00, no exercício financeiro de 2011.
2.4. Gerenciamento dos Recursos Financeiros.
2.4.1. Realização de Despesas com Multas, Juros e Correção Monetária, Referentes a Recolhimento de Impostos e Contribuições Fora dos Prazos Legais.
· Bases Legais: caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da economicidade) e caput do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade).
www.tce.es.gov.br

Conduta: Omissiva na supervisão das atividades delegadas e na adoção de medidas visando adequar a estrutura interna responsável pelo monitoramento e avaliação
financeira do Contrato de Gestão nº 001/2008.
Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
o recolhimento de impostos e contribuições, próprios e
de terceiros, fora dos prazos legais que causou suposto
dano ao erário no montante de R$ 51.197,43, nos exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011.
2.4.2. Pagamento de Despesas em Desacordo com a
Planilha de Custos e com o Objeto do Contrato de Gestão.
· Bases Legais: caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da legalidade) e
caput do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito
Santo (princípio da legalidade).
Responsável solidária aos demais responsáveis apontados na ITI nº 789/2012:
Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).
Conduta: Omissiva na supervisão das atividades delegadas e na adoção de medidas visando adequar a estrutura interna responsável pelo monitoramento e avaliação
financeira do Contrato de Gestão nº 001/2008.
Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado o pagamento de despesas em desacordo com a planilha de custos e com o objeto do contrato de gestão
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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que causou suposto dano ao erário no montante de
R$ 25.830,99, nos exercícios financeiros de 2009, 2010
e 2011.

co de responsabilidade objetiva mas decorre da ação ou
omissão do sujeito, capaz de alterar o resultado da organização ou sua inépcia para ocupar o cargo.

Na Instrução Técnica Conclusiva 2183/2017 acolheu-se a
tese de ilegitimidade passiva em relação à Jorge Eduardo
Francisco Nunes e Jorge Teixeira e Silva Neto, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito em relação a
eles com fundamento nos artigos 70 da LC nº. 621/12 e
485, VI, do Código de Processo Civil e também as alegações de defesa de Silvana Gallina.

Não se pode considerar a atuação do responsável como
uma mera formalidade ou como ato de cunho gerencial
impassível de apuração por parte deste Tribunal, uma
vez que sua conduta expressa concordância com as análises e práticas de seus subordinados, qualificada como
culpa in eligendo e que tinha o dever de supervisionar,
qualificada como culpa in vigilando, chancela sem a qual
as irregularidades não poderiam ter ocorrido.

Entretanto, entendo que a manifestação do Ministério
Público de Contas, por meio do Parecer 3990/2017, corresponde ao melhor entendimento quanto às questões
de direito suscitadas naquela manifestação técnica.
No processo evidenciam-se condutas dos responsáveis,
omissos em praticar um ato quando havia o dever jurídico de fazê-lo e a evidente inobservância de um dever
de cuidado objetivo imposto aos ocupantes dos cargos
de gestão, em flagrante violação de leis e regulamentos.
Há de observar que ao ocupar cargos de direção na administração pública, seja agente político ou estritamente
administrativo, assumem-se atribuições inerentes àquela atividade, nos moldes do modelo weberiano, em cadeia estruturada de comando, hierarquizada e com segregação de funções, mantidas as responsabilidades
cumulativas dos diferentes nos seus diferentes níveis decisórios.
Assim, na administração pública, e por analogia a todo
modelo de administração, seja de natureza pública ou
privada, o corpo diretivo é responsável pelas ações cometidas por aqueles sujeitos à sua subordinação sem
que isso configure o enquadramento no conceito jurídiDiário Oficial de Contas

Nexo: Na execução do contrato de gestão, foi constatada a omissão do procedimento de submeter as contratações à apreciação prévia do Conselho de Administração da ACADIS, que resultou na infringência ao princípio
da legalidade e ao Regulamento de Compras da ACADIS.
Identificação: Jorge Eduardo Francisco Nunes (Subgerente de Contratos e Convênios).
Conduta: Emitir parecer técnico financeiro pela aprovação das prestações de contas relativas aos 2º, 3º, 4º e
5º quadrimestres, sem indicação de descumprimento do
Regulamento de Compras e Contratações de Serviços.

Desse modo, adoto integralmente os termos dos Parecer
3990/2017 c/c Parecer 1215/2018, e transcrevo determinados trechos do primeiro à título de fundamentação
(formatação alterada):

Nexo: A emissão do parecer técnico financeiro, sem indicação de descumprimento do Regulamento de Compras e Contratações de Serviços, permitiu a infringência
ao princípio da legalidade.

II – Da preliminar de ilegitimidade passiva: rejeição

Identificação: Jorge Teixeira e Silva Neto (Diretor Administrativo e Financeiro).

Verifica-se que a unidade técnica, em sede de manifestação conclusiva, acolheu a preliminar suscitada por Jorge
Eduardo Francisco Nunes e Jorge Teixeira e Silva Neto –
ilegitimidade passiva.
Contudo, o nexo de causalidade entre o dano e a conduta dos referidos agentes restou cabalmente demonstrado nas Instruções Técnicas Iniciais n. 789/2012 e n.
19/2014, senão vejamos:
Irregularidade: Ausência de Prévia Aprovação pelo Conselho de Administração das Contratações de Serviços.
Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente)
Conduta: Omissiva na supervisão das atividades delegadas e na adoção de medidas visando adequar a estrutura interna responsável pelo monitoramento e avaliação
financeira do Contrato de Gestão nº 001/2008.
www.tce.es.gov.br

Conduta: Emitir relatório de análise da execução financeira das despesas relativas aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º
quadrimestres, sem indicação de descumprimento do
Regulamento de Compras e Contratações de Serviços.
Nexo: A emissão do relatório sobre a execução financeira das despesas, sem indicação de descumprimento do
Regulamento de Compras e Contratações de Serviços,
permitiu a infringência ao princípio da legalidade.
Irregularidade: Manutenção Predial, Limpeza e Manutenção de Piscina e Limpeza e Conservação de Áreas
Ajardinadas e Gramadas.
Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).
Conduta: Omissiva na supervisão das atividades delegaSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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das e na adoção de medidas visando adequar a estrutura interna responsável pelo monitoramento e avaliação
financeira do Contrato de Gestão nº 001/2008.
Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
superfaturamento de serviços que causou suposto dano
ao erário no montante de R$ 80.312,67, nos exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011.
Identificação: Jorge Eduardo Francisco Nunes (Subgerente de Contratos e Convênios).
Conduta: Emitir parecer técnico financeiro pela aprovação das prestações de contas relativas aos 2º, 3º, 4º e
5º quadrimestres, sem indicação da indisponibilidade de
pessoal exigido contratualmente.
Nexo: A emissão do parecer técnico financeiro pela aprovação permitiu suposto dano ao erário no montante de
R$ 39.455,87, nos exercícios financeiros de 2009 e 2010.
Identificação: Jorge Teixeira e Silva Neto (Diretor Administrativo e Financeiro).
Conduta A: Emitir relatório de análise da execução financeira das despesas relativas aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e
6º quadrimestres, sem indicação da indisponibilidade de
pessoal exigido contratualmente.
Nexo: A emissão do relatório sobre a execução financeira das despesas, sem indicação de pagamentos por serviços não prestados, permitiu suposto dano ao erário no
montante de R$ 39.455,87, nos exercícios financeiros de
2009 e 2010.
Conduta B: Deixar de exigir a análise da execução financeira das despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do
Contrato de Gestão nº 001/2008.
Diário Oficial de Contas

Nexo: A ausência de análise da execução financeira das
despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres permitiu suposto dano ao erário no montante de R$ 40.856,80,
no exercício financeiro de 2011.

ra das despesas, sem indicação de pagamentos por serviços não prestados, permitiu suposto dano ao erário no
montante de R$ 21.150,00, nos exercícios financeiros de
2009 e 2010.

Irregularidade: Limpeza, Asseio e Conservação Predial.

Conduta B: Deixar de exigir a análise da execução financeira das despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do
Contrato de Gestão nº 001/2008.

Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).
Conduta: Omissiva na supervisão das atividades delegadas e na adoção de medidas visando adequar a estrutura interna responsável pelo monitoramento e avaliação
financeira do Contrato de Gestão nº 001/2008.
Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
superfaturamento de serviços que causou suposto dano
ao erário no montante de R$ 24.751,48, nos exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011.

Nexo: A ausência de análise da execução financeira das
despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres permitiu suposto dano ao erário no montante de R$ 3.601,48,
no exercício financeiro de 2011.
Irregularidade: Manutenção Predial, Limpeza e Manutenção de Piscina e Limpeza e Conservação de Áreas
Ajardinadas e Gramadas.

Identificação: Jorge Eduardo Francisco Nunes (Subgerente de Contratos e Convênios).

Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).

Conduta: Emitir parecer técnico financeiro pela aprovação das prestações de contas relativas aos 2º, 3º, 4º e
5º quadrimestres, sem indicação da indisponibilidade de
pessoal exigido contratualmente.

Conduta: Omissiva na supervisão das atividades delegadas e na adoção de medidas visando adequar a estrutura interna responsável pelo monitoramento e avaliação
financeira do Contrato de Gestão nº 001/2008.

Nexo: A emissão do parecer técnico financeiro pela aprovação permitiu suposto dano ao erário no montante de
R$ 21.150,00, nos exercícios financeiros de 2009 e 2010.

Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
superfaturamento de serviços que causou suposto dano
ao erário no montante de R$ 3.020,00, no exercício financeiro de 2011.

Identificação: Jorge Teixeira e Silva Neto (Diretor Administrativo e Financeiro).
Conduta A: Emitir relatório de análise da execução financeira das despesas relativas aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e
6º quadrimestres, sem indicação da indisponibilidade de
pessoal exigido contratualmente.
Nexo: A emissão do relatório sobre a execução financeiwww.tce.es.gov.br

Identificação: Jorge Teixeira e Silva Neto (Diretor Administrativo e Financeiro).
Conduta: Deixar de exigir a análise da execução financeira das despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres
pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 001/2008.
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Nexo: A ausência de análise da execução financeira das
despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres permitiu suposto dano ao erário no montante de R$ 3.020,00,
no exercício financeiro de 2011.
Irregularidade: Limpeza, Asseio e Conservação Predial.
Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).
Conduta: Omissiva na supervisão das atividades delegadas e na adoção de medidas visando adequar a estrutura interna responsável pelo monitoramento e avaliação
financeira do Contrato de Gestão nº 001/2008.
Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
superfaturamento de serviços que causou suposto dano
ao erário no montante de R$ 1.798,00, no exercício financeiro de 2011.
Identificação: Jorge Teixeira e Silva Neto (Diretor Administrativo e Financeiro).
Conduta: Deixar de exigir a análise da execução financeira das despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres
pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 001/2008.
Nexo: A ausência de análise da execução financeira das
despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres permitiu suposto dano ao erário no montante de R$ 3.020,00,
no exercício financeiro de 2011.
Irregularidade: Realização de Despesas com Multas, Juros e Correção Monetária, Referentes a Recolhimento
de Impostos e Contribuições Fora dos Prazos Legais.
Identificação: Silvana Gallina (Diretora-Presidente do IASES).
Conduta: Omissiva na supervisão das atividades delegaDiário Oficial de Contas

das e na adoção de medidas visando adequar a estrutura interna responsável pelo monitoramento e avaliação
financeira do Contrato de Gestão nº 001/2008.
Nexo: Na execução do contrato de gestão foi constatado
o recolhimento de impostos e contribuições, próprios e
de terceiros, fora dos prazos legais que causou suposto
dano ao erário no montante de R$ 51.197,43, nos exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011.
Identificação: Jorge Eduardo Francisco Nunes (Subgerente de Contratos e Convênios).
Conduta: Emitir parecer técnico financeiro pela aprovação das prestações de contas relativas aos 2º, 3º, 4º e 5º
quadrimestres, sem indicação de irregularidade nesses
pagamentos.
Nexo: A emissão do parecer técnico financeiro pela aprovação permitiu suposto dano ao erário no montante de
R$ 8.600,43, nos exercícios financeiros.
De 2009 e 2010.
Identificação: Jorge Teixeira e Silva Neto (Diretor Administrativo e Financeiro).
Conduta A: Emitir relatório de análise da execução financeira das despesas relativas aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º
quadrimestres, sem indicação de irregularidade nesses
pagamentos.
Nexo: A emissão do relatório sobre a execução financeira das despesas, sem indicação de pagamentos por serviços não prestados, permitiu suposto dano ao erário no
montante de R$ 8.600,43, nos exercícios financeiros de
2009 e 2010.
Conduta B: Deixar de exigir a análise da execução financeira das despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimeswww.tce.es.gov.br

tres pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do
Contrato de Gestão nº 001/2008.
Nexo: A ausência de análise da execução financeira das
despesas relativas aos 7º, 8º e 9º quadrimestres permitiu suposto dano ao erário no montante de R$ 42.597,00,
no exercício financeiro de 2011.
Preceitua o Art. 291 do RITCEES que “são partes no processo o responsável e o interessado”, sendo que o “responsável é aquele assim qualificado, nos termos das
Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica do Tribunal e da respectiva legislação aplicável” (§1º).
No tocante a JORGE EDUARDO FRANCISCO NUNES, ressalta-se que pertencia ele à comissão de monitoramento
e avaliação financeira do Contrato de Gestão 001/2008,
o qual em seu 5º termo aditivo, Cláusula Oitava, dispunha:
[...]
8.1.2 – A coordenação, a supervisão e o acompanhamento das ações desenvolvidas no Centro Socioeducativo de Atendimento ao adolescente em conflito com a Lei
estarão submetidas à Diretoria Técnica do IASES.
8.1.3 – A avaliação do Contrato de gestão, será realizada por 01 (uma) Comissão de Monitoramento e avaliação, a qual mensurará o desempenho e o resultado alcançado (cumprimento das metas), com base no instrumento de avaliação constante do anexo 3.
8.1.4 – A Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá ser dotada de profissionais com dedicação exclusiva
ás ações do presente Contrato de gestão. [grifo nosso]
Ademais, ocupava o cargo de Subgerente de Contratos e
Convênios no instituto, cuja competência está estabelecida no art. 33 do Decreto n. 3953-R/2016, que estabeleSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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ce o regimento interno do IASES, in verbis:
Art. 33. Compete à Subgerência de Contratos Administrativos, dentre outras atribuições correlatas e complementares, auxiliar no controle, supervisão, monitoramento, acompanhamento e elaboração dos contratos
firmados pelo IASES, realizando os procedimentos inerentes à sua formalização, inclusive seus aditamentos.
De seu turno, quanto a JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO,
observa-se que este figurava como Diretor Administrativo Financeiro do IASES, cuja competência está estabelecida no art. 19 do Decreto n. 1583-R/2005:
Art. 19. Ao Diretor Administrativo e Financeiro compete à gestão e o gerenciamento das atividades relativas à
administração financeira, patrimonial e de recursos humanos do IASES, o planejamento, a elaboração e o monitoramento da execução do orçamento e de convênios
e também o seguinte:
I - organizar, normatizar, coordenar e controlar a execução das atividades relativas à administração financeira,
contábil, orçamentária, patrimonial, de recursos humanos e de apoio operacional do órgão;
II - elaborar a programação administrativa, orçamentária
e financeira do IASES;
III - organizar e manter atualizados os balancetes de toda
a movimentação financeira, observada a legislação própria;
IV - propor e executar a política financeira no que tange
às receitas e despesas do IASES;
V - assinar, em conjunto com o Diretor Presidente, os documentos legais instituídos para a execução orçamentária, financeira e contábil do IASES;
Diário Oficial de Contas

VI - manter cadastro dos bens móveis, imóveis e semoventes do IASES, bem como adotar medidas cabíveis à
aquisição e fornecimento de material permanente e de
consumo necessários aos serviços, executando o controle quantitativo e de custo;
VII - acompanhar, junto aos órgãos da administração estadual, a tramitação de atos ou documentos de interesse
do IASES sujeitos o registro ou publicação;
VIII - garantir, por manutenção, diretamente ou por
meio da contratação de serviços, as atividades de vigilância, conservação, transporte, limpeza, higiene, recepção e telefonia da Sede Administrativa e das Unidades de
atendimento do IASES, assim como suprir as necessidades para o atendimento aos adolescentes;
IX - definir diretrizes, acompanhar e supervisionar padrões administrativos para as Unidades de Atendimento;
X - planejar, acompanhar e fiscalizar obras e reformas realizadas por empresas contratadas;
XI - apresentar ao Diretor Presidente relatório semestral
de atividades com o diagnóstico de sua área de atuação
e plano de trabalho, visando à elaboração e acompanhamento do planejamento do IASES;
XII - apresentar relatório ao Diretor Presidente do acompanhamento e controle das atividades administrativas e
financeiras que demonstrem os resultados, a eficiência
da gestão e as condições operacionais e financeiras para apreciação do Conselho de Administração do IASES;
XIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Diretor Presidente.
Já o atual regimento interno do IASES, decreto n. 3953R/2016 dispõe que:
www.tce.es.gov.br

Art. 15. Compete à Diretoria Administrativa e Financeira,
dentre outras atribuições correlatas e complementares,
gerenciar as atividades relativas à administração financeira do IASES, planejar, elaborar e monitorar a execução do orçamento e de convênios e também as seguintes atribuições:
I – organizar, normatizar, coordenar e controlar a execução das atividades relativas à administração financeira,
contábil, orçamentária, patrimonial, de recursos humanos e de apoio operacional do órgão;
II – elaborar a programação administrativa, orçamentária e financeira do IASES;
III – assinar, em conjunto com o Diretos Presidente, os
documentos legais instituídos para a execução orçamentária, financeira e contábil do IASES;
IV – apresentar relatório ao Diretor Presidente do acompanhamento e controle das atividades administrativas e
financeiras para apreciação do Conselho de Administração do IASES.
Outrossim, dispõe a Lei Complementar n. 314/2005 em
seu artigo 10º, quanto a competência do Diretor Financeiro:
Art. 10. Ao Diretor Administrativo e Financeiro compete a gestão e o gerenciamento das atividades relativas
às administrações financeira, patrimonial e de recursos
humanos do IASES.
Por fim, a Cláusula Segunda - item 2.1 do contrato de
gestão fixa as seguintes responsabilidade ao IASES:
2.1.1 – Prestar os esclarecimentos necessários à Organização Social para que seja alcançado o objeto deste contrato de gestão em toda a sua extensão;
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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2.1.2 – Realizar a gestão e o monitoramento do presente contrato, a qualquer tempo;

Gestão, com publicação no Diário Oficial do Estado;

2.1.4 – Inserir a equipe da CONTRATADA, ora ACADIS,
nas atividades do IASES (reuniões, capacitações);

2.1.15 – Repassar o valor referente a cobertura de danos
causados por eventos de força maior, tais como vendavais, inundações, deslizamentos, alagamentos e outros
sinistros que envolvam a estrutura do Centro Socioeducativo.

2.1.5 – Reunir-se periodicamente com os técnicos da Organização Social contratada podendo a qualquer tempo
solicitar reuniões extraordinárias;

2.1.16 – Proporcionar a integração e o bom relacionamento de toda a equipe de trabalho, estimulando a convivência harmoniosa e a cooperação mútua.

2.1.6 – Repassar os recursos à Organização Social Contratada, obedecendo o cronograma previsto no Contrato de gestão.

Destarte, a qualidade de responsáveis pelas infrações
praticadas recai sobre os citados agentes e decorre dos
normativos supracitados, assim como na cláusula segunda do contrato de gestão, a qual em seu texto, é expressa ao conferir ao IASES competências para monitorar, supervisionar e avaliar técnica e financeiramente as atividades desenvolvidas pela ACADIS (Organização Social)
na execução do contrato de gestão.

2.1.3 – Realizar a supervisão e a avaliação técnica e financeira do contrato de gestão, a qualquer tempo;

2.1.8 - Informar oficialmente à Organização Social contratada sobre os resultados das avaliações do cumprimento das metas estabelecidas, bem como acerca de
adequações e/ou correções que se fizerem necessárias;
2.1.9 – Informar oficialmente à Organização Social contratada acerca de denúncias, reclamações e/ou do objeto deste contrato;
2.1.10 – Informar oficialmente à Organização Social
contratada acerca de irregularidades observadas no
cumprimento deste contrato de gestão.
2.1.11 – Avaliar as observações enviadas pela Organização Social, através de relatórios, das condições de manutenção e de segurança dos equipamentos e locais de
trabalho;
2.1.13 – Publicar no Diário Oficial do estado extrato do
Contrato de gestão e de suas prorrogações, em conformidade com a legislação vigente;
2.1.14 – Criar, por meio de Instrução de Serviço, Comissão para acompanhamento e avaliação do Contrato de
Diário Oficial de Contas

Pela rejeição, portanto, das preliminares de ilegitimidade passiva aventadas.
III – do mérito: graves infrações à norma e dano injustificado ao erário
É bastante por si mesmo a fundamentação constante da
ITC 2183/2017-5 para a manutenção dos apontamentos de irregularidades acima descritos, acerca dos quais,
embora sem esgotá-los, tecem-se apenas argumentos
adicionais, conforme segue.
Conforme se observa dos autos, restou identificada a
ocorrência de dano injustificado ao erário, decorrente
das irregularidades delineadas nos itens integrantes do
ponto 3.3.1 da ITC 2183/2017-5, totalizando o montante de R$ 83.332,67 (oitenta e três mil, trezentos e trinta
e dois reais e sessenta e sete centavos), referente a pawww.tce.es.gov.br

gamentos indevidos com manutenção predial, limpeza e
manutenção de piscina e limpeza e conservação de áreas
ajardinadas e gramadas, e o equivalente a R$ 26.549,48
(vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e
quarenta e oito centavos), referente a pagamentos sem
efetiva disponibilidade de pessoal para a limpeza, asseio
e conservação predial.
Na espécie, está clarividente a ocorrência de superfaturamento nos pagamentos realizados, uma vez que as
empresas contratadas não disponibilizavam todos os
profissionais efetivamente contratados, porém recebiam
como se todos os profissionais estivessem prestando os
serviços.
Violou-se, assim, o art. 70, caput, da Constituição Federal e art. 70, caput, da Constituição Estadual do Estado
do Espírito Santo, visto que não foram observados os
princípios da economicidade e da moralidade na consecução da despesa pública.
Nas palavras de José Afonso da Silva o controle da economicidade serve para verificar se o órgão procedeu
quando da aplicação da despesa pública de modo mais
econômico, atendendo a uma adequada relação custo-benefício.
Ressalta-se, ainda, a violação à Lei do Direito Financeiro, visto que os pagamentos realizados pela ACADIS foram feitos sem a comprovação da efetiva prestação dos
serviços por todos os profissionais contratados, estando,
pois, devidamente demonstrada a infringência ao art. 62
c/c art. 63, da Lei n. 4.320/64, “in verbis”:
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

tos efetuados sem a devida contraprestação por parte
do credor.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

Excerto:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

[SUMÁRIO]

II - a importância exata a pagar;

5. O atesto de uma despesa efetuado sem a efetiva verificação do direito creditório daquele que entabulou o
negócio com a Administração é ato grave, porquanto dá
margem à ocorrência de pagamentos efetuados sem a
devida contraprestação por parte do credor.

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 acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da
União revela-se grave o atesto de despesa sem a efetiva verificação do direito ao crédito do contratado, dando
margem à ocorrência de pagamentos sem a devida contraprestação, verbis:
Acórdão: 3037/2015 - Plenário
Data da Sessão: 25/11/2015
Relator: MARCOS BEMQUERER
Colegiado: Plenário
Área: Responsabilidade
Tema: Multa
Subtema: Multa
Assunto: Liquidação da despesa (atesto e recebimento
do objeto)
Enunciado: O atesto de despesa efetuado sem a efetiva verificação do direito ao crédito do contratado é ato
grave, porquanto dá margem à ocorrência de pagamenDiário Oficial de Contas

[VOTO]
Em exame a Tomada de Contas Especial instaurada pela
Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica - SEFA na Diretoria de Engenharia da Aeronáutica - DIRENG
em desfavor dos Srs. [responsáveis], em função de dano ao erário no montante original de R$ 2.105.133,80. 2.
De forma sintética, o débito que ora se analisa decorre
de pagamentos efetuados à empresa [omissis], doravante denominada [empresa], a título de aquisição de materiais de informática sem a devida contraprestação daquela firma.
[
.
.
.
]
64. Como visto acima, o ato de liquidar uma despesa implica o efetivo exame de documentação que suporte a
conclusão de que o beneficiário, de fato, tem direito ao
crédito que possui junto à Administração Pública.
65. Na situação ora em foco, os responsáveis, como se
aduz de suas próprias alegações de defesa - que, insisto, não foram analisadas pela SecexDefesa -, não examinaram nenhum documento relativo ao ato de liquidação
que promoveram, limitando-se a agir, como em uníssono por eles afirmado, em estrito cumprimento da ordem superior - ordem emanada do [responsável 1] no
www.tce.es.gov.br

sentido de que atestassem o recebimento dos materiais - a qual, também aduzem, não caberia questionar.
[
.
.
.
]
75. Assim, à míngua de elementos, ainda que indiciários,
de que os membros da comissão de recebimento tenham participado de tal esquema delitivo, bem como de
que tenham se locupletado do débito que ora se examina, não se deve imputar-lhes o dano ao erário da ordem
de R$ 2.100.000,00. 76. Todavia, levando-se em conta a
gravidade do ato que praticaram, consubstanciado na liquidação irregular de despesa, devem as suas contas ser
julgadas irregulares, com a aplicação da penalidade pecuniária insculpida no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992.
Aliás, cita-se o disposto no Parecer/Consulta TCEES
017/2014 a respeito da irregular liquidação de despesa:
PARECER/CONSULTA TC-017/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8414/2013
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO
GUANDU
ASSUNTO - CONSULTA
CONSULENTE - PEDRO JOSÉ MATIAS DE ARAÚJO
EMENTA
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 SERVIÇO OU ENTREGA
DO PRODUTO, RESTANDO A RESPONSABILIZAÇÃO DOS
AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NAS ETAPAS DA DESPESA, ATRAVÉS DE CRITÉRIOS DE SUBJETIVIDADE, OU
SEJA, NA MEDIDA DA SUA CULPABILIDADE - REMETER
AO CONSULENTE CÓPIA DESTE PARECER EM CONSULTA,
BEM COMO DO PARECER EM CONSULTA TC-034/2013.
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[...]
III – MÉRITO
Os questionamentos feitos pelo consulente giram em
torno de um único cerne – a fase da despesa pública conhecida como liquidação da despesa.
Com efeito, a despesa pública comporta três fases distintas: empenho, liquidação e pagamento. A liquidação
consiste na segunda etapa da despesa pública, em que
se procede à averiguação da entrega satisfatória do bem
ou serviço, tendo por base os títulos e os documentos
comprobatórios da referida despesa.
A Lei n. 4.320/64 trata da matéria nos seguintes termos:
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos
ou serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
1. A fim de proceder à liquidação da despesa pública deve o responsável realizar algumas verificações básicas,
tais como: conformidade do documento comprobatório
Diário Oficial de Contas

de despesa com a nota de empenho e com a legislação
pertinente; se a nota fiscal/fatura não contém rasuras;
se a entrega do material ou a execução do serviço foi realizada dentro do prazo e de acordo com as especificações, quantidades, qualidade e preços contratados e se
o CNPJ constante da nota fiscal é o mesmo utilizado no
empenho/contrato, entre outras.
Assim, a liquidação da despesa implica na constatação
in situ do cumprimento da obrigação por parte do contratado. Sobre a o tema, o professor Heraldo da Costa
Reis4, observa:
Trata-se de verificar o direito do credor ao pagamento,
isto é, verificar se o implemento de condição foi cumprido. Isto se faz com base em títulos e documentos. Muito
bem, mas há um ponto central a considerar: é a verificação objetiva do cumprimento contratual. O documento
é apenas o aspecto formal da processualística. A fase de
liquidação deve comportar a verificação in loco do cumprimento da obrigação por parte da contratante. Foi a
obra, por exemplo, construída dentro das especificações
contratadas? Foi o material entregue dentro das especificações estabelecidas no edital de concorrência ou de
outra forma de licitação? Foi o serviço executado dentro
das especificações? O móvel entregue corresponde ao
pedido? E assim por diante. Trata-se de uma espécie de
auditoria de obras e serviços fantasmas.
A partir desse prisma, responde-se ao questionamento do consulente: é claro que o servidor encarregado
da aferição da liquidação da despesa é responsável por
aquilo que ele atesta. O que, observe-se, não exclui de
plano, a responsabilidade dos demais agentes envolvidos no processo de realização da despesa pública.
Explique-se: caso haja qualquer irregularidade na liquiwww.tce.es.gov.br

dação de uma despesa pública, far-se-á necessário o
exame acurado da responsabilidade de todos os agentes envolvidos no processamento da despesa, desde
sua etapa inicial até seu estágio final, qual seja, o pagamento.
Haverá, então, obrigação de se perquirir se a conduta
dos agentes foi pautada pelo zelo e prudência que deve caracterizar todos os agentes públicos. Destarte, caso o servidor responsável seja negligente, deixando de
observar aspectos óbvios, como por exemplo, rasuras
na nota ou CNPJ diverso do que consta no contrato, ou
ainda, caso o servidor ateste evidentemente em falso,
o ordenador de despesa, atuando com a cautela exigível de todo e qualquer agente público deverá perceber tais erros crassos. Diante de tal quadro, pode o ordenador de despesas ser responsabilizado, se, malgrado uma liquidação de despesas claramente deficitária,
efetuar o pagamento. Nesta situação, haverá responsabilidade solidária entre os envolvidos.
A vista do exposto, responde-se ao questionamento “a”
do consulente no sentido de que a liquidação da despesa dá-se na forma estabelecida na Lei n. 4.320/64, com
a verificação de todos os elementos aptos a comprovar a efetiva prestação do serviço ou entrega do produto. Quanto aos servidores ou gestores do contrato
encarregados de atestar a liquidação da despesa, estes são, como já dito, responsáveis por aquilo que atestam, sem a exclusão da responsabilidade de outros na
medida da sua culpabilidade. [...]
Desse modo, está configurada grave infração à norma
legal, com decorrente prejuízo ao erário no montante
de R$ 109.882,15, passível de ressarcimento pelos responsáveis abaixo identificados:
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Irregularidade
3.3.1.1.1 - Manutenção Predial,
Limpeza e Manutenção de Piscina e Limpeza e Conservação de
áreas ajardinadas e gramadas.
3.3.1.1.2 – Limpeza, Asseio e
Conservação Predial.

Valor do Ressarcimento
R$ 3.403,34 relativos ao ano de 2009;
R$ 36.052,53 relativos ao ano de 2010; e
R$ 40.856,80 relativos ao ano de 2011.

Responsáveis Solidários
Silvana Gallina, Jorge Eduardo Francisco
Nunes, Jorge Teixeira e Silva Neto, ACADIS e Empresa Conservação e Serviços Nativa Ltda.
R$ 10.500,00 relativos aos serviços prestados no ano Silvana Gallina, Jorge Eduardo Francisco
de 2009;
Nunes, Jorge Teixeira e Silva Neto, ACAR$ 10.650,00 relativos aos serviços de 2010; e
DIS e Empresa Conservação e Serviços NaR$ 3.601,48 relativos aos serviços de 2011.
tiva Ltda.
3.3.1.2.1 – Manutenção Predial, R$ 3.020,00 relativos aos serviços de 2011.
Silvana Gallina, Jorge Teixeira e Silva NeLimpeza e Manutenção de Piscito, ACADIS e Empresa NCF Serviços Ltda.
na e Limpeza e Conservação de
áreas ajardinadas e gramadas.
3.3.1.2.2 – Limpeza, Asseio e R$ 1.798,00 relativos aos serviços de 2011.
Silvana Gallina, Jorge Teixeira e Silva NeConservação Predial.
to, ACADIS e Empresa NCF Serviços Ltda..

Total
R$ 80.312,67

ponsabilidade do Prefeito Municipal Evidenciada. Imposição de Ressarcimento.
Provimento.

R$ 24.751,48

R$ 3.020,00

R$ 1.798,00

Necessário mencionar que a liquidação irregular da despesa conduz à responsabilização solidária da empresa beneficiária e do agente público encarregado do recebimento dos serviços contratados e indevidamente prestados (TCU,
Acórdão 2539/2009 – Primeira Câmara, Relator Walton Alencar Rodrigues).

I) Relatório
Trata-se de Representação instaurada aos 11/08/2014,
em virtude de Ofício MPS/SPPS/DRPSP/CGACI 649/2014
do Ministério da Previdência Social, em que apresenta o
resultado da Auditoria realizada junto ao RPPS do Município de Lobato-PR, período de 11/2008 a 12/2013.
Em síntese, afirma que na conclusão do Processo Administrativo Previdenciário – PAP 56/2014 há “Diferenças
a Regularizar” no importe de (R$1.434,94), correlacionadas ao repasse das contribuições retidas e devidas ao
Fundo de Previdência do Município.

RELATOR: CONSELHEIRO CORREGEDOR-GERAL JOSE DURVAL

Recebimento Integral da Representação no evento 08,
mediante Despacho 219/15 GCG. Concomitantemente,
mandado de citação de FABIO CHICAROLI (Prefeito Municipal) e TANIA MARTINS COSTA (Ex-Prefeita) para apresentarem defesa no prazo legal. AR´s dos ofícios de contraditório nos eventos 14-15. Defesa de TANIA MARTINS
COSTA no evento 23 informando a juntada de pedido de
esclarecimentos na respectiva Prefeitura Municipal. Defesa de FABIO CHICAROLI no evento 25 esclarecendo que
os valores foram pagos nos termos legais, conforme planilha anexa (Evento 25, fls. 04 a 06). Instrução DCM e Parecer MPjTC nos eventos 29 e 32, respectivamente, pugnando, ambas as autoridades, pela procedência do feito.

MATTOS DO AMARAL

É o relatório.

ACÓRDÃO N.º 402/16 - Tribunal Pleno

Decido.

Representação. Aportes a menor ao RPPS de Lobato. Matéria inerentemente fiscal. Parcelamento. Não cumprimento
dos recolhimentos nas datas de vencimento. Incidência de Juros e Multa. Ausência de Justificativas do Gestor. Res-

II) Fundamentos

Noutro giro, verifica-se no item 3.4.1 da ITC 2183/2017-5 a ocorrência de despesas com multas, juros e correção monetária decorrente de pagamentos e recolhimentos de impostos e contribuições feitos pela ACADIS fora do prazo estabelecido em lei, o que ocasionou dano ao erário estadual no importe de R$ 51.197,43 entre os exercícios de 2009 a
2011.
Cabe trazer à baila julgado do TCE-PR quanto à irregularidade acima citada que condenou prefeito municipal ao ressarcimento do erário, uma vez que este teria recolhido as dívidas de parcelamento de contribuições previdenciárias em
atraso, gerando multas, juros e correção monetária, consoante o Acórdão abaixo:
PROCESSO N.º: 733218/14
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
ENTIDADE: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
INTERESSADO: FABIO CHICAROLI, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, TANIA MARTINS COSTA

Diário Oficial de Contas
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A casuística circunscreve-se à ausência de recolhimenSegunda-feira, 25 de junho de 2018

162

ATOS DA 2a CÂMARA

to de tributo (R$ 1.434,94), evidenciada na conclusão
do Processo Administrativo Previdenciário PAP 56/2014,
correlacionado ao RPPS do Município de Lobato – ano
2013. Ante a inadimplência local, o Ministério da Previdência Social encaminhou o ofício inaugural, com vistas
à atuação da Colenda Corte de Contas.

diferenças de contribuições previdenciárias do exercício
de 2013, tudo visando a manutenção do equilíbrio atuarial do sistema;

Ao tema, a D. DCM após análise dos dados, concluiu que:

Sem multas.

(...) foi identificado que o Município fez um parcelamento dos débitos relativos ao exercício de 2012, através de
autorização legal da Lei Municipal n.º 1.219/2012, e cadastrado no CADPRE-Web Acordo n.º 01829/2013, no
valor originário de R$176.862,13 e valor consolidado de
R$186.502,93, para ser pago em 48 parcelas (fls. 10 da
peça 2). Contudo, os auditores verificaram que os pagamentos das parcelas do Acordo não cumpriram as respectivas datas de vencimento, fazendo incidir juros e
multa (...) no valor de R$1.434,94. Desta forma, (...) opina -se pela condenação do Sr. Fabio Chicaroli. Chancelo a integralidade do Parecer supra, pois o gestor FABIO
CHICAROLI foi o único responsável pelo não cumprimento do parcelamento fiscal, visto que optou pelo não recolhimento da contribuição social em sua integralidade,
na data determinada, em que pese plenamente notificado a tanto.

É o voto.

Assim, considerando tratar-se de matéria estritamente fiscal com resultado transitado em julgado em âmbito administrativo1 (SRFB), determino o ressarcimento
por FABIO CHICAROLI, ao erário municipal dos juros e
encargos moratórios incidentes sobre o Acordo de Parcelamento pago extemporaneamente, no valor de R$
1.434,94 (mi l quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos) e aos juros e encargos moratórios a serem calculados quando do Parcelamento das
Diário Oficial de Contas

Relativamente à gestora TANIA MARTINS COSTA, improcedente é a representação, visto que não deu causa à
mora.

I) Dispositivo
Ante o exposto, VOTO pelo conhecimento e pela PROCEDÊNCIA da presente REPRESENTAÇÃO em face de FABIO CHICAROLI, ante a ofensa ao artigo 1º, inciso II da lei
9.717/19982, de cumprimento obrigatório à Prefeitura
Municipal, por ser nítido direito social.
Em consequência, determino: o ressarcimento por FABIO CHICAROLI, ao erário municipal dos juros e encargos moratórios incidentes sobre o Acordo de Parcelamento pago extemporaneamente, no valor de R$
1.434,94 (mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos) e aos juros e encargos moratórios a serem calculados quando do Parcelamento das
diferenças de contribuições previdenciárias do exercício de 2013, tudo visando à manutenção do equilíbrio
atuarial do sistema.
Recolhimento conforme art. 498 da LC 113/2005 e Portaria 1114/2013 da Diretoria de Execuções da Corte - DEX.
VISTOS, relatados e discutidos,
ACORDAM
1 DESPACHO DECISORIO MPS/SPPS/DRPSP/CGACI n.º
87/2014.
2 Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos
www.tce.es.gov.br

servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em
normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados
os seguintes critérios: (...)
II - financiamento mediante recursos provenientes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, para os seus respectivos regimes.
OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE
CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Corregedor-Geral JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, por maioria absoluta, em:
I. Conhecer da presente REPRESENTAÇÃO em face de FABIO CHICAROLI, e dar-lhe PROCEDÊNCIA ante a ofensa
ao artigo 1º, inciso II da lei 9.717/1998, de cumprimento obrigatório à Prefeitura Municipal, por ser nítido direito social.
II. Determinar: o ressarcimento por FABIO CHICAROLI,
ao erário municipal dos juros e encargos moratórios incidentes sobre o Acordo de Parcelamento pago extemporaneamente, no valor de R$ 1.434,94 (mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos)
e aos juros e encargos moratórios a serem calculados
quando do Parcelamento das diferenças de contribuições previdenciárias do exercício de 2013, tudo visando
à manutenção do equilíbrio atuarial do sistema.
III. Determinar recolhimento conforme art. 498 da LC
113/2005 e Portaria 1114/2013 da Diretoria de Execuções da Corte - DEX.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR
BAPTISTA,
FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e FABIO DE SOUZA CAMARGO
(voto vencedor).
Os Auditores CLÁUDIO AUGUSTO CANHA e THIAGO BARBOSA
CORDEIRO não acompanharam o voto do relator (voto
vencido). Presente o Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI.
Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2016 – Sessão n.º 4.
JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL
Conselheiro Corregedor-Geral
IVENS ZSCHOERPER LINHARES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Ressalta o caráter gravíssimo das infrações praticadas o
fato de que estão capituladas na Lei n. 8.429/1992 como ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário (art. 10), v.g. no caso dos itens 3.3.1.1.1,
3.3.1.1.2, 3.3.1.2.1, 3.3.1.2.2 e 3.4.1 da ITC 02183/2017).
Ademais, a título ilustrativo, o Tribunal de Contas de Mato Grosso, na Resolução Normativa n. 17/2010, alterada
pela Resolução Normativa n. 02/2015, qualificou como
conduta grave o Pagamento de parcelas contratuais ou
outras despesas sem a regular liquidação (art. 63, § 2°,
da Lei 4.320/1964 e arts. 55, § 3° e 73 da Lei 8.666/1993),
condutas estas vislumbradas nos autos, as quais têm o
condão de conduzir à irregularidade das contas.
IV – das responsabilidades
SILVANA GALLINA exercia o cargo de Diretor Presidente no IASES e como tal cabia a supervisão do instituto,
Diário Oficial de Contas

nos termos do art. 9º da Lei Complementar n. 314/2004:
Art. 9º Ao Diretor-Presidente cabe a representação legal
do IASES, bem como a direção, supervisão e a orientação executiva sobre a gestão administrativa, financeira,
patrimonial e técnica do Instituto, buscando os melhores métodos que assegurem a eficácia, economicidade
e efetividade operacional do Instituto.
O regulamento do IASES previsto pelo Decreto nº 1583R/2005 assim previa:
Art. 10. Ao Diretor Presidente cabe a direção, a supervisão e a orientação da ação executiva e da gestão administrativa, financeira e patrimonial do IASES, buscando
os melhores métodos que assegurem a eficácia, economicidade e efetividade operacional do Instituto e também o seguinte:
I - representar o IASES ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II - responder pela administração geral do IASES orientando, coordenando e controlando as atividades fins e
administrativas do IASES, promovendo a integração entre os diversos setores do Instituto;
III - definir e zelar pela implantação da política estadual de atendimento ao adolescente em conflito com a lei,
em consonância com as diretrizes de governo e com a legislação específica para o setor;
IV - firmar acordos, convênios, ajustes, contratos e termos de compromisso ou quaisquer instrumentos que
criem obrigações para o IASES, bem como realizar transferência de recursos e concessão de auxílios e subvenções, fundamentando-se em pareceres provenientes do
Diretor Técnico, quando a matéria for de natureza técnica;
www.tce.es.gov.br

V - ordenar e autorizar todos os pagamentos e despesas
de capital, custeio e pessoal, juntamente com o Diretor Administrativo e Financeiro, bem como homologar
e dispensar licitações, na forma da legislação própria;
VI - delegar competências e atribuições e constituir
mandatários;
VII - nomear, designar e exonerar servidores;
VIII - apresentar ao Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CRIAD plano de trabalho e
relatório anual do Instituto;
IX - encaminhar anualmente à Auditoria Geral do Estado
e ao Tribunal de Contas do Estado, documentação referente à tomada de contas;
X - autorizar as promoções dos funcionários, conceder
gratificações e contratar serviços de terceiros, nos termos da legislação própria;
XI - autorizar a instauração de procedimentos referentes
à correição funcional, bem como aplicar penalidades decorrentes de procedimentos advindos da Corregedoria,
ou deixar de aplicá-las, desde que devidamente fundamentadas;
XII - acatar as apreciações econômicas, financeiras e técnicas decorrentes de competências do Conselho de Administração do IASES.
Parágrafo único. Nos impedimentos eventuais do Diretor Presidente far-se-á substituição por um dos Diretores, através de delegação e mediante revezamento,
salvo nas situações previstas na Lei Complementar nº
314/ 2005.
Frisa-se que o poder conferido ao diretor presidente de
delegar as atividades do instituto não o exime da responSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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sabilidade de supervisionar os atos praticados pela pessoa delegada visto que inadmissível a delegação de responsabilidades.
A responsabilização da ex-diretora funda-se em ação comissiva, consubstanciada pela delegação das atividades
à ACADIS (culpa in elegendo), e ação omissiva, caracterizada pela ausência de supervisão da atuação desta delegatária (culpa in vigilando), conforme delineado nas instruções técnicas iniciais.
Competia à gestora supervisionar todos os atos praticados pelos membros de sua equipe, a fim de assegurar
a legalidade dos atos praticados, assim como diante de
qualquer irregularidade ou ilegalidade adotar as providências adequadas junto à Organização Social, uma vez
que conforme normativos citados estavam no rol de responsabilidades do Diretor presidente.
Reproduz-se excerto do Acórdão nº 1421/2013 do Tribunal de Contas da União a respeito da correta aplicação de recursos repassados pela União por meio de convênios:
[...]
5. Quanto ao mérito, acolho o entendimento da unidade técnica, corroborado pelo Ministério Público junto ao
TCU, no sentido de que os documentos apresentados em
sede de recurso permitem a conclusão de que somente
não restou comprovada a aplicação de R$ 5.430,09.
6. Com efeito, cotejando os documentos apresentados
em sede de recurso (cópias de notas fiscais e dos cheques da conta específica do convênio) com o extrato
bancário da conta específica e o relatório de fiscalização
in loco, verifica-se que os recursos do convênio foram
utilizados para a aquisição de unidade móvel de saúde.
Diário Oficial de Contas

7. Já o superfaturamento decorre da constatação de que
a unidade móvel fornecida era de complexidade inferior
à contratada. Assim, apurou-se o mencionado débito,
conforme metodologia desenvolvida pelo TCU para os
casos relacionados à operação “Sanguessuga”.
8. Em relação à responsabilização pelo débito, os pareceres precedentes defendem, amparados em linha de jurisprudência desta Corte, que deve ser afastada a responsabilidade do ex-prefeito, pois ele não praticou atos
relacionados à gestão do convênio e não era exigível que
procedesse de outra forma. A manifestação do Ministério Público junto ao TCU é elucidativa nesse sentido:
“No caso em análise, aliás, a dificuldade de responsabilização do ex-prefeito deriva não só da impossibilidade de
se lhe atribuir o cometimento de ato de gestão relacionado à execução da avença, mas também do fato de que
não há como dizer, sob a perspectiva daquilo que se espera de um gestor diligente (padrão de comportamento
fundado na boa-fé objetiva), que o ex-prefeito tinha (ou
devesse ter) conhecimento da ocorrência apurada, tendo em vista a quantidade e complexidade de demandas
administrativas que normalmente envolvem uma cidade com aproximadamente 450 mil habitantes e a atenção que poderia ser dispensada pelo prefeito no tocante à fiscalização de um convênio para aquisição de unidade móvel de saúde, no valor de R$ 74.800,00.” (grifei)
9. Sem ainda me posicionar sobre o caso concreto, teço
algumas considerações sobre a matéria.
10. Essa linha de jurisprudência de que tratam os pareceres precedentes, deve ser sopesada com outros entendimentos do TCU, os quais indicam que a delegação
de competência não exime o delegante de suas responsabilidades. Nesse sentido, o disposto no voto condutor
www.tce.es.gov.br

do Acórdão 476/2008-Plenário:
“convém esclarecer que a delegação de competência
para execução de despesas custeadas com recursos públicos federais não exime de responsabilidade a pessoa delegante, porque inadmissível a delegação de responsabilidade, devendo responder pelos atos inquinados tanto a pessoa delegante como a pessoa delegada.”
(grifei)
Veja-se que, em regra, ao ser signatário do convênio celebrado com a União, o responsável coloca-se na posição de garantidor da regular aplicação dos recursos.
Compromete-se, pois, a regularmente aplicar os recursos repassados e a deles prestar contas.
12. É certo que esse entendimento não preconiza que o
responsável deva praticar todos os atos de gestão referentes aos convênios, mas sim adotar providências para que execução da despesa ocorra dentro dos parâmetros legais. Nesse sentido, o titular de um órgão deve
escolher seus auxiliares diretos com esmero, sob pena
de responder por culpa in eligendo e acompanhar, mesmo que de forma geral, o desempenho de seus subordinados, sob pena de responder por culpa in vigilando.
13. Essa é, a meu sentir, a jurisprudência majoritária do
TCU sobre o tema. Elucidativo a respeito é o seguinte trecho do voto condutor do Acórdão 644/2012 – Plenário:
“A descentralização administrativa é insuficiente para
suprimir a responsabilidade do dirigente máximo pelas
ações ou omissões na gestão municipal. É o que expus
no voto condutor do Acórdão 2.245/2008 - Plenário:
9. [...], o pretexto de ter atuado apenas como agente político ao firmar os convênios sob enfoque, sem ter participado da execução dos mesmos, não lhe favorece nem
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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afasta sua responsabilidade. O tema já mereceu judiciosas manifestações no âmbito desta Corte de Contas, prevalecendo o entendimento de que somente em circunstâncias especiais e claramente detectadas na documentação processual pode ser afastada a responsabilidade
administrativa do gestor público relativamente à execução de convênios por ele firmados.” (grifei)
14. Para registro, destaco que, em situação praticamente idêntica, ao apreciar recurso de reconsideração interposto também pelo ora recorrente contra a imputação
de débito em decorrência de superfaturamento verificado na aquisição de unidades móveis de saúde – no valor de R$ 48.686,66 e igualmente em apuração resultante da operação “Sanguessuga”–, o Ministro-Relator do
recurso assim se manifestou (voto condutor do Acórdão
2532/2012-2ª Câmara):
“Um argumento bastante repisado ao longo da peça recursal foi o de que houve delegação de competência para que o então Secretário de Saúde do Município praticasse todos os atos relacionados ao Convênio questionado (o Decreto nº 3.792/2001 delegou as atribuições
do art. 53, inciso VI, da Lei Orgânica municipal). Ressaltou-se, inclusive, que foi esse gestor quem assinou o Termo de Convênio, atuou como ordenador de despesa e
foi responsável pela homologação do procedimento licitatório. Por essas razões, o ex-prefeito pede a sua exclusão do polo passivo da relação processual.
...
Demais disso, a leitura do preâmbulo do Termo de Convênio mostra que o Convenente, no caso a Prefeitura
Municipal de São João de Meriti/RJ, foi representado por
seu Prefeito, à época, Sr. Antônio Pereira Alves de Carvalho, na qualidade de agente político legitimamente escoDiário Oficial de Contas

lhido pelo voto popular.
Nesse caso específico, mesmo diante da existência de
Delegação de Competência, não se pode afastar a culpa
in vigilando e a culpa in eligendo, posto que o ex-prefeito, em última análise, tem a responsabilidade de bem
escolher seu colaboradores e de vigiar as ações por eles
desenvolvidas no âmbito de suas competências.
Em casos em que se verifica delegação de competência
para secretários municipais agirem como ordenadores
de despesas, o que vem ocorrendo no âmbito do TCU
em muitos casos é a citação solidária do Prefeito e do
seu Secretário.” (grifei)
15. Naquele acórdão, cabe registrar, foi dado provimento ao recurso por questões processuais, para serem refeitas as citações de forma a abarcar outros responsáveis
solidariamente. De qualquer forma, naqueles autos está
evidenciado que a ocorrência aqui tratada não se tratou
de caso isolado.
16. Com base nessas observações, conclui-se que somente em casos excepcionais justifica-se o afastamento da jurisprudência dominante do TCU, de forma a não
se responsabilizar a autoridade máxima da entidade signatária de instrumentos de convênios celebrados com a
União.
Nesse contexto, mutatis mutandis, a responsabilização
do dirigente do órgão decorre da omissão em supervisionar e monitorar a execução do contrato de gestão
001/2008, dever que não se dissolve pelo simples fato
de transferir a organização social o gerenciamento e execução de parcelas das competências do IASES.
Quanto a JORGE EDUARDO FRANCISCO NUNES e JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO, as respectivas condutas eswww.tce.es.gov.br

tão devidamente individualizadas nas Instruções Técnicas Iniciais n. 789/2012 e n. 19/2014, não havendo colacionados os defendentes nenhuma prova eximente de
suas responsabilidades.
Por fim, foi declarada a revelia da ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL – ACADIS e das empresas NCF SERVIÇOS LTDA. e CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS NATIVA LTDA., sobre os quais recai,
portanto, a confissão dos fatos que lhes foram imputados.
Pelas razões acima descritas VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1. DECRETAR A PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva deste TCEES, na forma do art. 71 da Lei Complementar
621/2012.
1. Considerar PROCEDENTE a REPRESENTAÇÃO diante
das seguintes irregularidades:
3.3.1.1.1 – Manutenção Predial, Limpeza e Manutenção
de Piscina e Limpeza e Conservação de áreas ajardinadas e gramadas.
3.3.1.1.2 - Limpeza, Asseio e Conservação Predial.
3.4.1. Realização de Despesas com Multas, Juros e Correção Monetária, Referentes a Recolhimento de Impostos
e Contribuições Fora dos Prazos Legais.
1. Considerada a conversão em Tomada de Contas Especial, REJEITAR as alegações de defesa e JULGAR IRREGUSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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LARES as contas de SILVANA GALLINA, JORGE TEIXEIRA E
SILVA NETO, JORGE EDUARDO FRANCISCO NUNES, ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO
SOCIAL e CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS NATIVA LTDA, NCF
SERVIÇOS LTDA, com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e “e”
da LC 621/2012a
1. CONDENÁ-LOS a ressarcir ao erário, EM SOLIDARIEDADE, o valor de R$161.079,58, conforme tabela abaixo:
1. ACÓRDÃO TC-460/2018 – SEGUNDA CÂMARA
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. Acolher a preliminar suscitada pelo Sr. Jorge Eduardo Francisco Nunes e pelo Sr. Jorge Teixeira e Silva Neto;
1.2. Manter as seguintes irregularidades, referentes aos
itens:
- Ausência de Prévia Aprovação pelo Conselho de Administração das Contratações de Serviços.
Bases Legais: caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da legalidade),
caput do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito
Santo (princípio da legalidade), artigo 17 da Lei Federal
nº 9.637/1998, parágrafo único do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº489/2009, artigo 26 do Decreto Estadual nº 1.645-R, de 27/03/2006 e inciso IV do artigo 5º
do Regulamento de Compras e Contratações de Serviços
da ACADIS, publicado no DOE do dia 20/08/2009.
Responsável - Associação Capixaba de Desenvolvimento
e Inclusão Social (Organização Social).
- Manutenção Predial, Limpeza e Manutenção de PisDiário Oficial de Contas

cina e Limpeza e Conservação de Áreas Ajardinadas e
Gramadas.
Bases Legais: Infringência ao caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da
economicidade) e ao caput do artigo 70 da Constituição
do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade),
Responsáveis Solidários:
Conservação e Serviços Nativa Ltda. (Empresa Prestadora de Serviços).
Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social (Organização Social).
Ressarcimento: 39.073,77 VRTE
- Limpeza, Asseio e Conservação Predial.
Bases Legais: Infringência ao caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da
economicidade) e ao caput do artigo 70 da Constituição
do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade),
Responsáveis - Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social (ACADIS)
Conservação e Serviços Nativa Ltda. (Empresa Prestadora de Serviços).
Ressarcimento: 12.459,74 VRTE
- Manutenção Predial, Limpeza e Manutenção de Piscina e Limpeza e Conservação de Áreas Ajardinadas e
Gramadas.
Bases Legais: Infringência ao caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da
economicidade) e ao caput do artigo 70 da Constituição
do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidawww.tce.es.gov.br

de),
Responsáveis - Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social (ACADIS)
NCF Serviços Ltda.
Ressarcimento: 1.430,13 VRTE
- Limpeza, Asseio e Conservação Predial.
Bases Legais: Infringência ao caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da
economicidade) e ao caput do artigo 70 da Constituição
do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade),
Responsável solidários - Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social (ACADIS)
NCF Serviços Ltda.
Ressarcimento: 851,4467 VRTEs
- Realização de Despesas com Multas, Juros e Correção
Monetária, Referentes a Recolhimento de Impostos e
Contribuições Fora dos Prazos Legais.
Bases Legais: caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da economicidade) e caput do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade).
Responsável - Associação Capixaba de Desenvolvimento
e Inclusão Social (ACADIS)
Ressarcimento: 24.530,47
1.3. Afastar as seguintes irregularidades, referentes aos
itens:
- Fornecimento de Alimentação para Centro Socioeducativo.
Bases Legais: caput do artigo 70 da Constituição da ReSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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pública Federativa do Brasil (princípio da economicidade) e caput do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade).
Responsáveis - Silvana Gallina
Ana Alice Baptista Fernandes – ME

Jorge Eduardo Francisco Nunes
Jorge Teixeira e Silva Neto
- Pagamento de Despesas em Desacordo com a Planilha
de Custos e om o Objeto do Contrato de Gestão.

Jorge Eduardo Francisco Nunes

Bases Legais: caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da legalidade) e
caput do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito
Santo (princípio da legalidade).

Jorge Teixeira e Silva Neto

Responsáveis solidários - Silvana Gallina

- Fornecimento de Alimentação para Casa República

Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social

Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social

Bases Legais: caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da economicidade) e caput do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade).
Responsáveis - Silvana Gallina
Ana Alice Baptista Fernandes – ME
Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social
Jorge Eduardo Francisco Nunes
Jorge Teixeira e Silva Neto
- Fornecimento de Alimentação para Centro Socioeducativo e para Casa República
Bases Legais: caput do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da economicidade) e caput do artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da economicidade).
Responsáveis solidários - Silvana Gallina
Ana Alice Baptista Fernandes – ME
Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social
Diário Oficial de Contas

Jorge Eduardo Francisco Nunes
Jorge Teixeira e Silva Neto
1.4. Rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela
empresa Conservação e Serviços Nativa Ltda., pela empresa NCF Serviços Ltda. e pela Associação Capixaba de
Desenvolvimento e Inclusão Social (Organização Social)
no que tange às irregularidades mantidas;
1.5. Acolher as alegações de defesa apresentadas Sr.ª Silvana Gallina, pela pessoa jurídica Ana Alice Baptista Fernandes – ME, pela Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social, pelo Sr. Jorge Eduardo Francisco Nunes e pelo Sr. Jorge Teixeira e Silva Neto, no que diz
respeito às irregularidades afastadas;
1.6. Julgar irregular a presente tomada de contas especial, com fulcro no art. 84, inciso III, alíneas “c” e “e”, da
LC n. 621/2012;
1.7. Condenar a Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social, em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas
nos itens 3.3.1.1.1, 3.3.1.1.2, 3.3.1.2.1 e 3.4.1 da Instruwww.tce.es.gov.br

ção Técnica Conclusiva ITC 2183/2017-5, ao ressarcimento ao erário estadual no montante de 78.345,55 VRTE,
sendo 51.533,51 VRTE em solidariedade com a empresa
Conservação e Serviços Nativa Ltda. e 2.281,57 VRTE em
solidariedade com a empresa NCF Serviços Ltda.;
1.8. Condenar a empresa Conservação e Serviços Nativa
Ltda., em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens
3.3.1.1.1 e 3.3.1.1.2 da Instrução Técnica Conclusiva ITC
2183/2017-5, ao ressarcimento ao erário estadual no
montante de 51.533,51 VRTE, em solidariedade com a
Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social;
1.9. Condenar a empresa contratada NCF Serviços Ltda.,
em razão do cometimento de infração que causou dano
injustificado ao erário disposta no item 3.3.1.2.1 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2183/2017-5, ao ressarcimento do montante de 2.281,57 VRTE, em solidariedade com a Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social.
1.10. Decretar a prescrição da pretensão punitiva deste
TCEES, na forma do art. 71 da LOTCEES;
1.11. Arquivar o feito, na forma do art. 330, IV, do RITCEES.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Parcialmente vencido o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti que
votou por reconhecer a prescrição, julgar irregulares as
contas de Silvana Gallina, Jorge Teixeira, Jorge Eduardo
Francisco Nunes, ACADIS – Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social, Conservação e Serviços
Nativa LTDA- ME, NFC Serviços LTDA-EPP, condenandoSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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-os ao ressarcimento.
3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 20/06/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-461/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 07563/2012-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
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UG: CEASA-ES - Centrais de Abastecimento do Espírito
Santo S/A
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Representante: DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Responsáveis: Luiz Carlos Prezoti Rocha, Carmo Robilotta Zeitune, Getulio Darcy Curty Pires
Procuradores: Eder Jacoboski Viegas (OAB: 11532-ES),
Marcello Prado Badaro (OAB: 24240-ES), Gustavo Andere Cruz (OAB: 01985A-DF, OAB: 68004-MG), Gustavo de
Marchi e Silva (OAB: 14448-ES), Flavio Nunes Cassemiro (OAB: 14307-ES) Leonardo Jose Melo Brandao (OAB:
53684-MG, OAB: 8165A-PI), Andrea Juliao de Aguiar Magalhaes (OAB: 7312-ES), Wilson Pereira Campos Fontoura (OAB: 15207-ES), Rafael Feitosa da Mata (OAB: 19772ES), Deborah Poncio Leite (OAB: 19396-ES), Ana Paula Pimentel Gomes (OAB: 128577-MG), Orlando Goncalves
(OAB: 7312-RJ), Bruno La Gatta Martins (OAB: 14289-ES),
Ana Carolina Rodrigues Mendes (OAB: 27155-ES), Priscila de Figueiredo Cavalieri (OAB: 18234-ES), Jordana Negrelli Comper (OAB: 19560-ES), Viegas & Almeida Consultoria Juridica Empresarial, Decio Freire e Advogados
Associados, Decio Freire, Renata de Paula Prado Almeida, Cristianne Barreto, Gustavo Soares da Silveira, Gabrielly Christo de Siqueira
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO – INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÂO TERCEIRO INTERESSADO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO –
EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – ARQUIVAR.
O EXMO SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
www.tce.es.gov.br

I - RELATÓRIO
Tratam os autos TC-7563/2012 de representação proposta em 17/12/2012 pela sociedade de advogados Décio Freire e Advogados Associados sendo questionado o
edital de Concorrência 005/2012 - Proc. 57982422/2012,
do tipo técnica e preço, de Centrais de Abastecimento do
Espírito Santo S/A – CEASA/ES tendo por objeto a contratação de Sociedade de Advogados para a Prestação
de Serviços Técnicos de Advocacia a serem prestados nas
seguintes áreas do Direito: Ambiental, do Trabalho e Processo do Trabalho, Constitucional, Administrativo, Previdenciário, Civil e Processual Civil, Penal e Processual Penal, bem como perante os Tribunais de Contas, visando
à defesa da CEASA/ES e de suas Unidades Operacionais,
em processos judiciais e administrativos, com pedido de
medida cautelar.
Em sessão realizada em 07 de julho passado próximo,
o Sr. Edson Jacoboski Viegas, representante da empresa
contratada pela CEASA fez uso de uso da palavra e levantou uma questão de ordem, alegando a ausência de citação da empresa por ele representada, alegando que a
presente representação traz implicações no contrato vigente em análise nestes autos, estando diretamente ligada aos interesses da sociedade.
Em razão da fala do Representante da empresa licitante
vencedora, adiei o julgamento e retornando os autos ao
meu gabinete votei pela conversão do feito em diligência
e retornei os autos à unidade técnica para manifestação,
gerando a Decisão 02659/2017 de fl. 375/378.
Em nova Manifestação Técnica nº 1074/2017 o NEC, ao
final se manifestou, preliminarmente pela notificação
à Sociedade Viegas e Almeida Consultoria Jurídica Empresaria para que promovesse a juntada do instrumento
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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procuratório ou de representação legal e quanto ao mérito da manifestação sugeriu o indeferimento do pedido
de ingresso no feito como parte ou terceiro interessado,
em razão de que o contrato firmado com a referida sociedade tem como data de término o dia 22/10/2017, revestindo de mera expectativa de direito quanto à prorrogação do contrato.
Por meio de DECM nº 1315/2017 notifiquei a sociedade empresária Viegas e Almeida Consultoria Jurídica Empresarial para promover a regularidade da representação, sendo prontamente atendido consoante se vê às fls.
420/429.
Nos termos regimentais o MPC por meio de Parecer nº
792/2018 de fls. 449/450, pugnou pelo indeferimento
do pedido de intervenção e pelo regular prosseguimento do feito, entendendo não estar presente a concreta
lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal de Contas e invocando o §6º do art. 294 do RITCEES, que proíbe
o ingresso no processo quando formulado após a inclusão do processo em pauta.

rios já praticados, desde que não haja prejuízo à defesa.
Nessa linha, ratifica o posicionamento exarado nos pareceres ministerial de fls. 355 e 449/450.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
II.1- QUESTÃO INCIDENTAL PRELIMINAR: DA AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME.
Conforme relatado, na data de 05/07/2017, em razão da
prestação de serviços junto a CEASA, por se tratar de empresa vencedora da licitação ora objeto de Representação, a Sociedade empresária Viegas & Almeida Consultoria Jurídica Empresarial em sessão ordinária usando da
palavra suscitou questão de ordem, alegando em outras
palavras, ausência do devido processo legal, em razão de
que a decisão a ser proferida nos presentes autos atingirá diretamente os interesses da sociedade, não tendo sido a mesma citada para manifestar nos presentes autos.
Passemos à análise da questão suscitada pela citada sociedade empresária.

Observando possível ocorrência de prescrição, novamente retornei os autos ao MPC que em manifestação
através do parecer n 1079/2018 de fls. 454/456, que verificou a ocorrência da prescrição se dará em maio de
2018 e acrescentou ainda considerações acerca de ausência de citação dos responsáveis entendendo estar sanada eventual nulidade, pois esta Corte de Contas notificou todos os responsáveis sendo a falha procedimental
derivada de mero erro material.

Pois bem, informa a unidade técnica à fl.391 eu nenhum
direito da Viegas e Almeida está sendo violado, pois por
força do artigo 57, II da Lei 8.666/93, o contrato firmado teve por vigência máxima contada suas prorrogações
até o dia 22 de outubro de 2017, o que por si só, já entendo prejudicada a intenção de manifestar nos presentes autos, em razão de que não há mais relação jurídica
que possa possibilidade qualquer interesse jurídico, nesta oportunidade.

Ressaltou, ainda, o disposto no artigo 372, parágrafo
único do RITCEES onde comparecimento espontâneo do
responsável ou interessa do convalido os atos instrutó-

Leciona FREDIE DIDIER JR. que o instituto da Assistência,
modalidade de intervenção de terceiros no processo em
curso, ocorre quando:
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“A assistência é modalidade de intervenção de terceiro ad coadjuvandum, pela qual um terceiro ingressa em
processo alheio para auxiliar uma das partes em litígio.
(...) Permite-se a assistência porque esse terceiro pode
vir a sofrer prejuízos jurídicos com a prolação de decisão contra o assistido; esses prejuízos podem ser diretor/imediatos ou reflexos/mediatos. Àqueles corresponde a figura do assistente litisconsorcial; a esses, a do simples. A intervenção permite ao assistente, de certo modo, tentar influenciar no julgamento da causa.
O interesse jurídico é pressuposto da intervenção. Não
se a autoriza quando o interesse for meramente econômico ou afetivo. Seja pelo fato de manter relação jurídica vinculada à que está deduzida, seja por ser ela própria
que está deduzida.”
Extrai-se da leitura acima que o requisito essencial para
que seja permitido o ingresso do terceiro, é a inequívoca demonstração do interesse na causa, sendo que o referido interesse deve ter natureza jurídica. É o interesse
jurídico, com a demonstração de que a decisão proferida
contra o assistido possa vir a atingir a esfera de direitos
do terceiro, que permite intervenção deste, o que ante o
término do contrato de prestação de serviços, não mais
subsiste, ao meu sentir, o interesse jurídico.
Não bastasse, como bem sopesado pelo Ministério Público de Contas, consoante estabelece o artigo 294, §6º
do RITCEES, o pedido de habilitação de ingresso de interessado no processo será indeferido quando formulado
após a inclusão do processo em pauta.
Consoante se verifica no caso presente, a sociedade empresária somente levantou a questão de ordem de ausência de citação na sessão de julgamento, isto é, já incluído o processo em pauta, o que em obediência ao reSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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gimento Interno desta Corte, forçoso indeferir o ingresso da sociedade nesta fase processual, ressaltando que
não mais subsiste qualquer interesse jurídico nestes autos em razão do término do contrato ora em análise.
II.2- DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS:
Consoante se depreende dos autos, após autuação da
presente Representação em 17/02/2012, os autos foram
remetidos para a equipe de auditora para análise do Edital de Licitação objurgado, havendo pronunciamento da
então 1ª Controladoria Técnica visto às fls. 184/199, assim sugeriu:
“4 – Considerando todo o exposto, e diante do preceituado no art. 79, Inc. III da res. TC 182/02, concluímos opinando:
· Pela procedência parcial da presente Representação
em relação ao edital nº 05/2012 (item 2.1. desta AEL),
das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo – CEASA/ES;
· Pela determinação ao Presidente da CEASA para que
suspenda o contrato administrativo, bem como os pagamentos dele decorrentes, até que se decida o mérito da
questão suscitada, nos termos do art. 125, inciso III da
Lei Complementar TC 621/2012;
· Sugerimos a citação dos administradores da CEASA/ES
para se manifestarem sobre a ausência de concurso público para o preenchimento dos cargos de advogados da
empresa, configurando flagrante inobservância ao art.
37, ini. II da Constituição Federal (Item 3 desta AEL).
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – MEC, observando a ausência de
elaboração adequada da instrução técnica inicial sugeriu
que fosse elaborada a ITI indicando os possíveis indícios
Diário Oficial de Contas

de irregularidades.
Elaborada a ITI nº 67/2013 foi sugerida a citação dos senhores Luiz Carlos Prezoti Rocha, Carmo Robioltta Zeitune e Getúlio Darcy Curty Pires, com base no artigo 56, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012.
Os autos, foram encaminhados ao Ministério Público de
Contas que em manifestação de fls. 212/222, pugnou
pelo conhecimento da presente Representação; pelo indeferimento da liminar pretendida; pela notificação no
prazo de 5 dias para informações no sentido de informar acerca da existência ou não de advogado efetivo nos
quadros da empresa e por fim, a citação dos responsáveis para querendo apresentar justificativas e manifestações no prazo de 10 (dez) dias.
Pois bem, o então Conselheiro Relator Substituto – Eduardo Perez, acolhendo a manifestação ministerial determinou com base no artigo 63, inciso I e 125, §4º da LC
621/2012, dentre outras determinações, a notificação
dos responsáveis para no prazo de 10 dias apresentar
justificativas, gerando a decisão TC 1964/2013.
Necessário trazer estas informações bem delineadas aos
autos, pois a partir desta instrução me deparo com a possível nulidade do desenvolvimento regular do processo.
O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, é um conjunto de regras estabelecidas por um
grupo para regulamentar o seu funcionamento determinando como é o procedimento para o julgamento de um
processo que é levado à apreciação do plenário e/ou colegiado.
Nesse contexto, as normas estabelecidas devem ser
obrigatoriamente respeitadas para atender os pressupostos processuais que são requisitos necessários para
www.tce.es.gov.br

que o processo atinja seu intento, compondo condições
imprescindíveis para que o processo exista e desenvolva-se de forma válida e regular. Evitando, assim o acometimento de vícios graves.
Na lição de José Roberto dos Santos Bedaque, em sua
obra Direito e Processo: Influência do direito Material
sobre o Processo. 3.ed. Revisada e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003, o processo é o instrumento com o
qual a jurisdição atua. É necessário o cumprimento de
uma série de atos preparatórios, que se sucedem ordenadamente, a fim de “proporcionar ao julgador o necessário conhecimento da situação de direito material sobre a qual incidirá o provimento. Essa série de atos constitui o processo, que se concebe como uma unidade em
vista de uma finalidade, que dirige todo o seu desenvolvimento e cujo alcance é sua normal conclusão”.
Uma vez iniciado o processo, para que se desenvolva regularmente, é necessário que estejam presentes, dentre
outros elementos, os denominados pressupostos processuais de validade, cujo provimento final do magistrado, depende do atendimento a determinadas regras procedimentais, e sua não observância poderá até pôr fim
à relação.
Os pressupostos processuais de validade da relação jurídica processual podem ser positivos ou negativos.
Os pressupostos positivos (ou intrínsecos) devem estar
presentes na relação jurídica processual, são eles: capacidade de ser parte, capacidade para estar em juízo, capacidade postulatória, petição inicial regular, citação válida, competência do juízo, e imparcialidade do juízo.
Feitas estas considerações, ao compulsar os autos, é
de se observar que não fora realizada a citação aos resSegunda-feira, 25 de junho de 2018

171

ATOS DA 2a CÂMARA

ponsáveis consoante estabelece as normas processuais
e procedimentais estabelecidas no Regimento Interno
desta Corte de Contas. Explico.
Embora na ocasião do início da vigência da Lei Complementar nº 621/2012, remetida a alguns entendimentos
equivocados, quando aplicada, é certo que processos
que estivessem sujeitos à apreciação de medidas cautelares, deveriam e deve obedecer até os dias atuais o disposto no Título V, artigos 124 a 129.
No caso concreto, havia medida cautelar a ser apreciada
sendo indeferida pelo Conselheiro Substituto, devendo
nesse sentido, obedecer ao artigo 125, §§4º e 5º do Regimento Interno, verbis:
“§4º. A decisão que deferir ou indeferir a medida cautelar determinará também a oitiva da parte, para que se
pronuncie em até dez dias.
§5º Após a manifestação do responsável, os autos serão
remetidos à unidade técnica para instrução, na forma regulada no Regimento Interno”.
Observo, na Decisão TC 1964/2013 (fls. 231/232) que, de
fato, houve a notificação dos responsáveis para que no
prazo de 10 dias apresentassem justificativas que entendessem pertinentes.
Contudo, após os esclarecimentos prévios prestados, encaminhados os autos a então Coordenadora da 1ª Controladoria Técnica se manifestou à fl. 318, entendendo
que os autos estava maduro para elaboração da Instrução Técnica Conclusiva, em razão de que já havia sido feita a análise do Edital em análise apontados na Instrução
Técnica Inicial e incluídos novos questionamentos por
parte do MPC.
O então Secretário de Controle Externo acatou a maniDiário Oficial de Contas

festação e encaminhou os autos ao NEC para elaboração
da Instrução Técnica Conclusiva, contudo, deixaram, ao
meu sentir, de obedecer aos ritos procedimentais do Regimento Interno desta Corte, inclusive os autos não foram encaminhados ao relator para proferir decisão.

supérfluas; em regra, supõe-se que leis e contratos foram redigidos com atenção e esmero; de sorte que traduzam o objetivo dos seus autores. Todavia é possível, e
não muito raro, suceder o contrário; e na dúvida entre a
letra e o espírito, prevalece o último.”

Observo que tal fato foi observado pela equipe de auditoria quando da confecção da ITC, pois dedicou tópico único e exclusivo para tal, conforme se observa às fls.
322/324 tecendo várias considerações, concluindo ao
final que a despeito da impropriedade procedimental
houve saneamento vez que não houve prejuízo à defesa.

O RITCEES diante de processos que exigem a apreciação de medida cautelar, portanto, dotados de urgência,
adotou o procedimento de justificativa prévia no sentido
de que se pudesse, antes da instrução inicial do processo, apreciar, de maneira preliminar, a matéria impugnada se, de fato, procede à continuidade do feito ou não,
de modo a não causar nenhum elemento surpresa com
uma demanda descabida ou, ainda, atrapalhar a demanda de um serviço.

De início, convém registar que as normas insertas em um
Regimento Interno se traduzem como lei àqueles que a
ela estão sujeitos, principalmente, ao atendimento ao rito adotado em razão da premência necessidade de ali
estar presente. Nesse contexto, me valho da interpretação hermenêutica, onde não se presumem na lei palavras inúteis.
CARLOS MAXIMILIANO em seu “Hermenêutica e Aplicação do Direito” (16ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 1997,
p. 251), com muita propriedade e razoabilidade assim se
manifesta :
“Entretanto o preceito não é absoluto. Se de um trecho
se não colige sentido apreciável para o caso, ou transparece a evidência de que as palavras foram insertas por
inadvertência ou engano, não se apega o julgador à letra
morta, inclina-se para o que decorre do emprego de outros recursos aptos a dar o verdadeiro alcance da norma.
Bem avisados, os norte-americanos formulam a regra
de Hermenêutica nestes termos: ‘deve-se atribuir, quando for possível, algum efeito a toda palavra, cláusula, ou
sentença’. Não se presume a existência de expressões
www.tce.es.gov.br

De entendimento cristalino, o RITCEES ao prever no §5º
do artigo 125 a necessidade de após a justificativa apresentada seguir os trâmites processuais ali delimitados,
no caso que se apresenta, mesmo não havendo determinação do Conselheiro Relator Substituto na ocasião do
indeferimento da cautelar, o rito que se seguiu foi o ordinário, portanto, previsto no artigo 313 em diante.
Nesse contexto, estabelece o artigo 316 do RITCEES que:
“Finalizado o relatório, a unidade técnica competente
elaborará instrução técnica inicial, que apontará os indícios de irregularidades detectadas, a responsabilidade
individual ou solidária pelo ato inquinado e, se for o caso, quantificará o dano causado ao erário, com proposta de conversão do processo em tomada de contas especial, sem prejuízo de outras proposições a serem dirigidas ao Relator”.
Nessa esteira, depois de elaborada a ITI deve ser promovida a citação dos responsáveis para, querendo, apreSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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sentar suas razões de defesa, inclusive, no presente caso, contrapor argumentos trazidos pela unidade técnica,
que sugeriu a mantença das irregularidades.
Ensina a doutrina que o princípio da ampla defesa é uma
consequência do contraditório, mas com características
próprias, pois a parte ao optar por se defender, o faz com
plena liberdade, assim não se pode limitar o teor das alegações defensivas.
Preleciona Rui Portanova que: “A defesa não é uma generosidade, mas um interesse público. Para além de uma
garantia constitucional de qualquer país, o direito de defender-se é essencial a todo e qualquer Estado que se
pretenda minimamente democrático. A defesa plena é
garantida pela nossa Constituição Federal (inciso LV do
art. 5° ).
O princípio do contraditório é elemento essencial ao
processo, pois implícita está a participação do indivíduo
na preparação do ato de poder. Não basta intimar a parte para manifestar-se, ouvi-la e permitir a produção de
alegações e provas, mais do que isso, o contraditório tem
que ser pleno e efetivo, pois a preocupação dá-se com o
fato de exercendo a faculdade de defesa, as razões das
partes possam influir no convencimento do julgador.
Segundo Theodoro Júnior, o princípio do contraditório
é informado pelo princípio do respeito da dignidade da
pessoa, pois se preocupa com a qualidade da defesa da
parte. Com efeito, ao julgar, o juiz reflete a importância
que deu ao direito da parte influir em seu convencimento e esclarecer os fatos da causa.
Restando provado nos autos que os Responsáveis não
foram devidamente citados, nos termos do artigo 56, II
da LC 621/2012 c/c Art. 207 do RITCEES, isto é, promoDiário Oficial de Contas

ver a citação no prazo de 30 (trinta) dias para apresentar as razões de justificativa, configura a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Matéria esta já apreciada pelas Cortes de Justiça, especificamente na área penal, onde o legislador estabelece
ritos especiais para determinados crimes, firmando-se o
entendimento de que a defesa prévia é ato processual
diverso da citação, não podendo esta última ser suprida,
sob pena de nulidade, que ora me permito a transcrever
alguns excertos:
Número do 1.0024.11.032220-3/001 Numeração
0322203- Relator: Des.(a) Antônio Armando dos Anjos
Relator do Acordão: Des.(a) Antônio Armando dos Anjos Data do Julgamento: 10/12/2013 Data da Publicação:
10/01/2014 - TJMG
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DROGAS. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA APRESENTAR DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PROCESSO E PRESCRIÇÃO NÃO SUSPENSOS. RECURSO IMPROVIDO. 1- A
notificação prevista no art. 55 da Lei 11.343/06, ainda
que realizada por edital, não suspende o curso do processo ou o prazo da prescrição, pois se trata de ato processual diverso da citação. 2- Constatado que o prazo
prescricional de 02 (dois) anos, previsto no art. 30 da Lei
11.343/06, encontra-se ultrapassado antes mesmo do
recebimento da denúncia, correta a decisão judicial que
extingue a punibilidade da acusada. 3- Recurso improvido.
...
O edital publicado seguiu à risca a determinação do juízo, notificando a acusada para o oferecimento de defewww.tce.es.gov.br

sa prévia, conforme se apura da cópia juntada às f. 48.
Logo, não houve nestes autos, em nenhum momento, a
citação da denunciada, nem mesmo por meio de edital,
o que afasta a tese de suspensão automática do curso do
prazo prescricional. Destarte, a notificação prevista no
art. 55 da Lei n.º 11.343/06 não se confunde com a citação (art. 56 da Lei Antidrogas), sendo ato processual
que precede aos demais, como bem assevera Guilherme de Souza Nucci: “Fase preliminar: nos moldes instituídos pela revogada Lei 10.409/2002, mantém-se a fase
de defesa preliminar do denunciado. Notificado, ele tem
dez dias para apresentar sua defesa prévia. Nessa peça,
oferece todas as alegações que julgar razoáveis para demonstrar a ausência de materialidade ou para evidenciar não ser ele autor, coautor ou partícipe, em suma,
para convencer o magistrado a não receber a denúncia.
(...) Recebimento da denúncia e citação do acusado: finalmente, após longo percurso preliminar, chega-se ao
recebimento da denúncia. Deve esta decisão ser fundamentada, pois, do contrário, terá sido em vão todo o trabalho da defesa, expondo inúmeros argumentos na peça
preliminar, bem como pode resultar em contradição evidente, caso até mesmo o magistrado empreenda diligências e colha alguma prova.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 5 ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 409 e p. 411). Tanto é assim, que notificado o denunciado por edital, e não apresentada a defesa prévia, nomeia-se defensor ao acusado para o exercício do múnus (art. 55, § 3º, Lei 11.343/06), para somente então analisar-se a possibilidade de recebimento da denúncia, como bem asseveram Luiz Flávio Gomes
e Rogério Sanches Cunha: “O acusado é notificado (pesSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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soalmente ou por edital) e deve apresentar a defesa preliminar em dez dias. Se sua resposta não for 4 Tribunal
de Justiça de Minas Gerais apresentada nesse prazo, o
juiz nomeará defensor (defensor público ou dativo), para
apresentá-la em dez dias, concedendo-lhe prontamente
vista dos autos. Na medida do possível o defensor nomeado deve procurar entrar em contato com o acusado (para que possa exercer a defesa de modo amplo). De qualquer modo, é certo que o juiz não pode receber a peça
acusatória sem essa defesa preliminar (que é obrigatória). Não importa quem a apresenta, se defensor constituído ou nomeado. Sem ela o juiz não pode avançar no
andamento processual” (GOMES, Luiz Flávio; Cunha, Rogério Sanches (Coord.). Legislação criminal especial. 2.ª
ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 p. 303). Sendo assim, correto o entendimento objurgado no sentido de que não houve, no caso em apreço, a suspensão do prazo prescricional, pois
a denunciada sequer fora citada para a ação penal e não
houve o recebimento da denúncia oferecida”.
“Doc. LEGJUR 137.0703.4003.7300
12 - TJSP. Tóxicos. Tráfico. Ausência de citação do acusado. Notificação para apresentação de defesa prévia que
não supre o ato citatório. Nulidade reconhecida a partir da decretação da revelia do apelante e, consequentemente, a sentença, devendo ser refeita a instrução processual, com a citação do réu. Sentença anulada. Recurso provido para esse fim, com expedição de alvará de
soltura”.
Por fim, entende o MPC que a defesa prévia apresentada pelos Responsáveis se equivale ao comparecimento
espontâneo suprindo a ausência de citação em razão de
ausência de prejuízo à defesa.
Diário Oficial de Contas

É certo que nos autos ocorreu a notificação dos Responsáveis, o que por si só não se enquadra na hipótese
de comparecimento espontâneo como entendido pelo
MPC, pois há de se destacar, que a presunção de conhecimento acerca da existência da demanda, nos moldes
ora analisados, não pode ser entendida como absoluta,
sob pena de se suprimir o direito ao devido processo legal, em especial no que tange ao princípio do contraditório, como previsto no Regimento Interno desta Corte
de Contas.
Por fim, como dito acima nos termos do artigo 56, II da
LC 621/2012 c/c Art. 207 do RITCEES, é previsto o prazo
de 30 (trinta) dias para apresentação de defesa, diferindo do prazo da defesa prévia de 10 dias, quando poderá
com mais tempo trazer outros elementos ou documentos inicialmente não apontados, sem mencionar que a
ausência de defesa prévia não gera possível decretação
da revelia, contrariamente da citação.
Partindo de premissa similar observando a natureza jurídica da notificação, observo que foi esposado o entendimento do Eminente Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo ao emitir a Decisão Monocrática nº 549/2018
inserta nos autos TC 9631/2016 – Embargos de Declaração - Jurisdicionado Município de São José do Calçado,
onde determinou Notificação Pessoal ao ex-prefeito daquele município em razão de que a notificação foi entregue a terceira pessoa, me permitindo a entender que se
uma notificação necessita de ser entregue pessoalmente com mais razão há necessidade de uma citação que
possui prazo maior para apresentação de defesa - inclusive com oportunidade para buscar documentos- ser feita nos moldes das normas legais pertinentes não podendo ser “substituída” por notificação, vejamos:
www.tce.es.gov.br

O parecer ministerial em que se embasa o pedido de
vencimento antecipado do débito, conquanto possua
embasamento regimental, deve ser analisado segundo
ponderações de conveniência e oportunidade, conforme
passo a expor.
É fato incontroverso que o agente responsável não apresentou os comprovantes de recolhimento das parcelas
vencidas, mas entendo que se deve levar em consideração, por outro lado, que o suprimento da omissão da
decisão que deferiu o parcelamento somente ocorreu
com a publicação do Acórdão 156/2017. Até aí a Decisão 2442/2016 não poderia ser efetivamente exigível, eis
que o próprio Ministério Público de Contas demandou a
1ª Câmara a fim de obter seu aclaramento.
Observo também que tão logo foi notificado da Decisão
6190/2015 para efetuar o pagamento, o Senhor Alcemar
Lopes Pimentel buscou esta corte a fim de pedir o parcelamento do débito, o que demonstra seu interesse em
fazer o pagamento.
Observo também que o responsável não foi pessoalmente notificado do Acórdão 156/2017, eis que não é
sua a assinatura no AR, mas de sua advogada, não se podendo inferir com certeza sua ciência.
Considerando o tempo decorrido, penso ser prudente
uma nova notificação, desta vez pessoal, ao Senhor Alcemar Lopes Pimentel, dando-lhe ciência do conteúdo do
Acórdão 156/2017 e esclarecendo que a primeira prestação vence 30 dias após a notificação e que o não pagamento de qualquer das parcelas terá como consequência o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 459, §§5º e 6º do Regimento Interno.
Cabe destacar ainda que o trâmite processual deve prosSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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seguir nos autos do processo TC 2063/2007, eis que ainda não ocorreu o julgamento da tomada de contas e
este processo se extingue com a prolação do Acórdão
156/2017 e sua publicação.

la equipe técnica, encampadas pelo Ministério Público
de Contas, não apresentam a possibilidade de imputação de débito, o que nos termos do artigo 375 do RITCEES autoriza a extinção dos autos.

Ante ao exposto, não vejo como acolher o posicionamento técnico e ministerial no sentido entender suprida
a ausência de citação neste caso concreto.

Lado outro a equipe de auditoria e MPC sugerem determinações como: (i) abster de prorrogar contrato firmado
com a empresa Viegas & Almeida – Consultoria Jurídica
Empresarial; (ii) Promover concurso público durante a vigência do Contrato nº 06/2012; (iii) abster de inabilitar
proponente em razão da ausência de cálculos objetivos.

II.3- DA PRESCRIÇÃO:
Pois bem, na linha de raciocínio da ausência de citação
aos Responsáveis, compulsando os autos, observa-se
que as inconsistências detectadas nos presentes autos
referem-se a fatos ocorridos em 2012, inexistindo causa
de suspensão ou interrupção do prazo prescricional que
exauriu por completo em 2017.
Portanto, justo fazer algumas considerações quanto ao
fenômeno prescricional.
O instituto da prescrição consiste na extinção da pretensão punitiva em razão da inércia do titular durante razoável espaço de tempo. Muitas vezes, o tempo atua como fato de grande influência nas relações jurídicas, acarretando a manutenção de situações já consolidadas. Tal
instituto busca, na realidade, preservar a paz social, a ordem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a
segurança jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na função de controle, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de incidência em razão do
direito à segurança jurídica, prevista no artigo 5º da
Constituição Federal, vez que se encontra fortemente relacionada ao Estado Democrático de Direito.
Todavia consoante informação contida nos autos, verifico que os indícios de irregularidades apontados peDiário Oficial de Contas

Pois bem, em razão do término do contrato nº 06/2012,
não mais subsistem as determinações sugeridas, motivo pelo qual impõe o arquivamento do feito com resolução do mérito.
Ante o exposto, dissentindo do entendimento técnico e
ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. INDEFERIR o ingresso da sociedade empresária Viegas & Almeida Consultoria Jurídica Empresarial nesta fase processual, não mais subsistindo qualquer interesse
jurídico nestes autos em razão do término do contrato
ora em análise;
1.2. AUSÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO REGULAR DO
www.tce.es.gov.br

PROCESSO ante a falta de citação dos responsáveis;
1.3. Com base nos artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do
TCEES reconhecer a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
desta Corte de Contas, EXTINGUINDO-SE os autos com
solução de mérito com base no artigo 374 do Regimento
Interno desta Casa de Contas c/c o artigo 487, II, do CPC,
arquivando-se o feito com base no inciso VII do artigo
330, da Resolução TC 621/2013;
1.4. Dar ciência aos interessados.
1.5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/ relator) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-462/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Processo: 10342/2016-6
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMSGP – Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Representante: Viação Gabrielense Ltda-EPP
Responsáveis: Henrique Zanotelli de Vargas, Thiago Guimarães Teixeira
Procuradores: Edmar Lorencini dos Anjos (OAB-ES
12.122), Adilson José Cruzeiro (OAB-ES 12.149)c
REPRESENTAÇÃO – REJEIÇÃO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – PROCEDÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO DE MULTA
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I - RELATÓRIO
Trata-se de Representação, com pedido de cautelar, encaminhada pela empresa Viação Gabrielense LTDA ME,
que alegou supostas irregularidades no edital da Concorrência Pública 2/2016, cujo objeto é a concessão de serviços de transporte coletivo de passageiros no Município
de São Gabriel da Palha.
Após notificação dos representados, os autos foram encaminhados à Secex Engenharia, que elaborou a Manifestação Técnica 1294/2016-6, propondo, em suma, o
conhecimento da representação e o deferimento da medida cautelar pleiteada, no sentido de suspender a Concorrência Pública 2/2016, prevista para ser realizada em
23/12/2016. Após a manifestação da área técnica, os autos foram encaminhados a este Conselheiro Relator, deDiário Oficial de Contas

cidindo-se, por meio da Decisão – 2ª Câmara 3534/20166, pelo conhecimento e recebimento da representação;
deferimento de medida cautelar; notificação do responsável para cumprimento da decisão e apresentação de
informações; e que fosse dada ciência da decisão ao à
empresa Representante e ao douto Ministério Público
de Contas. Em ato posterior, os responsáveis protocolaram documentação apresentando informações acerca
da Representação, dentre a qual é identificada a cópia da
publicação do aviso de suspensão de licitação da Concorrência Pública nº 02/2016.
Na sequência foram os autos encaminhados à área técnica para prosseguimento do feito.
Sendo o processo encaminhado para Secex Engenharia, a área técnica realizou a Instrução Técnica Inicial
237/2017-4, que propôs, em face dos indícios de irregularidades apontados na instrução, a citação dos responsáveis para apresentação de documentos e razões
de justificativa que entendessem necessários, conforme
quadro que segue:
RESPONSÁVEIS
ITEM
HENRIQUE ZANO- 3.1 - PESO EXCESSIVO ESTIPULADO PARA A PROTELLI DE VARGAS POSTA TÉCNICA
(PREFEITO)
3.2 - Exigência de comprovação de desempenho
anterior no serviço de bilhetagem eletrônica como requisito de qualificação técnica operacional
3.3 - Exigência de visita técnica obrigatória como
requisito de qualificação técnica
THIAGO GUIMA- 3.1 - PESO EXCESSIVO ESTIPULADO PARA A PRORÃES
TEIXEIRA POSTA TÉCNICA
(PRESIDENTE DA 3.2 - Exigência de comprovação de desempenho
CPL)
anterior no serviço de bilhetagem eletrônica como requisito de qualificação técnica operacional
3.3 - Exigência de visita técnica obrigatória como
requisito de qualificação técnica

Em ato seguinte, decidiu-se pela citação dos responsáwww.tce.es.gov.br

veis para que, no prazo improrrogável de 30 dias, apresentassem razões de justificativa, bem como documentos que julgassem necessários, em razão dos achados
apontados na ITI 237/2017-4.
Sendo assim, procedeu-se a devida citação dos responsáveis, e posteriormente a juntada das justificativas dos
responsáveis, Sr. Tiago Guimarães Teixeira, e Sr. Henrique Zanotelli de Vargas.
Em seguida, foram os autos encaminhados à SecexEngenharia, onde, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 6133/2017-4, opinou-se pela recebimento e procedência da representação.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, por meio do Parecer PPJC 192/2018-9.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
PRELIMINARMENTE
Alegam os defendentes, em sede de preliminares,
não terem recebido cópia da Instrução Técnica Inicial
00237/2017-4, tendo acesso a tal decisão somente através do diário oficial eletrônico do TCEES.
Em harmonia com o posicionamento da área técnica, externado por meio da ITC 6133/2017-4, verifico que “tal
alegação não deve produzir efeito processual, haja vista
que os defendentes compareceram espontaneamente e
apresentaram suas defesas/justificativas, suprindo assim
a alegada falta de citação, conforme previsão do artigo
359, §4º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo - RITCEES. E, ainda, identifica-se
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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que em data posterior à apresentação de suas defesas,
os defendentes foram devidamente citados com cópias
dos avisos de recebimento (AR) nos autos. Portanto, observa-se que não houve qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório dos responsáveis”.
DAS IRREGULARIDADES DESCRITAS NA ITI 00237/20174
PESO EXCESSIVO ESTIPULADO PARA A PROPOSTA TÉCNICA

Assim, a nota mínima da proposta comercial será 70 (setenta) e a nota máxima será 100 (cem).
A nota final será calculada pela fórmula NF = 70% x NT +
30% x NC, onde NF é a nota final, NT é a nota da proposta técnica e NC é a nota da proposta comercial.
Transportando essas informações para o cálculo da nota final, a empresa que ofertou o maior desconto somaria 30 pontos (30% x 100), enquanto a empresa que não
ofereceu desconto somaria 21 pontos (30% x 70).

[...]
Apresentadas as justificativas pelos respectivos responsáveis, manifestou-se a área técnica, de modo conclusivo, no sentido de que, mesmo diante de alterações e
adequações quantitativas referentes ao peso estipulado
para a proposta técnica e a proposta comercial, promovidas pela administração municipal diante dos apontamentos realizados inicialmente pela área técnica deste
TCEES, tais medidas demonstraram-se insuficientes, porquanto a desproporção da técnica sobre o preço permaneceu inalterada.

No presente caso, são imputadas ao Sr. Henrique Zanotelli Vargas e ao Sr. Thiago Guimarães Teixeira, respectivamente, as condutas de autorizar publicação de Edital
com critérios desarrazoados entre a proporcionalidade
da nota da proposta técnica e a nota da proposta comercial; e confeccionar e publicar de Edital de Concorrência
Pública com critérios desarrazoados entre a proporcionalidade da nota da proposta técnica e a nota da proposta comercial.

Fica evidenciado então, pela limitação das pontuações
da proposta comercial entre 70 e 100, que qualquer licitante, independente do valor da proposta apresentada,
terá garantido no mínimo 21 pontos, limitando a disputa
a, no máximo, 9 pontos (30 – 21 = 9).
Portanto, os 21 pontos que todos licitantes automaticamente obterão, não devem fazer parte da base de cálculo da pontuação, para fins de verificação do peso de cada proposta.

Os defendentes alegam que teria ocorrido alteração nos
quantitativos exigidos no primeiro edital, tornando-se
mais adequado e “dentro de parâmetros aceitáveis pela legislação”.

A respeito da descrição inicial desta suposta irregularidade, conforme consta na ITI 237/2017-4:

Assim, da forma como a pontuação foi dividida, não serão disputados 100 pontos, e sim 79, sendo 70 pontos
para a proposta técnica e 9 para a proposta comercial.

Contudo, apesar da adequação quantitativa, o peso excessivo estipulado para a proposta técnica apontado na
irregularidade não foi alterado, e, também, não foi identificada justificativa fundamentada para sua utilização.
Fato que contraria entendimento jurisprudencial do TCU
e desta Corte sobre a matéria, que entende pela “[...] necessidade de se justificar a desproporção da técnica sobre o preço já a partir de 50%”. Portanto, entende-se que
essa alegação não deve ser acatada.

[...]
Apesar de o Edital trazer que a proporcionalidade entre a
proposta técnica e a de preços será de 70% para aquela e
30% para essa (o que por si só já é exagerado e deve ser
adequadamente justificado conforme o TCU – Acórdão
Plenário 1041/2010), no caso concreto, verifica-se que a
diferença é bem menor em desfavor da proposta de preço, conforme explicado a seguir.
A pontuação para o preço apresentado será distribuída
conforme o quadro a seguir:
Quadro 1
Diário Oficial de Contas

Dessa forma, em termos percentuais, tal disparidade representa aproximadamente 89% para a proposta técnica
e 11% para a proposta comercial.
[...]
Pode-se concluir, dessa forma, que a desproporcionalidade apresentada pode ser considerado uma afronta à
economicidade, e um desestímulo à qualquer empresa
apresentar uma proposta com um maior desconto sobre
a tarifa do serviço estabelecida, mesmo que tenha margem para tanto.
www.tce.es.gov.br

De acordo com a ITC 6133/2017-4:
[...]
Da análise das justificativas:

Importa ressaltar que a exigência de peso excessivo estipulado para a proposta técnica de forma não justificada
acarreta possibilidade de dano ao erário, em razão de limitação da competitividade do certame, bem como, por
possibilitar a seleção de proposta com tarifa mais alta a
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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ser suportada pelos cidadãos do município, que tenha
uma pequena margem superior na classificação técnica.

do após o julgamento de mérito dos mencionados processos.

tada por esse TCE e sumulada pelo TCU.

Assim, em face da ausência de novos elementos que pudessem contrapor a constatação de exigência irregular
de peso excessivo estipulado para a proposta técnica, e
de todo o exposto, entende-se ser insuficiente a justificativa apresentada, e por MANTER A IRREGULARIDADE
apontada neste item.

Não só o Prefeito repetiu a irregularidade no novo edital
como também o lançou antes do julgamento definitivo
dos Processos TC 1529/16 e 2886/16.

Após o cotejo dos apontamentos iniciais com os argumentos apresentados pelos defendestes, concluiu a área
técnica, por meio da ITC 6133/2017-4, que:

A decisão de mérito dos processos supracitados foi materializada no ACÓRDÃO TC-1265/2016 – Segunda Câmara, que em seu item 2.2 determinou ao órgão jurisdicionado que “abstenha-se de exigir comprovação de
capacitação técnico-profissional às parcelas que não sejam, cumulativamente, de maior relevância e valor significativo, consoante disposto no art. 30, § 1°, inciso I, da
Lei 8.666/1993;”.

[...]

Com efeito, mantenho a irregularidade.
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO ANTERIOR NO SERVIÇO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA COMO
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL
Quanto a esta irregularidade, aos responsáveis, Sr. Henrique Zanotelli Vargas e ao Sr. Thiago Guimarães Teixeira, respectivamente, são imputadas as condutas de autorizar publicação de Edital com exigência que restringe
a competitividade do certame; e confeccionar e publicar de Edital de Concorrência Pública com exigências de
qualificação técnico profissional que restringem a competitividade do certame.

Apesar do mencionado Acórdão se referir à capacidade técnica profissional, ele foi embasado na premissa de
que a exigência de experiência anterior é para serviço
que seja, cumulativamente, de maior relevância e valor
significativo, entre os quais, segundo essa Corte, não se
enquadra, nesse caso concreto, o de bilhetagem eletrônica.

Segundo consta na ITI 237/2017-4:

A Súmula 263 TCU tem o seguinte teor:

[...]

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional
das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente,
às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou
serviços com características semelhantes, devendo essa
exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.

Nos processos acima (TC 1529/2016 e 2886/2016), que
também tratavam da concessão do transporte público
municipal, o Prefeito Henrique Z. Vargas declarou que
todas as irregularidades apontadas no edital (o que inclui a exigência indevida, como qualificação técnica, de
atestado que comprove desempenho anterior em bilhetagem eletrônica relacionada ao transporte coletivo de
passageiros) foram acatadas e que o futuro edital que
sua administração lançaria com o mesmo objeto, além
de não repetir os mesmos vícios, somente seria lançaDiário Oficial de Contas

Dessa forma, mesmo a municipalidade alterando a exigência de técnico profissional para técnico operacional,
a mesma continua incorrendo em irregularidade já alerwww.tce.es.gov.br

[...]

Da análise das justificativas:
Os defendentes relatam alteração de exigência técnico profissional para técnico operacional na intenção
de elidir a irregularidade apontada no item 3.2 da ITI
237/2017-4, e alegam que com essa alteração a exigência em análise atenderia a súmula TCU 263/2011.
Relatam, ainda, terem se baseado no entendimento
apresentado na Manifestação Técnica Preliminar MPT
202/2016 do Processo TC-1529/2016, para a aplicação
da exigência em análise.
Contudo, apesar da alteração para exigência técnico
operacional, os responsáveis não se atentaram para a
limitação largamente aplicada pelos Tribunais de Contas, sejam da União ou Estaduais, que é o fato de que a
qualificação técnica operacional deve se ater, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado.
Portanto, observa-se situação contrária à legislação e a
um entendimento com vasto lastro jurisprudencial, que
passamos a citar:
Acórdão nº 170/2007, Plenário – TCU
2. Exigir-se comprovação de capacidade técnica para
parcelas da obra que não se afiguram como sendo de relevância técnica e financeira, além de restringir a competitividade do certame, constitui-se em clara afronta ao
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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estabelecido pelo art. 30 da Lei nº 8.666/93 e vai de encontro ao disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal”. [VOTO]: Exigir-se comprovação de capacidade
técnica para parcelas da obra que não se afiguram como
sendo de relevância técnica e financeira, além de restringir a competitividade do certame, se constitui em clara
afronta ao estabelecido pelo art. 30 da Lei nº 8.666/93
e vai de encontro ao disposto no art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, que preconiza que o processo licitatório ‘somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações’. Quanto mais exigir-se comprovação de aptidão técnica para execução de serviços
que nem mesmo fazem parte do objeto licitado. Deve-se
ter em conta, também, que referidas parcelas de pouca
relevância referem-se a serviços que não envolvem tecnologias sofisticadas ou de domínio restrito, como instalações de gases medicinais, laje pré-moldada beta 12,
porta de centro radiológico e revestimento de argamassa de cimento e barita, o que acentua o caráter restritivo
à competição. Assim, incorporo às minhas razões de decidir a análise empreendida pela Unidade Técnica, transcrita no relatório precedente.
Acórdão nº 1.891/2006, Plenário – TCU
Sobre a comprovação de capacidade técnico-operacional referente a itens irrelevantes ou de valor insignificante frente à estimativa global da obra, acompanho, em
grande parte, as conclusões da unidade instrutiva, que
se pronunciou pela ilegalidade das exigências. Entretanto, destaco que a jurisprudência deste Tribunal – Decisão
nº 1.618/2002 e Acórdão nº 515/2003, ambos de Plenário – já se manifestou no sentido de que o art. 30, § 1º,
inciso I, da Lei nº 8.666/1993 somente se aplica à qualiDiário Oficial de Contas

ficação técnico-profissional, estando a limitação da capacidade técnico-operacional insculpida no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, o qual somente permite exigências de qualificação técnica e econômica que sejam indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.
Acórdão nº 1.824/2006, Plenário - TCU
É indevida a exigência de atestado de capacidade técnica
em relação a itens não significativos dentro do contexto
da obra ou serviço como um todo (...). Com espeque nessas considerações, concluo que a exigência de demonstração de aptidão no desempenho de atividades não devidamente caracterizadas como indispensáveis vai de
encontro às normas constitucionais e legais aplicáveis à
matéria.
Acórdão nº 2.088/2004, Plenário - TCU
Ao contrário da redação do dispositivo, relativo à comprovação da capacidade técnica profissional (inciso I, §
1º, art. 30, Lei nº 8.666/93), em que a lei adota a conjunção aditiva ‘e’, a redação prevista para o vetado inciso II, referente à capacidade técnico-operacional, adotava a conjunção alternativa ‘ou’, o que permitiria a exigência de comprovação em relação às parcelas de maior
relevância técnica, ainda que sem valor significativo em
relação ao total da obra. Conquanto não exista na lei limitação específica à comprovação da capacitação técnico-operacional, a discricionariedade da Administração
encontra-se restrita aos limites do art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, que somente admite exigências de
qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Portanto, observa-se que ainda que admissível à exigênwww.tce.es.gov.br

cia de comprovação da capacitação técnico operacional,
esta deveria se restringir às exigências de qualificação
técnicas indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações, fato não observado pela Administração.
Ressalta-se, que este entendimento, ainda é corroborado pela decisão do Processo TC 2886/2016-5, que tratou da Concorrência Pública nº 01/2016, do Município
de São Gabriel da Palha, licitação que teve o mesmo objeto, inclusive, a mesma exigência que foi julgada como
irregular pelo Conselheiro Relator Sérgio Manoel Nader
Borges (Voto do Relator 04472/2016-1), que foi acompanhado, à unanimidade, pelos conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo no ACÓRDÃO TC- 1265/2016 – Segunda Câmara.
Já quanto à alegação que envolve a Manifestação Técnica Preliminar MPT 202/2016 do Processo TC-1529/2016,
ressalta-se que esta foi objeto de divergência de entendimento no parecer do Procurador-Geral do Ministério
Público de Contas Luciano Vieira.
Cumpre salientar que o Processo TC-1529/2016 foi
apensado ao Processo TC-2886/2016, e a divergência
de entendimento foi sanada pela decisão do Voto do
Relator 04472/2016-1, já mencionado acima.
Destaca-se que a exigência de comprovação de qualificação técnica operacional não limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, além de contrariar
a legislação e entendimento jurisprudencial já pacificado, acarreta possibilidade de dano ao erário por possibilitar a seleção de proposta com tarifa mais alta a ser
suportada pelos cidadãos do município em razão de limitação da competitividade do certame.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Assim, em face da ausência de novos elementos que pudessem contrapor a constatação de exigência irregular
de comprovação de desempenho anterior no serviço de
bilhetagem eletrônica como requisito de qualificação
técnica operacional, e de todo o exposto, entende-se ser
insuficiente a justificativa apresentada, e por MANTER
A IRREGULARIDADE apontada neste item.

ser exigida quando for imprescindível ao cumprimento
adequado das obrigações contratuais, devendo o edital
prever a possibilidade de substituição do atestado de
visita técnica por declaração do responsável técnico de
que possui pleno conhecimento do objeto.

(grifei)

[...] é de extrema importância o licitante conhecer no local as condições de topografia das estradas onde serão
as rotas dos veículos, a simples descrição das rotas pode
não ser suficiente para o real conhecimento físico das ruas e estradas, tipo de calçamento, danificações, locais de
difícil acesso por ser tratar de veículos de grande porte.

Conforme demonstrado na ITC 6133/2017-4, trata-se de
questão amplamente debatida e já consolidada no âmbito desta Corte de Contas, bem como em julgados proferidos pelo TCU.
Nesse sentido, em consonância com a área técnica e
com o Ministério Público de Contas, mantenho a irregularidade.
EXIGÊNCIA DE VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA COMO REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
No que tange a este terceiro indicativo de irregularidade,
assinalado na ITI 237/2017-4, são imputadas aos responsáveis, o Sr. Henrique Zanotelli Vargas e ao Sr. Thiago Guimarães Teixeira, respectivamente, as condutas de autorizar publicação de Edital com cláusula que pode restringir
a competitividade; e Confeccionar e publicar edital com
cláusula que pode restringir à competitividade do certame, em afronta aos arts. 3º, § 1º, I, e 30 da Lei 8.666/93;
Acórdãos TCEES 457/2015-Plenário e TCU 234/2015-Plenário.
Depreende-se da ITI 237/2017-4 que:
[...]
Em relação à exigência de visita técnica obrigatória,
o TCEES (Acórdão 457/2015-Plenário) e o TCU (Acórdão 234/2015-Plenário) entendem que somente deve
Diário Oficial de Contas

Os responsáveis afirmam que é imprescindível a visita,
pois:

Os requisitos apresentados pelo município não são suficientes para demonstrar que a visita técnica é imprescindível. Isso porque, no caso concreto, percebe-se que
o edital (item 2.2) descreve todos os roteiros que deverão ser obedecidos.
Em relação, às condições das estradas, danificações, locais de difícil acesso e tipo de calçamento, entende-se
que pode ocorrer dos técnicos de determinada empresa serem conhecedores da malha viária/relevo do município de São Gabriel da Palha, porém, eventualmente,
por motivos quaisquer, podem não terem disponibilidade para participar da visita técnica no período determinado no edital.
Ressalta-se ainda, que, dependendo da realidade de cada empresa, participar da visita técnica pode representar custos desnecessários, ainda mais se a mesma já for
conhecedora do objeto do serviço.
Assim, tal obrigatoriedade pode causar restrição desnecessária à competitividade.
www.tce.es.gov.br

Dessa forma, entende-se que não se justifica a visita
técnica obrigatória, bastando a declaração de que possui pleno conhecimento do objeto.
(grifei)
Após a comparação e exame dos apontamentos iniciais
com os argumentos apresentados pelos defendestes,
concluiu a área técnica, por meio da ITC 6133/2017-4,
que:
Da análise das justificativas:
Os defendentes relatam ser necessária a visita técnica
obrigatória em razão da necessidade de conhecimento
da rota e de possíveis dificuldades a serem enfrentadas
por parte dos licitantes. E, ainda, relatam que a visita
poderia ser agendada e efetuada a qualquer momento, não havendo previsão de dia nem horário específico
para sua realização.
Contudo, conforme se identifica no edital, e já relatado
no item 3.3 da ITI 237-2017-4, a Administração informou o trajeto de cada rota, informando ruas e bairros
a serem atendidos pelo licitante vencedor. Dessa forma, não é identificado pela equipe técnica justificativa que possa fundamentar como imprescindível a visita técnica.
Essa afirmação é facilmente corroborada até mesmo na
justificativa dos responsáveis defendentes, no seguinte
trecho: “Ressaltamos que a visita técnica não prejudica
em nada a representante, pois a mesma situa-se na cidade de São Gabriel da Palha e é a atual prestadora dos serviços”. Dessa forma, percebe-se a desnecessidade da visita técnica para a representante, fato que pode se repetir para outros licitantes. Pois caso fosse do interesse de
qualquer um dos licitantes, este poderia seguir a rota inSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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formada no edital de maneira a esclarecer suas dúvidas
sem a necessidade de agendar ou ficar na dependência
da Administração, bem como não precisando se identificar antecipadamente à etapa de abertura de envelopes.
Dessa forma, e com base na jurisprudência sobre o tema, entende-se que o edital do certame deve estabelecer como facultativa a visita técnica e permitir sua realização em um intervalo de dias e horários flexíveis, devendo constar, ainda, cláusula editalícia que estabeleça
ser da responsabilidade do contratado a ocorrência de
eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais das obras ou serviços.
Importa ressaltar que a exigência de visita técnica como
requisito de qualificação técnica, além de contrariar entendimento jurisprudencial já pacificado, acarreta possibilidade de dano ao erário por possibilitar a seleção de
proposta com tarifa mais alta a ser suportada pelos cidadãos do município em razão de limitação da competitividade do certame, bem como possibilita a identificação de possíveis interessados, fato que pode favorecer o
conluio dos interessados e consequentemente lesão ao
interesse público.

blico de Contas.
DA NÃO APLICAÇÃO DE MULTA:
Consoante se verifica das ilegalidades apontadas no
presente edital, tratam de razões eminentemente técnicas necessitando de elaboração de estudos pela área
responsável , não obstante, importante sinalizar que as
mesmas foram imputadas ao Sr. Henrique Zanotelli Vargas e ao Sr. Thiago Guimarães Teixeira, respectivamente,
as condutas de autorizar publicação de Edital e confeccionar e publicar de Edital de Concorrência Pública.
Pois bem, como já expus meu posicionamento em diversos votos por mim proferidos, necessário que se visualize nos autos a prática dos atos para que se possa
identificar o responsável para, então, chama-lo aos autos para apresentar as razões de justificativa. Digo isto,
porque, no caso presente não constam documentos que
possam identificar qual os agentes que participaram da
confecção/elaboração dos estudos para inserir no termo
de referência/anexos o objeto pretendido pela Administração.

(grifei)

Ressalto que, incialmente, de fato, em justificativa preliminar, entendo razoável que se dê conhecimento ao Ordenador de Despesa e ao Presidente da Comissão de Licitação para que possam esclarecer possíveis ilegalidades contidas em Edital de Licitação. Lado outro, para
identificar os responsáveis para manifestação de defesa devemos analisar o procedimento interno da licitação
onde se revela a área técnica e posicionamento jurídico
do certame a ser deflagrado.

Por conseguinte, mantenho a irregularidade, encampando os argumentos esquadrinhados na ITC 6133/2017-4,
corroborados pelo Parecer emitido pelo Ministério Pú-

Nesse pensamento, quanto à conduta imputa ao Sr. Henrique Zanotelli Vargas – como chefe do executivo/ordenador de despesa – de autorizar a publicação do referido

Assim, em face da ausência de novos elementos que pudessem contrapor a constatação de exigência irregular
de visita técnica como requisito de qualificação técnica,
e de todo o exposto, entende-se ser insuficiente a justificativa apresentada, e por MANTER A IRREGULARIDADE apontada neste item.

Diário Oficial de Contas
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edital, sem analisar se o procedimento interno licitatório
teve seus trâmites legais de modo a caracterizar presente a responsabilização do mesmo entre o ato praticado e
a ilegalidade constante do edital, revela a imputação de
culpa objetiva já tão debatida nesta Corte de Contas, o
que, no caso concreto, por si só já afastaria a responsabilidade.
Quanto ao Sr. Thiago Guimarães Teixeira – na ocasião
Presidente da Comissão de Licitação – a conduta imputada foi de elaborar o Edital de Licitação, é sabido que a
elaboração de minuta de edital ou convite ocorre na fase
interna do procedimento licitatório com participação de
agente ou equipe com conhecimentos técnicos específicos relacionados ao objeto da licitação para obter repercussão positiva na eficaz seleção da proposta mais vantajosa e na execução satisfatória do contrato.
Para que a Comissão de Licitação ou Pregoeiro possam
vir a ser responsabilizados, deve restar caracterizado
que, de algum modo, tenham contribuído para a elaboração do edital, orientando ou acompanhando, influenciando diretamente na seleção das propostas e no julgamento final do certame, o que não ficou constatado nos
presentes autos.
Partindo desta premissa, deixo de aplicar multa aos responsáveis aliado ao fato de que o edital de Concorrência
Pública nº 002/2016, encontra-se suspenso por decisão
desta Corte de Contas aguardando manifestação de mérito e, ainda, por considerar, na presente situação, a ausência de conduta lesiva para a Administração Pública ou
para a satisfação do interesse público.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da área técnica e do Parecer do Ministério
Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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beração que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
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. Rejeitar a questão preliminar arguida;
2. Manter as seguintes irregularidades:
PESO EXCESSIVO ESTIPULADO PARA A PROPOSTA TÉCNICA
Base Legal: Art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/95; art. 15, inciso V, da Lei 8.987/95 c/c inciso I do § 2º do art. 46 da Lei
8.666/93; Acórdãos TCU 1.782/2007, 503/2008, 29/2009,
2.017/2009, 1.488/2009, 327/2010 e 1.041/2010, todos
do Plenário; ACÓRDÃO TCE/ES – 891/2016 – Segunda
Câmara.
• EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO ANTERIOR NO SERVIÇO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA COMO REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL
Base Legal: arts. 3º, § 1º, I, e 30, Inciso II, da Lei 8.666/93;
Súmula 263 TCU.
• EXIGÊNCIA DE VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA COMO
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Base Legal: arts. 3º, § 1º, I, e 30 da Lei 8.666/93; Acórdãos TCEES 457/2015-Plenário e TCU 234/2015-Plenário.
3. Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos
responsáveis;
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4. Julgar procedente a representação, na forma do art.
178, II, do RITCEES, tendo em vista a constatação de irregularidades;
5. Deixar de aplicar multa aos responsáveis em razão da
ausência de documentos nos presentes autos que comprove a efetiva responsabilização aliado ao fato de que
o edital de Concorrência Pública nº 002/2016, encontra-se suspenso por decisão desta Corte de Contas aguardando manifestação de mérito e, ainda, por considerar,
na presente situação, a ausência de conduta lesiva para
a Administração Pública ou para a satisfação do interesse público.
6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Lido na sessão do dia: 20/06/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-463/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06833/2012-8
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
UG: PMBG - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Relator: João Luiz Cotta Lovatti

2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges. Parcialmente vencido o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti., que
votou pela manutenção da multa.

Responsáveis: Lastenio Luiz Cardoso, Flauzario Lopes
de Sousa Neto, Josmar Jose Gobbo, Sonia Maria Pereira Franquini, Zilmar José da Silva Junior, Federação Capixaba de Motociclismo, Federação de Kickboxing do Estado do Espirito Santo, Associação Capixaba de Voo Livre

3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

Procuradores: Fabyano Correa Wagner (OAB: 8394-ES),
Soraya Aparecida Silveira Leal (OAB: 9498-ES)

4. Especificação do quórum:

AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2011 – CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – IRREGULARES - MULTA –
DETERMINAR – DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/ relator) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
www.tce.es.gov.br

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I – RELATÓRIO
Tratam os autos de Auditoria Ordinária (Plano de Fiscalização 172/2012, Relatório de Auditoria Ordinária
09/2013), na qual são narradas possíveis irregularidades
nos procedimentos licitatórios e na execução contratual
do município de Baixo Guandu.
Do Relatório de Auditoria Ordinária (RA-O 9/2013), os
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autos foram encaminhados à Unidade Técnica (4ª Controladoria Técnica), que elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 260/2013 (fls. 2233-2309) na qual foram apontadas supostas irregularidades e seus respectivos responsáveis.
Nesse aspecto, foi proferida a Decisão Monocrática Preliminar 317/2013 (fls. 2311/2313), na qual o Conselheiro Relator determinou a citação dos responsáveis para a
apresentação de justificativas em face das pretensas irregularidades a cada um imputadas, assim como cientificá-los do direito de requererem sustentação oral quando do julgamento do processo, bem como informá-los
que os atos processuais serão publicados no Diário Oficial do Estado, conforme o parágrafo único, artigo 57 do
Regimento Interno.
Após regular citação, os responsáveis apresentaram suas
justificativas acrescidas de documentos de suporte.
Por meio do Despacho de fl. 2965 foi decretada a revelia
da Federação de Kickboxing do Estado do Espírito Santo,
Federação Capixaba de Ciclismo e da Associação Capixaba de Vôo Livre.
Na forma regimental, os autos foram remetidos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, onde foi
elaborada a Instrução Técnica Conclusiva 2754/2017 (fls.
2966/3063), que assim se manifestou:
4 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1- Irregularidades mantidas
Levando em consideração as análises aqui procedidas e
as motivações adotadas nestes autos, tendo como jurisdicionado a Prefeitura Municipal de Baixo Guandu e sendo relativa aos diversos processos analisados, sugere-se
a manutenção das seguintes irregularidades:
Diário Oficial de Contas

4.1.1– Ausência de Formalização do Instrumento de Repasse (Convênio) (item 3.1 desta ITC)
Base Legal: artigo 70, parágrafo único, da Constituição
Federal e ao princípio do interesse público.
Responsáveis:
· Lastênio Luiz Cardoso - Prefeito Municipal.
· Zilmar José da Silva Júnior - Assessor Jurídico.
4.1.2- Ausência de Prestação de Contas (item 3.2 desta ITC)
Base legal: art. 37 caput e art. 70 § 1º da Constituição
Federal
Responsáveis:
· Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal.
· Federação Capixaba de Motociclismo – FECAM.
· Mantidas as irregularidades e o respectivo ressarcimento no valor de R$40.000,00 (18.942,0847 VRTE) sob
a responsabilidade solidária, proporcional ao dano, dos
agentes supracitados.
4.1.3- Ausência de formalização do instrumento de repasse (Convênio) (item 3.3 desta ITC)
Base legal: artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93

· Lastênio Luiz Cardoso - Prefeito Municipal.
· Federação Capixaba de Motociclismo – FECAM - entidade beneficiada
· Mantidas as irregularidades e o respectivo ressarcimento no valor de R$40.000,00 (18.942,0847 VRTE) sob
a responsabilidade solidária, proporcional ao dano, dos
agentes supracitados.
4.1.5- Ausência de formalização do instrumento de repasse (Convênio) (item 3.5 desta ITC)
Base legal: artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93
Responsáveis:
· Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal.
· Zilmar José da Silva Júnior – Assessor Jurídico.
4.1.6- Ausência de Prestação de Contas (item 3.6 desta ITC)
Base legal: art. 37 caput e art. 70 § 1º da Constituição
Federal
Responsáveis:
· Lastênio Luiz Cardoso - Prefeito Municipal.
· Federação de Kickboxing do Estado do Espírito Santo –
FEKES – entidade beneficiada.

· Zilmar José da Silva Júnior – Assessor Jurídico.

· Mantidas as irregularidades e o respectivo ressarcimento no valor de R$26.800,00 (12.691,19 VRTE) sob a responsabilidade solidária, proporcional ao dano, dos agentes supracitados.

4.1.4- Ausência de Prestação de Contas (item 3.4 desta ITC)

4.1.7- Ausência de formalização do instrumento de repasse (Convênio) (item 3.7 desta ITC)

Base legal: art. 37 caput e art. 70 § 1º da Constituição
Federal

Base legal: artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93

Responsáveis:

· Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal.

Responsáveis:
· Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal.

www.tce.es.gov.br

Responsáveis:
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· Zilmar José da Silva Júnior – Assessor Jurídico.

· Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito municipal.

ral nº 4.320/64

4.1.8- Ausência de Prestação de Contas (item 3.8 desta ITC)

4.1.11- Prorrogação Contratual Indevida (item 3.14 desta ITC). Gualimp Assessoria e Consultoria

Responsáveis:

Base legal: art. 37 caput e art. 70 § 1º da Constituição
Federal

Base legal: Infringência aos artigos 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

· Zilmar José da Silva Júnior – Assessor Jurídico

Responsáveis:

Responsável:

· Lastênio Luiz Cardoso - Prefeito Municipal.

· Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito municipal.

· Associação Capixaba de Voo Livre – entidade beneficiada.

4.1.12- Ausência de Emissão e Quitação de Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART CREA, bem como
do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiro (item
3.15 desta ITC)

Base legal: art. 25 caput inciso III da Lei Federal nº
8.666/93

Base legal: Cláusula Sexta - Parágrafo Quinto e Sexto do
Contrato 080/11.

4.1.17- Procedimento Licitatório (Convite), sem observar o número mínimo de três propostas válidas (item
3.19 desta ITC).

· Mantidas as irregularidades e o respectivo ressarcimento no valor de R$20.000,00 (9.471,04 VRTE) sob a responsabilidade solidária, proporcional ao dano, dos agentes supracitados.
4.1.9- Ausência de Emissão e Quitação de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART CREA, bem como do
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiro (item 3.9
desta ITC)
Base legal: Cláusula Sexta, §§ 5º e 6º, do Contrato
080/11.
Responsável:
· Josmar José Gobbo - Secretário Municipal de Agricultura – Fiscal do Contrato 080/11 (mantida a irregularidade
quanto à ausência de “emissão e quitação de anotação
de responsabilidade técnica – ART CREA”).
4.1.10- Sonegação de documentos. Processo 287/2011.
Contrato 11/11 (item 3.13 desta ITC)
Base legal: inciso III do art. 140 da Resolução TC nº
182/2002, Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Espírito Santo.
Responsável:
Diário Oficial de Contas

Responsável:
· Sônia Maria Pereira Franquini - Secretária Municipal de
Educação e Cultura – Fiscal do Contrato (mantida a irregularidade quanto à ausência de “emissão e quitação de
anotação de responsabilidade técnica – ART CREA”).
4.1.13- Ausência de Justificativa de Preço (item 3.16
desta ITC). Padre Fábio Melo.
Base legal: art. 26, parágrafo único inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93

· Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal
4.1.15- Contratação de profissional do setor artístico
por meio de empresário não-exclusivo (item 3.18 desta
ITC). Talentos Produções Artísticas.

Responsável:
· Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal.

Base legal: artigo 22, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsável:
· Flauzário Lopes de Souza Neto – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
4.1.18- Contratação de profissional do setor artístico
por meio de empresário não-exclusivo (item 3.20 desta
ITC). Califórnia Festas

Responsáveis:

Base legal: art. 25 caput inciso III da Lei Federal nº
8.666/93

· Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal.

Responsável:

· Zilmar José da Silva Júnior – Assessor Jurídico.

· Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal.

· Mantidas as irregularidades e o respectivo ressarcimento (R$16.500,00 ou 7.813,6099 VRTE).

4.1.19- Ausência de Justificativa de Preço (item 3.21
desta ITC)

4.1.14 - Pagamento antecipado de despesa pública
(item 3.17 desta ITC)

Base legal: art. 26, parágrafo único inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93

Base legal: art. 62 c/c com 63 § 2º inciso III da Lei Fede-

Responsável:
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· Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal.

· Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal.

· Mantida a irregularidade e o respectivo ressarcimento
(R$6.500,00 ou 3.078,088 VRTE).

· Mantida a irregularidade e o respectivo ressarcimento
(R$3.650,00 ou 1.728,46 VRTE).

4.1.20- Justificativa de Preço incompatível com o valor
do mercado (item 3.22 desta ITC)

4.2- Conversão dos autos em tomada de contas especial

Responsável:

Tendo em vista a existência de DANO, disposto nos itens
2.2 (R$40.000,00 ou 18.942,08 VRTE), 2.4 (R$40.000,00
ou 18.942,08 VRTE), 2.6 (R$26.800,00 ou 12.691,19
VRTE), 2.8 (R$20.000,00 ou 9.471,61 VRTE), 2.16
(R$16.500,00 ou 7.813,61 VRTE), 2.21 (R$6.500,00 ou
3.078,08 VRTE), 2.22 (R$4.500,00 ou 2.130,98 VRTE),
2.28 (R$3.650,00 ou 1.728,46 VRTE) sugere-se a conversão dos autos em tomada de contas especial, na forma
do artigo 57, inciso IV da Lei Complementar 621/2012, e
329, §8º do RITCEES, ressaltando que os responsáveis já
foram devidamente citados de todos os termos contidos
na ITI 1018/2014, sendo alertados, inclusive, acerca da
possibilidade de ressarcimento.

· Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal.

4.3- Outras deliberações

4.1.22- Contratação de profissional do setor artístico
por meio de empresário não-exclusivo (item 3.25 desta ITC)

Pelo exposto e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando como segue.

Responsável:

4.3.1 Opinamento pela rejeição das alegações apresentadas pelos seguintes agentes:

Base legal: Princípio da economicidade
Responsável:
· Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal.
· Mantida a irregularidade e o respectivo ressarcimento
(R$4.500,00 ou 2.130,98 VRTE).
4.1.21- Contratação de profissional do setor artístico
por meio de empresário não-exclusivo (item 3.23 desta ITC)
Base legal: art. 25 caput inciso III da Lei Federal nº
8.666/93

· Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal.
4.1.23- Contratação de Profissional do Setor Artístico
por meio de Empresário não Exclusivo (item 3.27 desta ITC)
Responsável:
· Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal.
4.1.24- Ausência de Justificativa de Preço (item 3.28
desta ITC)
Responsável:
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4.3.1.1- Rejeitar parcialmente as justificativas e julgar
irregulares as contas do senhor Lastênio Luiz Cardoso Prefeito Municipal, tendo em vista a prática de atos ilegais dispostos nos itens 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.13, 3.14, 3.17,
3.18, 3.20, 3.23, 3.25, 3.27 e 3.28, bem como pelo cometimento de infrações que causaram injustificável dano ao
erário presentificadas nos itens 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.16,
3.21, 3.22 e 3.28 desta ITC, condenando individualmente ao ressarcimento ao erário municipal no valor equivawww.tce.es.gov.br

lente a R$14.600,00 ou 6.937,52 VRTE, e solidariamente com a Federação Capixaba de Motociclismo – FECAM,
no valor equivalente a R$80.000,00 ou 37.884,16 VRTE;
solidariamente com a Federação de Kick Boxing do Estado do Espírito Santo - FEKES, no valor de R$26.800,00 ou
12.691,19 VRTE; solidariamente com a Associação Capixaba de Voo Livre - ACVL, no valor de R$20.000,00 ou
9.471,04 VRTE; solidariamente com o agente Zilmar José
da Silva Júnior, no valor de R$16.500,00 ou 7.813,61 VRTE, com fulcro no art. 84, III, “c”, “d” e “e” da LC 621/2012,
sugerindo, ainda, a aplicação de multa com amparo no
art. 95 da LC 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e
ser esta a legislação aplicável à época.
4.3.1.2- Rejeitar parcialmente as justificativas do senhor
Flauzário Lopes de Souza Neto, tendo em vista a pratica
de atos ilegais dispostos no item 3.19, sugerindo a aplicação de multa com amparo no art. 96, II da LC 32/93,
por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação
aplicável à época.
4.3.1.3- Rejeitar parcialmente as justificativas e julgar
irregulares as contas do senhor Zilmar José da Silva Júnior – Assessor Jurídico, tendo em vista a pratica de atos
ilegais dispostos nos itens 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.13 e 3.17,
bem como pelo cometimento de infrações que causaram
injustificável dano ao erário presentificadas no item 3.16
desta ITC, condenando ao ressarcimento ao erário municipal no valor de R$16.500,00 ou 7.813,61 VRTE, solidariamente com Lastênio Luiz Cardoso, com fulcro no art.
84, III, “c”, “d” e “e” da LC 621/2012, sugerindo, ainda, a
aplicação de multa com amparo no art. 95 da LC 32/93,
por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação
aplicável à época.
4.3.1.4- Rejeitar as justificativas do senhor Josmar José
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Gobbo, tendo em vista a pratica de atos ilegais dispostos no item 3.9.
4.3.1.5- Rejeitar as justificativas da senhora Sônia Maria
Pereira Franquini, tendo em vista a pratica de atos ilegais
dispostos no item 3.15.
4.3.2- Revelia
4.3.2.1- Federação Capixaba de Motociclismo, entidade
beneficiada
Reconhecer, por revelia (Despacho à fl. 2965), a prática
de ato ilegal disposto no item 3.2 e 3.4 desta ITC pela
agente, sugerindo:
a. A condenação ao ressarcimento no valor de
R$80.000,00, equivalentes a 37.884,16 VRTE (solidariamente com Lastênio Luiz Cardoso) e a aplicação de multa
individual, conforme previsto no artigo 95 da LC 32/93,
pela prática dos atos ilícitos dispostos nos subitens 3.2
e 3.4.
4.3.2.2- Federação de Kick Boxing do Estado do Espírito
Santo, entidade beneficiada
· Reconhecer, por revelia (Despacho à fl. 2965), a prática de ato ilegal disposto no item 3.6 desta ITC pela agente, sugerindo:
a. A condenação ao ressarcimento no valor de
R$26.800,00, equivalentes a 12.691,19 VRTE (solidariamente com Lastênio Luiz Cardoso) e a aplicação de multa individual, conforme art. 95 da LC 32/93, pela prática
dos atos ilícitos dispostos no subitem 3.6.

te, sugerindo
a. A condenação ao ressarcimento no valor R$20.000,00,
equivalentes a 9.471,04 VRTE (solidariamente com Lastênio Luiz Cardoso) e a aplicação de multa individual,
conforme previsto no artigo 95, da LC 32/93, pela prática
dos atos ilícitos dispostos no subitem 3.8.
Nos termos regimentais, o Ministério Público Especial de
Contas, por intermédio do Parecer de fls. 3067/3076, da
lavra do Procurador Luciano Vieira, pronunciou-se no seguinte sentido:
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – pela conversão do feito em tomada de contas especial, nos termos dos artigos 57, inciso IV, e 115 da LC
n. 621/2012, julgando-a IRREGULAR, com fulcro no art.
84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, do indigitado estatuto legal;
2 – seja imputado solidariamente o débito de 37.884,16
VRTE a Lastênio Luiz Cardoso e Federação Capixaba de
Motociclismo - FECAM, aplicando-lhes multa proporcional ao dano, nos termos dos arts. 87, inciso V, e 134
da LC n. 621/2012 c/c art. 386 do RITCEES, em decorrência dos prejuízos descritos nos itens 3.2 e 3.4 da ITC
02754/2017-5;

4.3.2.3- Associação Capixaba de Voo Livre, entidade beneficiada

3 – seja imputado solidariamente o débito de 12.691,19
VRTE a Lastênio Luiz Cardoso e Federação de Kick Boxing do Estado do Espírito Santo, aplicando-lhes multa proporcional ao dano, nos termos dos arts. 87, inciso
V, e 134 da LC n. 621/2012 c/c art. 386 do RITCEES, em
decorrência dos prejuízos descritos no item 3.6 da ITC
02754/2017-5;

· Reconhecer, por revelia (Despacho à fl. 2965), a prática de ato ilegal disposto no item 3.6 desta ITC pela agen-

4 – seja imputado solidariamente o débito de 9.471,04
VRTE a Lastênio Luiz Cardoso e Associação Capixaba de
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Vôo Livre, aplicando-lhes multa proporcional ao dano,
nos termos dos arts. 87, inciso V, e 134 da LC n. 621/2012
c/c art. 386 do RITCEES, em decorrência dos prejuízos
descritos no item 3.8 da ITC 02754/2017-5;
5 – seja imputado solidariamente o débito de 7.813,60
VRTE a Lastênio Luiz Cardoso e Zilmar José da Silva Júnior, aplicando-lhes multa proporcional ao dano, nos
termos dos arts. 87, inciso V, e 134 da LC n. 621/2012 c/c
art. 386 do RITCEES, em decorrência dos prejuízos descritos no item 3.16 da ITC 02754/2017-5;
6 – seja imputado o débito de 6.937,52 VRTE a Lastênio Luiz Cardoso, aplicando-lhe multa proporcional ao
dano, nos termos dos arts. 87, inciso V, e 134 da LC n.
621/2012 c/c art. 386 do RITCEES, em decorrência dos
prejuízos descritos no item 3.21, 3.22 e 3.28 da ITC
02754/2017-5;
7 – com espeque nos arts. 87, inciso IV, e 135, incisos II
e III, da LC n. 621/2012 c/c art. 389, incisos II e III, do RITCEES, cominar multa pecuniária a Lastênio Luiz Cardoso, Zilmar José da Silva Júnior, Flauzário Lopes de Sousa Neto, Josmar José Gobbo, Sonia Maria Pereira Franquini, Federação Capixaba de Motociclismo – FECAM,
Federação de Kick Boxing do Estado do Espírito Santo e
Associação Capixaba de Vôo Livre.
Ainda, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993, bem como no parágrafo único do art. 53 da
LC n. 621/2012, reserva-se ao direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento.
É o relatório.
II – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIADE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Nos termos do art. 75 do Regimento Interno do Tribunal
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de Contas do Estado do Espírito Santo, “as questões preliminares ou prejudiciais serão decididas antes da apreciação do mérito”.
Segundo a ITC 2754/2017, o Sr. Lastênio Luiz Cardoso,
citando o Acórdão 2246/2005 do TCU, alega, genericamente, que o prefeito deveria ser eximido de qualquer
responsabilidade, visto não ser razoável que, na função
de chefe do poder executivo, tivesse responsabilidade
em homologar licitação viciada, pois as irregularidades,
no caso, deveriam ter sido apuradas “... ainda no âmbito
da comissão de licitação e não no momento da homologação” (AC. 2246/2005).
Em sede conclusiva, foi destacado que não constam dos
autos, nem é alegada pela defesa, a existência de desconcentração ou delegação de poderes, do prefeito aos
demais agentes.
Assim, entendeu a área técnica que as alegações da defesa não merecem ser acolhidas na forma de preliminar
de mérito, não obstante, sustenta que os argumentos serão manejados in casu, quando da análise de cada irregularidade, em favor da ampla defesa e do contraditório.
Importante ressaltar que a estreita via na qual se decidem as questões preliminares e sem formação de juízo de valor definitivo sobre o mérito, se verifica que a
Instrução Técnica Inicial – ITI 260/2013 (fls. 2233-2309)
apontou vários indícios de irregularidades promovidos
pela Prefeitura Municipal de Baixo Guandu.
Nela estão identificados os responsáveis, a conduta, o
nexo causal e a culpabilidade, sendo tal peça técnica instrumento de busca de esclarecimento dos responsáveis
mediante citação, consoante a competência atribuída ao
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo pela Lei
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Complementar nº 621/2012.
Ora, não há como negar que o Sr. Lastênio Luiz Cardoso,
Prefeito Municipal no exercício de 2011 era a autoridade
responsável pela nomeação e designação dos servidores
nos cargos e funções daquela administração.
Além disso, era o responsável direto como Chefe do Poder Executivo pelos processos administrativos licitatórios e demais atos decorrentes da sua gestão, ou seja, o
ordenador de despesas máximo da municipalidade.
Nesse contexto, a conduta do gestor, chamado a responder na qualidade de responsável, se deve à omissão de
praticar um ato quando havia um dever jurídico de fazê-lo e a evidente inobservância de um dever de cuidado objetivo imposto aos ocupantes dos cargos de gestão,
em flagrante violação de leis e regulamentos.
Há de observar que ao ocupar cargos de direção na administração pública, seja agente político ou estritamente
administrativo, assumem-se atribuições inerentes àquela atividade dentro de uma cadeia de comando estruturada, com segregação de funções e hierarquizada, nos
moldes do modelo weberiano.
Assim, na administração pública, e por analogia a todo
modelo de administração, seja de natureza pública ou
privada, o corpo diretivo é responsável pelas ações cometidas por aqueles sujeitos à sua subordinação sem
que isso configure o enquadramento no conceito jurídico de responsabilidade objetiva mas decorre da ação ou
omissão do sujeito, capaz de alterar o resultado da organização ou sua inépcia para ocupar o cargo.
Não se pode considerar a atuação do responsável como
uma mera formalidade ou como ato de cunho gerencial
impassível de punição por parte deste Tribunal, uma vez
www.tce.es.gov.br

que se destina a manifestar expressa concordância com
as análises técnicas precedentes de seus subordinados,
os quais o gestor designou para análise, qualificada como culpa in eligendo e que tinha o dever de supervisionar, qualificada como culpa in vigilando, chancela sem a
qual as irregularidades não poderiam ter ocorrido.
Logo, o Sr. Lastênio Luiz Cardoso, poderá ser declarado
em alcance por meio de uma decisão definitiva desta
Corte nestes autos, em razão do cometimento das infrações constantes nos referidos itens, bem como pelo cometimento de irregularidades que causaram dano injustificado ao erário municipal.
Destarte, na condição de ordenador de despesas e autoridade máxima do poder executivo municipal, cabia ao
então prefeito, a fiscalização e vigilância da atuação daquela administração no que diz respeito ao cumprimento das disposições vigentes, em especial, a lei federal nº
8.666/1993.
Nesse sentido é firme a jurisprudência do Tribunal de
Contas da União quando a impossibilidade de eximir o
responsável de responder pela irregularidade, com base
na culpa in eligendo ou na culpa in vigilando, quando o
ato não for praticado diretamente pelo gestor principal,
e sim por outros servidores ou por órgão subordinado
ao seu, conforme o Acórdão 2.818/2015-Plenário e mesmo quando se escuda em pareceres técnicos e jurídicos
com o objetivo de elidir sua responsabilidade por ato ou
omissão irregular de sua parte, uma vez que tais peças
apenas são contribuições para o processo decisório, conforme Acórdão 341/2015-Plenário, vez que as manifestações contida em pareceres técnicos e jurídicos não vincula a atuação dos gestores, de modo que não tem força para impor ao administrador a prática de um ato maSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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nifestamente irregular, uma vez que cabe a ele, em última instância, decidir sobre a conveniência e oportunidade de praticar atos administrativos, conforme Acórdão
2.806/2014-Plenário).
Além disso, não é por outra razão que a área técnica
disse que “... os argumentos serão manejados in casu,
quando da análise de cada irregularidade...”, porquanto
a análise dessa preliminar se confunde inexoravelmente com a análise de mérito acerca da própria irregularidade.
Concluo, assim, que seja mantida a inclusão do senhor
Sr. Lastênio Luiz Cardoso (Prefeito Municipal), no rol de
responsáveis do presente processo, para a competente
e oportuna análise do mérito, motivo pelo qual proponho decisão no sentido da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva requerida pelo mesmo, em razão de
exercer na ocasião o cargo de Prefeito do Município de
Baixo Guandu.
III – DO MÉRITO
Dada a similaridade de alguns itens constantes dos achados de auditoria e para evitar repetições desnecessárias,
a seguir irei elencar conjuntamente os itens que se mostraram análogos.
III.1 - Ausência de formalização do instrumento de
repasse (Convênio) (itens 3.1, 3.3, 3.5 e 3.7 da ITC
2754/2017). Processo 2333/2011, Processo 7001/2011,
Processo 2234/2011 e Processo 4131/2011. Base legal:
artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsáveis :
A) Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal
Conduta: Realizar repasse financeiro para Entidade Privada sem o instrumento de Convênio, bem como ratificar
Diário Oficial de Contas

indevidamente a contratação com a Federação Capixaba de Motociclismo – FECAM, Federação de Kick Boxing
e Associação Capixaba de Vôo Livre ACVL por inexigibilidade de licitação nos Processo 2333/2011, 7001/2011,
2234/2011 e 4131/2011.
B) Flauzário Lopes de Sousa Neto – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Conduta: Reconhecer indevidamente a inexigibilidade
de licitação referente ao repasse financeiro realizado para a Federação Capixaba de Motociclismo – FECAM, Federação de Kick Boxing e Associação Capixaba de Vôo Livre ACVL.
C) Zilmar José da Silva Júnior – Assessor Jurídico
Conduta: Emitir Parecer de forma equivocada ao caracterizar como inexigibilidade de licitação o repasse financeiro para a Federação Capixaba de Motociclismo – FECAM, Federação de Kick Boxing e Associação Capixaba
de Vôo Livre ACVL.
A equipe técnica relatou que a prefeitura de Baixo Guandu firmou os seguintes contratos: Contrato nº 32/2011
com a Federação Capixaba de Motociclismo para a realização da 4ª etapa do Campeonato Capixaba de Motocross (Processo 2333/2011), Contrato nº 77/2011 com a
Federação Capixaba de Motociclismo, para a realização
da 9ª Etapa e final do Campeonato Capixaba de Motocross (Processo 7001/2011), Contrato nº 41/2011 com a
Federação de Kick Boxing do Estado do Espírito Santo –
FEKES, para a realização da I Copa Norte de Kick Boxing
e seletiva Estadual de Kick Boxing 2011 – III Desafio Baixo Guandu Fight de Kick Boxing (Processo 2234/2011) e
Contrato nº 51/2011 com a Associação Capixaba de Voo
Livre - ACVL, para a realização da 9ª Etapa e final do Camwww.tce.es.gov.br

peonato Capixaba de Motocross (Processo 4131/2011)
Constatou-se que a Administração efetuou as contratações em tela com fulcro no artigo 25 da Lei 8.666/93,
que trata da hipótese de inexigibilidade de licitação.
Houve o repasse de recursos da ordem de R$40.000,00
(Contratos 32/2011 e 77/201/ processos 2333/2011 e
7001/2011), R$26.800,00 (Contrato 41/2011/processo
2234/2011) e R$20.000,00 (Contrato 51/2011/processo
4131/2011.
Para a equipe auditora, no entanto, os objetos tratados
não se configuram como hipótese de inexigibilidade de
licitação, pois não era caso de contrato, mas sim de convênio, pois no contrato as partes têm interesses diversos
e opostos e no convênio os partícipes têm interesses comuns e coincidentes.
A defesa apresentada pelo prefeito municipal suscitou,
em sede preliminar, não ter responsabilidade pelas contratações realizadas por seus subordinados.
No mérito as alegações do prefeito são idênticas às do
presidente da CPL, e em síntese, aduzem não caber o instrumento de convênio, uma vez que reduziria “a supremacia do interesse público”.
Quanto à defesa do assessor jurídico, suas alegações se
voltam a afirmar que não há irregularidade nos pareceres emitidos pelo agente, pois se tratou de “entendimento segundo as suas convicções, estando o mesmo devidamente fundamentado”, além de não se encontrar eivado de vício essencial ou erro grosseiro, não havendo,
ainda, má fé por parte do agente.
Assevera, ainda, que não há que se falar de “ausência de
formalização de instrumento”, uma vez que foi firmado
o contrato, que assim como o convênio, está normatizaSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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do pela Lei 8.666/93, sendo irrelevante a “forma em que
nominado o vínculo com a administração”.
Na análise da questão, consubstanciada de forma detalhada no item 3.1 da Instrução Técnica Conclusiva
2754/2017 e aproveitada nos itens 3.3, 3.5 e 3.7 da mesma peça técnica, a área técnica destacou que a equipe
de auditoria não havia questionado a “supremacia do direito público sobre o privado”, mas que o termo adequado para o repasse à Federação Capixaba de Motociclismo seria o “convênio”, especialmente porque não se estava contratando um bem ou serviço para suprir uma demanda da administração, mas concedendo recursos para a entidade realizar uma atividade que poderia trazer
alguns benefícios (nos termos da defesa: “divulgação do
nome do município e atração de visitantes”), razão pela
qual entendeu persistir a irregularidade.
Rechaçou também a alegação de defesa de que não é relevante a denominação (ou espécie) da forma contratual adotada – contrato ou convênio. Ao contrário do alegado, afirmou que uma vez definidas na lei as espécies
de contrato administrativo (contrato e convênio) e suas
naturezas distintas, impõe-se ao agente, especialmente
aqueles da área jurídica, a obrigação de agir em plena
conformidade ao comando legal.
Deste modo, não haveria possibilidade de confundir
tais formas de ajustes (contrato e convênio), pois a Lei
8.666/93 define com precisão os casos em que se aplicam, configura-se em erro grosseiro o seu desconhecimento.
Quanto à responsabilidade, enfatizou que o chefe do
executivo participou ativamente de todas as fases do
processo de contratação da entidade, demonstrando ter
conhecimento amplo dos fatos e valores tratados e da
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forma como se deu a contratação, sendo razoável esperar do agente, na função de prefeito municipal, a adoção de medidas visando à correção das irregularidades,
pois envolvia matéria – contratos e convênios – de pouca
complexidade para os agentes públicos que atuam nos
entes municipais, especialmente em se tratando do chefe do poder executivo.
No que tange ao presidente da CPL, concluiu por não haver respaldo jurídico para responsabilizar o presidente
da CPL por emitir opinião sobre inexigibilidade ou dispensa de licitação.
E quanto ao assessor jurídico, entendeu restar evidente que os pareceres emitidos pelo agente nos casos de
“contratação” (não por meio de convênios) de entidades sem fins lucrativos para divulgar o nome do município foram desarrazoados, contrário às normas e aos fatos, tendo contribuição essencial no convencimento dos
demais agentes em favor do instrumento de “contrato”
(não “convênio”).
Considerando que inicialmente estou me reportando
a análise realizada pela área técnica referente ao ponto suscitado no item 3.1 da ITC 2754/2017 (processo
2333/2011), sendo esse análogo aos itens 3.3, 3.5 e 3.7
da mesma peça técnica cuido de transcrever parte da
Instrução Técnica Conclusiva, que diante da clareza dos
fundamentos expostos chegou-se a seguinte conclusão:
A irregularidade apontada pela ITI 260/2013, nos itens
2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.1.3.1 e 2.1.4.1, foi a de “emitir Parecer
de forma equivocada ao caracterizar como inexigibilidade de licitação o repasse financeiro para a Federação Capixaba de Motociclismo”.
Em análise dos pareceres emitidos (Federação Capixawww.tce.es.gov.br

ba de Motociclismo, fls. 175-178; Federação Capixaba de
Motociclismo, fls. 268-271; Federação de KICK Boxing do
Estado do Espírito Santo fls. 340-343 e Associação Capixaba de Voo Livre, fls. 435-438), contestados pela equipe
técnica, observa-se que são todos absolutamente idênticos na sua fundamentação (apresentam diferenças apenas nas datas em que foram assinados e na identificação das diversas entidades beneficiadas), configurando-se em pareceres “pró-forma” (“com teor padronizado”,
cf. ACÓRDÃO TCU 2158/11).
Tais pareceres concluem pela regularidade da contratação das entidades por inexigibilidade de licitação, apesar
de não se tratar da contratação ou aquisição de obras,
materiais, bens, serviços ou profissionais, mas, claramente, do repasse de recursos para que as entidades privadas realizassem eventos particulares, de cunho esportivo, cujo “produto” obtido pelo município seria a “divulgação” do seu nome e a possível visita de turistas.
Assim, a “divulgação do nome do município” seria obtida com a realização do evento pelo qual a prefeitura havia repassado recursos financeiros, o que deixa evidente
que – sem entrar no mérito da eficiência ou motivação
– o evento era o “objeto” de interesse tanto da entidade
privada, quanto da prefeitura, quer dizer, interesse mútuo e recíproco, sem intuito lucrativo (mesmo porque a
entidade era “sem fins lucrativos”).
Ou, ao contrário, a entidade privada não estava fornecendo um produto ou serviço para a prefeitura com o
objetivo de receber em troca uma contraprestação (pagamento) – se assim fosse, o interesse da entidade seria
o pagamento (lucro) e o interesse da prefeitura, de forma oposta, seria a entrega do bem ou prestação do serviço.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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No processo de contratação da Associação Capixaba de
Voo Livre (item 2.1.4.1 e 2.1.4.2 da ITI 260/2013), a entidade apresentou, entre outros documentos, cópia do
“convênio 04/2011” que firmara, no mesmo ano de
2011, com Secretaria Estadual de Esportes (fls. 398-407),
fato que evidenciava ser esta a forma adequada – convênio – para o ajuste com a administração pública.
Entretanto, a presença do convênio 04/11 não foi considerada pelo agente quando emitiu seu parecer (fls. 435438).
Assim, resta evidente que os pareceres emitidos pelo agente nos casos de “contratação” (não por meio de
convênios) de entidades sem fins lucrativos para divulgar
o nome do município foram desarrazoados, contrário às
normas e aos fatos, tendo contribuição essencial no convencimento dos demais agentes em favor do instrumento de “contrato” (não “convênio”).
A alegação da Defesa, de que não é relevante a denominação (ou espécie) da forma contratual adotada – contrato ou convênio – demonstra, enfim, desapego à jurisprudência e doutrina uníssonas acerca do tema.
Não é porque ambas as espécies contratuais – contrato
e convênio – são regidas pela Lei 8.666/93 que se torna
discricionária a sua escolha.
Ao contrário: uma vez definidas na lei as espécies de
contrato administrativo (contrato e convênio) e suas naturezas distintas (por óbvio), impõe-se ao agente, especialmente aqueles da área jurídica, a obrigação de agir
em plena conformidade ao comando legal.
No caso, não há possibilidade de confundir tais formas
de contrato administrativo (contrato e convênio), pois a
Lei 8.666/93 define com precisão aos casos em que se
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aplica, configurando-se em erro grosseiro o seu desconhecimento.
Grifo nosso
O Ministério Público de Contas, por sua vez, em parecer
de fls. 3067/3076, acompanhou o entendimento da área
técnica e com o intuito de robustecer a gravidade da irregularidade identificada, trouxe à baila os seguintes julgados do Tribunal de Contas da União que repreendem
com veemência a conduta praticada pelo responsável:
Acórdão 3241/2013 – Plenário, Rel. Walton Alencar Rodrigues
O interesse recíproco entre os partícipes é condição essencial à formação de acordo mediante convênio. Tal interesse somente é assegurado na medida em que o objeto pretendido ou o resultado almejado possa ser usufruído por ambas as partes.
Acórdão 759/2011 – Plenário, Rel. Raimundo Carreiro
A escolha da utilização de convênios ou contratos não se
insere no âmbito da discricionariedade e é determinada
pelas normas aplicáveis à matéria.
Pois bem. Conforme acertadamente colocado pela área
técnica, corroborado pelo parquet de Contas, a escolha
da utilização do termo a ser ajustado, se contrato ou convênio, não se insere no âmbito da discricionariedade do
administrador público, mas é determinado pela legislação aplicável à matéria.
Preliminarmente, há que se buscar na legislação a definição para os dois institutos.
O conceito legal de contrato está definido no parágrafo
único do art. 2º da Lei 8.666/93:
Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualwww.tce.es.gov.br

quer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração
Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
Já o conceito de convênio pode ser extraído do inciso I,
do §1º, do Decreto 6.170/2007, senão vejamos:
Convênio - acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros
de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um
lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas
sem fins lucrativos, visando a execução de programa de
governo, envolvendo a realização de projeto, atividade,
serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;
O Decreto Estadual nº 2.738-R também traz o conceito
de Convênio, conforme se vê do dispositivo legal abaixo:
Art. 1º [...]
§ 1ºPara os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - convênio: instrumento que disciplina o repasse e o recebimento de recursos públicos e que tenha como partícipes órgãos e entidades da Administração Pública, Direta e Indireta, de qualquer esfera do governo ou entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução
de programa, projeto/atividade, plano de trabalho ou a
realização de evento de interesse recíproco, em regime
de mútua cooperação, sem objetivo de lucro e cuja verba repassada permaneça com a natureza de dinheiro público;
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Assim, nota-se que o acordo de vontades encontrado
nos convênios é marcado pela cooperação ou mútua colaboração. Diferentemente do acordo travado nos contratos, em que se espera a entrega ou prestação de um
produto em troca de remuneração.

ITC 2754/2017, cabendo à responsabilização do Sr. Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal e do Sr. Zilmar José
da Silva Júnior – Assessor Jurídico, excluindo do rol dos
responsáveis o Sr. Flauzário Lopes de Sousa Neto, presidente da CPL.

Nesse sentido, o contrato impõe natureza sinalagmática,
ou seja, direitos e obrigações recíprocas, que podem ser
sintetizadas em contraprestação de uma atividade mediante pagamento da outra parte. Já o convênio pressupõe interesses recíprocos na prática de uma atividade de
interesse comum entre os partícipes, ou seja, não se visa
ao lucro na celebração de um convênio.

III.2- Ausência de Prestação de Contas (itens 3.2, 3.4,
3.6 e 3.8 da ITC 2754/2017). Base legal: art. 37 caput e
art. 70 § 1º da Constituição Federal.

Nas situações que ora examino, não vislumbro uma prestação de serviços das entidades beneficiadas para o município, restando evidenciado, portanto, que o instrumento adequado a tais situações é exemplo típico de um
convênio, nos termos da legislação que rege a matéria.
Nesse aspecto, deveria a municipalidade ter formalizado
o imprescindível instrumento de repasse (Convênio) entre a Prefeitura Municipal de Baixo Guandu e as entidades beneficiadas, a saber: Federação Capixaba de Motociclismo – FECAM, Federação de KICK Boxing do Estado
do Espírito Santo FEKES e a Associação Capixaba de Voo
Livre ACVL; que devido a suas características e nuances
impunha a inclusão obrigatória de cláusulas como o dever de prestar contas dos recursos transferidos; a necessidade de manter recursos em conta específica e a obrigatoriedade de devolução de recursos não utilizados.
Diante de tais alegações e constatações, entendo por
acompanhar a equipe técnica e o Ministério Público de
Contas, no sentido de manter a irregularidade referente à ausência de formalização do instrumento de repasse (Convênio), constante dos itens 3.1, 3.3, 3.5 e 3.7 da
Diário Oficial de Contas

Responsáveis.
A) Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal
Conduta: Efetuar repasse financeiro a Federação Capixaba de Motociclismo – FECAM, Federação de Kick Boxing
e Associação Capixaba de Vôo Livre ACVL, sem exigir que
a Entidade apresentasse a prestação de contas do referido recurso.
B) Federação Capixaba de Motociclismo – FECAM
Federação de KICK Boxing do Estado do Espírito Santo
FEKES
Associação Capixaba de Voo Livre ACVL
Conduta: Receber recursos financeiros da Prefeitura Municipal sem a devida prestação de contas dos valores recebidos.
Com relação aos Contratos firmados com a Federação
Capixaba de Motociclismo (Contratos 32/11 e 77/2011),
Federação de KICK Boxing do Estado do Espírito Santo
FEKES (Contrato 41/2011) e a Associação Capixaba de
Voo Livre ACVL (Contrato 51/2011) a equipe prossegue
relatando que, por tratar-se de transferências a entidades privadas sem fins lucrativos, além de necessitar de
formalização do instrumento de Convênio, torna-se necessário, também, que as entidades beneficiárias dos rewww.tce.es.gov.br

cursos, realizem a respectiva prestação de contas de forma pormenorizada, não se prestando a apresentação de
um simples recibo de forma global, como os que foram
juntados aos autos.
Os repasses foram feitos da seguinte forma: R$ 40.000,00
à Federação Capixaba de Motociclismo para a realização
da 4ª etapa do Campeonato Capixaba Unificado de Motocross e Supercross; R$ 40.000,00 à Federação Capixaba de Motociclismo para a 9ª Etapa e Final do Campeonato Capixaba Unificado de Motocross e Supercross de
2011; R$ 26.800,00 à Federação de Kick Boxing do Estado do Espírito Santo para a realização da 1ª Copa Norte
de Kick Boxin e Seletiva Estadual de Kick Boxing e R$ R$
20.000,00 à Associação Capixaba de Vôo Livre para a realização da Segunda Etapa do Campeonato Capixaba de
Vôo Livrre de 2011.
Com relação aos contratos 32/11e 77/2011 firmados
com a Federação Capixaba de Motociclismo e o Contrato
41/2011 firmado com a Federação de Kick Boxing as alegações do gestor são basicamente as mesmas, ajustando
o texto a cada entidade destacada.
Nesse sentido, destaca que basta uma consulta ao site do youtube para comprovar que todas as obrigações
assumidas foram realizadas. Não anexou documentos
comprobatórios.
No que tange ao Contrato 51/2011 firmado com a Associação Capixaba de Voo Livre ACVL, alegou que no processo de pagamento consta empenho, recolhimento do
INSS, ISSQN, IRPJ e liquidação, além do “atesto” por parte do secretário de esportes.
Anexou algumas imagens copiadas de links da internet,
acompanhadas de alguma matéria jornalística sobre o
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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assunto que buscam comprovar que o evento ocorreu.
Não anexou documentos comprobatórios da aplicação
dos recursos nas despesas previstas.

Assim, dado a oportunidade ao agente para se justificar,
as alegações apresentadas não foram capazes de comprovar a regular utilização dos recursos repassados.

As entidades beneficiadas, a saber, Federação Capixaba
de Motociclismo, Federação de KICK Boxing do Estado do
Espírito Santo FEKES e a Associação Capixaba de Voo Livre ACVL, por sua vez, não apresentaram nenhuma defesa quanto aos fatos apontados, sendo consideradas revéis.

Mantida a irregularidade e o respectivo ressarcimento
de R$40.000,00 (18.942,0847 VRTE).

Em sede de Instrução Técnica Conclusiva, a área técnica
destacou na análise do item 3.2 (análogo aos itens 3.4,
3.6 e 3.8 da ITC 2754/2017) que ”não houve a prestação
de contas dos recursos repassados à Federação Capixaba
de Motociclismo, embora exista, na instrução do processo, uma “planilha de custos” (fl. 122) elaborada pela entidade, detalhando diversos itens (por exemplo: cronometragem, R$9.900,00; troféus, R$R$3.000,00 etc.) cuja
total soma R$40.000,00”.
Acrescentou, ainda:
Em suas justificativas, a Defesa não apresenta documentação ou qualquer outra forma de comprovação de que
os recursos repassados tenham sido utilizados conforme
previstos.
A Defesa sugere, apenas, que se visualize um vídeo disponível na internet (no “youtube”) como comprovação
de que o evento ocorreu.
Mesmo que tal meio não seja considerado forma adequada e efetiva de prova para compor o processo em tela, menos ainda para comprovar a regular utilização dos
recursos, ao visitar o vídeo indicado, encontra-se uma filmagem com partes do evento (participantes, público nas
arquibancadas, algumas cenas das provas e premiação).
Diário Oficial de Contas

Não restou diferente, portanto, a conclusão a que se
chegou a área técnica nos demais itens análogos, conforme se extrai dos termos que ora transcrevo:
ITEM 3.4 DA ITC 2754/17:
3.4- Ausência de Prestação de Contas (item 2.1.2.2 da ITI
260/2013)
Análise
Tanto as preliminares quanto as alegações não foram
acolhidas, conforme exposto no item 3.2.2.1.
Mantida a irregularidade e o respectivo ressarcimento
de R$40.000,00 (18.942,0847 VRTE).
ITEM 3.6 DA ITC 2754/17:
3.6- Ausência de Prestação de Contas (item 2.1.3.2 da ITI
260/2013)
Análise.
Tanto as preliminares quanto as alegações não foram
acolhidas, conforme exposto no item 3.2.2.1.
Mantida a irregularidade e o respectivo ressarcimento
de R$26.800,00 (12.691,1967 VRTE).
ITEM 3.8 DA ITC 2754/17:
3.8- Ausência de prestação de contas (item 2.1.4.2 da ITI
260/2013)
Análise
Tanto as preliminares quanto as alegações não foram
acolhidas, conforme exposto no item 3.2.2.1.
www.tce.es.gov.br

Mantida a irregularidade e o respectivo ressarcimento
de R$20.000,00 (9.471,0423 VRTE).
No que tange a tal indicativo de irregularidade, suscitado nos itens 3.2, 3.4, 3.6 e 3.8 da ITC 2754/2017, o Ministério Público de Contas anuiu aos argumentos da área
técnica.
Nesta senda, permito-me transcrever, parte da manifestação ministerial, diante da relevância de seus fundamentos e o destaque para o posicionamento jurisprudencial colhido:
3.1.1. Todavia, no tocante aos itens 3.2, 3.4, 3.6 e 3.8 da
ITC 02754/2017-5 pertinente mencionar que a não prestação de contas dos recursos do convênio justifica a imputação de dano no valor da totalidade dos recursos repassados, consoante entendimento do Tribunal de Contas da União exarado no Acórdão 10038/2017 – Primeira
Câmara. Vejamos:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OMISSÃO. IRREGULARIDADE. DÉBITO. MULTA.
1. O dever de prestar contas, de matriz constitucional, é
inerente à gestão de recursos públicos, constituindo um
dos pilares da adoção entre nós do sistema republicano.
2. A ausência de prestação de contas significa não somente o descumprimento da Constituição e da legislação em vigor, mas a violação do dever de transparência
na prática dos atos de gestão, a ausência de comprovação da lisura no trato com a coisa pública, a possibilidade
sempre presente de que a totalidade dos recursos públicos federais, transferida ao Município, tenha sido desviada, em benefício de administrador ímprobo, ou de pessoas por ele beneficiadas.
3. O fortuito ou força maior somente libera o gestor do
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dever de prestar contas no caso de impossibilidade absoluta do adimplemento do dever constitucional. Se a impossibilidade for relativa, obriga-se o devedor a cumprir
a obrigação, ainda que de forma parcial.
4. A subtração dos documentos relativos à execução de
recursos transferidos a Município não constitui impedimento absoluto para prestação de contas, porque tais
documentos podem - rectius, devem - ser reconstituídos, pelo responsável, imediatamente após o desaparecimento.
5. Cabe ao responsável fazer prova inequívoca do cometimento da irregularidade confessada, para afastar irregularidade de maior gravidade a ele imputada, porque
em matéria de direito financeiro “cabe ao ordenador de
despesas provar que não é responsável pelas infrações
que lhe são imputadas” (STF, MS 20335/DF). (Acórdão
10038/2017 – Primeira Câmara, Rel. Walton Alencar Rodrigues).
Ademais, cabível rememorar que “para comprovar a boa
e regular aplicação de recursos públicos transferidos por
força de convênios celebrados [...], não basta a simples
apresentação da prestação de contas do ajuste. É imprescindível que o responsável evidencie, por meio de
documentos idôneos, que o objeto do convênio foi efetivamente executado com os valores recebidos. Tal evidenciação só se dá mediante inequívoca comprovação
da existência de nexo de causalidade entre a fonte de receita e os gastos para consecução do objeto do ajuste.
Assim, é imperioso que, com os documentos apresentados com vistas a comprovar o bom emprego dos valores públicos, seja possível constatar que eles foram efetivamente utilizados no objeto pactuado, de acordo com
os normativos legais e regulamentares vigentes” (TCU,
Diário Oficial de Contas

Acórdão 6098/2017 – Primeira Câmara, Rel. Benjamin
Zymler).

de Bombeiro.

Deste modo, diante da criteriosa e detalhada análise empreendida pela área técnica, entendo por acompanhar
os argumentos fáticos e jurídicos ora mencionados, corroborado pelo douto Ministério Público de Contas, posicionando-me pela manutenção da irregularidade referente à ausência de prestação de contas descrita nos
itens 3.2, 3.4, 3.6 e 3.8 da ITC 2754/17 e os respectivos
ressarcimentos, de responsabilidade do Sr. Lastênio Luiz
Cardoso, em solidariedade com as entidades beneficiadas, a seguir descritas:

A) Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito municipal

Valor (Vrte)
18.942,0847
18.942,0847
12.691,1967

Contrato
Entidade Beneficiada
32/2011 Federação Capixaba de Motociclismo
77/2011 Federação Capixaba de Motociclismo
41/2011 Federação de Kick Boxing do Espirito
Santo FEKES
9.471,0423 51/2011 Associação Capixaba de Vôo Livre ACVL

III.3 Ausência de Emissão e Quitação de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART CREA, bem como do
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiro (itens 3.9
e 3.15 da ITC 2754/17). Base legal: Cláusula sexta, §§ 5º
e 6º, do Contrato 080/11.
Responsáveis:
(Processo 5899/11)
A) Lastênio Luiz Cardoso - Prefeito Municipal
Conduta: Realizar pagamento a empresa com descumprimento de Cláusula Contratual
B) Josmar José Gobbo - Secretário Municipal de Agricultura – Fiscal do Contrato 080/11
Conduta: Não exigir a comprovação por parte da empresa contratada da Anotação da Responsabilidade Técnica
ART – CREA, bem como Certificado de Vistoria do Corpo
www.tce.es.gov.br

(Processo 809/2011)
Conduta: Realizar pagamento a empresa com descumprimento de Cláusula Contratual
B) Sônia Maria Pereira Franquini - Secretária Municipal
de Educação e Cultura e Fiscal do Contrato 062/11
Conduta: Não exigir a comprovação por parte da empresa contratada, da Anotação da Responsabilidade
O item em destaque trata da ausência das juntadas da
Emissão e Quitação da Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART CREA, em favor das empresas Rose Marcia Malacarne – Produções e Locações ME e Vera Lúcia
Kamke dos Santos - ME, bem como do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiro, referentes ao objeto dos
contratos 080/11 e 62/11, como foi determinado na
Cláusula Sexta - Parágrafo Quinto e Sexto dos respectivos contratos, como condição para a execução dos serviços (Processos 5899/11e 809/2011).
Quanto ao processo 5899/11, o prefeito não se manifestou acerca desse ponto específico e no que tange ao processo 809/2011, alegou que os serviços foram atestados
pelo fiscal do contrato.
O Sr. Josmar José Gobbo – fiscal do contrato 080/11- alegou, em linhas gerias, que foi nomeado fiscal do contrato 80/11 e não foi comunicado de tal fato. Ainda assim,
por ele ter sido o responsável por entregar os documentos ao fórum local para a “instrução do pedido de alvará judicial”, foi precavido à época e reproduziu tais documentos, entre eles o ART-CREA e o Certificado do Corpo
de Bombeiros, os quais afirma anexar aos autos.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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A Srª Sônia Maria Pereira Franquini, fiscal do contrato
62/11, sustenta em sua defesa que o agente Josmar José
Gobbo apresentaria o ART e a licença do Corpo de Bombeiros, comprovando que os mesmos foram emitidos e
que, por descaso, não foram anexados ao processo.
Também afirma que foi nomeada fiscal do contrato
62/11 e não foi comunicada de tal fato.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, na
análise do item 3.9 da ITC 2754/2017, referente ao processo 5899/11, destacou que os documentos anexados
referem-se ao ART-CREA (fls. 2359), mas em nome da
empresa Mais Estrutura Locação de Tendas e Brinquedos, e não da empresa contratada, Rose Márcia Malacarne – Produções e Locações.
Já o Certificado do Corpo de Bombeiros (Alvará de Licença, fls. 2360) ressaltou que não indica o nome da empresa responsável, apenas a regularidade da “construção
provisória”, do qual se presume validade geral.
Nesse sentido, mencionou, ainda, que a exigência do
ART é pacifica na jurisprudência do TCU, independente
de outras exigências relativas ao “poder de policia” da
administração, trazendo à baila a Súmula nº 260 do TCU
que trata do tema em questão:

Em relação à alegação do fiscal do contrato de que não
foi comunicado de que seria fiscal do contrato, constata-se que a “cláusula décima- da fiscalização” do Contrato
80/11 (fl. 644) determina que “a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços ficarão sob responsabilidade do Secretario Municipal de Agricultura através do Secretário Sr. Josmar José Gobbo”.
Ademais, observa-se que o agente atestou a prestação
dos serviços (fl. 656) e a execução contratual.
Nesse contexto, concluiu a área técnica por manter a irregularidade em relação à ausência de ART, atribuindo a
responsabilidade ao fiscal do contrato e afastando a responsabilidade do prefeito por entender que não caberia
responsabilizá-lo por culpa “in elegendo” e “in vigilando”
porquanto não teria ele a obrigação de verificar todos e
quaisquer atos cometidos pelo servidor que era ao mesmo tempo, Secretário de Agricultura do Município e fiscal do contrato.
De igual modo, ao manifestar seu entendimento em relação ao item 3.15 da ITC 2754/017, que trata do processo 809/2011, a área técnica assim se pronunciou:

agente Josmar José Gobbo, informados pela Defesa, são
de um ART em nome da empresa Mais Estrutura Locação
de Tendas e Brinquedos, não da empresa contratada Vera Lúcia Kamke dos Santos – ME (fls. 2359).
Conforme já exposto, a exigência do ART é pacifica na
jurisprudência do TCU (vide Súmula 260), independente de outras exigências relativas ao “poder de policia” da
administração.
Em relação à alegação de que o agente não foi comunicado de que seria fiscal do contrato, constata-se que a
“cláusula décima- da fiscalização” do Contrato 62/11 (fl.
1371) determina que “a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços ficarão sob responsabilidade
da Secretária Municipal de Educação e Cultura através
da Secretária Sônia Maria Pereira Franquini”.
Ademais, observa-se que a agente atestou por diversas
vezes as prestações dos serviços (por exemplo, fls. 1385,
1394, 1403, 1412, 1421, 1430 e 1439) e a execução contratual.
Assim, tendo a oportunidade de apresentar justificativas
relativas à irregularidade apontada, a agente não anexa
documentos ou apresenta fatos que comprovem a emissão do ART, comprovando apenas o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Súmula Nº 260 – TCU

A Defesa não anexa cópia dos documentos aos quais se
refere, alvará judicial, vistoria do Corpo de Bombeiros e
A.R.T.

É dever do gestor exigir apresentação de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de
engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas.

A vistoria do Corpo de Bombeiros foi anexada à Defesa
do agente Josmar José Gobbo (vide item 3.9.2.2 desta
ITC) – conforme exposto, o referido Certificado do Corpo de Bombeiros (Alvará de Licença, fls. 2360) não indica o nome da empresa responsável, apenas a regularidade da “construção provisória”, do qual se presume validade geral.

Mantida a irregularidade quanto à ausência de “emissão e quitação de anotação de responsabilidade técnica – ART CREA”.

Acrescentou ainda:

Em relação ao A.R.T., os documentos anexados pelo

Acórdão 4790/2013 – Segunda Câmara, Rel. Ana Arraes
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O Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento da área técnica e para reforçá-lo mencionou a jurisprudência do TCU que a seguir transcrevo:
Itens 3.9 e 3.15
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Nas licitações e contratações de obras e serviços de engenharia, compete aos gestores públicos exigir, a cada
etapa (projeto, execução, supervisão e fiscalização), as
respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica, sob
pena de responsabilização.
O exame de mérito apresentado pelo Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas não merece reparos materiais por ter discutido de forma detida e com enorme
propriedade os elementos apresentados pelos responsáveis, razão pela qual acompanho a área técnica e o Ministério Público de Contas e mantenho a irregularidade,
quanto à ausência de emissão e quitação de anotação de
responsabilidade técnica – ART CREA, com a imputação
de responsabilidade ao Sr. Josmar José Gobbo, referente ao processo 5899/11 (item 3.9 da ITC 2754/17) e da
Srª Sônia Maria Pereira Franquini, referente ao processo
809/11 (item 3.15 da ITC 2754/17), excluindo do rol de
responsáveis o Sr. Lastênio Luiz Cardoso.
III.4 - Ausência de Parcelamento de Objeto Licitatório
(item 3.10 da ITC 2754/17). Base legal: artigo 3º, § 1º, inciso I c/c artigo 23, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsáveis
A) Lastênio Luiz Cardoso - Prefeito Municipal
Conduta: Homologar e efetuar contratação com edital
contendo restrição à ampla competitividade
B) Flauzário Lopes de Souza Neto - Pregoeiro designado
pela Portaria nº 003/2011)
Conduta: Elaborar edital de licitação e conduzir processo licitatório com edital contendo restrição à ampla competividade.
Ainda com relação ao contrato 080/11 mencionado no
item anterior, a equipe de auditoria relata que o Edital
Diário Oficial de Contas

do Pregão Presencial 81/2011 da prefeitura de Baixo
Guandu reuniu, em um mesmo lote, palco, som e iluminação, sendo que o vencedor seria o licitante que oferecesse o menor valor global.
Tal conduta, de acordo com a equipe auditora, teria impedido a participação de empresas que possuíam apenas um dos itens, em detrimento das que possuíam a totalidade, ao determinar que o licitante fizesse sua proposta pelo menor preço em um lote. O valor da proposta
vencedora foi de R$19.700,00 (Contrato 80/2011).
A defesa alega que poderia ter realizado convite em que
seria necessário convidar três empresas, mas como optou pelo pregão, oito empresas disputaram o certame.
Acrescenta que este seria o caso “... onde tecnicamente
é inviável fazer a licitação por item e não por lote ...”, pois
o serviço contratado era “técnico” e a “... falta de um dos
componentes pelo não cumprimento do contratado poderia colocar em risco toda a programação ...”, causando
prejuízo à administração.
No confronto do relato da equipe com as alegações oferecidas pela defesa, a área técnica procedeu à análise detida e meticulosa dos fatos, por meio da ITC 2754/2017,
trazendo contribuições essenciais ao deslinde da matéria, as quais merecem aqui registro:
Embora não se encontre as devidas justificativas acerca do não parcelamento do objeto licitado em itens, no
processo de contratação de palco, som e iluminação, o
agente informou a participação de 8 empresas no certame, o que se confirma com a Ata de julgamento anexada (fl. 2743), além de se constatar a ocorrência de 6 etapas de lances.
Percebe-se, portanto, que não houve prejuízo à competiwww.tce.es.gov.br

tividade do certame, como relatado pela equipe técnica.
Ademais, parece razoável considerar tecnicamente inviável realizar o certame por itens, uma vez que os elementos de palco, som e iluminação devem ser compatíveis para o seu adequado funcionamento. Sanada a irregularidade.
Afastada a irregularidade.
Pois bem. Em síntese, este tópico refere-se especificamente ao lote 01 do edital do Edital de Pregão Presencia
nº 81/2011, que reuniu os serviços de locação de palco,
som e iluminação no mesmo lote.
Destaco que o art. 23, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93
estabelece que “as obras, serviços e compras efetuadas
pela Administração serão divididas em tantas parcelas
quantas se comprovarem técnica e economicamente
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e
à ampliação da competitividade sem perda da economia
de escala” (grifado).
Da intelecção do dispositivo mencionado, extrai-se que
o parcelamento não seria para todos os casos, mas sim
quando não acarretar prejuízo no aspecto técnico ou
perda da economia de escala.
Destarte, o fracionamento não pode ocorrer de modo
que os custos de produção e, consequentemente, de
aquisição do produto sejam aumentados e suportados
pela Administração.
Neste sentido, a súmula 247 do TCU assinala:
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
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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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.
Ainda, conforme lição de Marçal Justen Filho, o fracionamento da contratação deve respeitar limites de ordem
técnica e econômica. O fracionamento em lotes ou itens
deve respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser
executado, sem comprometer a execução de forma satisfatória.
Sobreleva averiguar, portanto, a viabilidade técnica do
projeto, bem como se o parcelamento representa uma
vantagem para a Administração.
Penso que os serviços constantes do lote 01 do edital do
pegão presencial 081/2011 guardam estrita relação funcional entre si, mostrando-se complementares uns aos
outros.
Nesse sentido, entendo que as instalações de palco se
complementam, uma vez que se mostra notoriamente mais econômico e prático contratar uma só empresa
que forneça aparelhos de som e luz, com os respectivos
carregadores, com vistas a proporcionar a harmonia dos
efeitos sonoros e de iluminação, além de centralizar a
gestão que atenderá às apresentações de palco.
Diante de tais alegações e constatações feitas, entendo
por acompanhar a área técnica e o Ministério Público de
Contas, no sentido de afastar a presente irregularidade.
III.5 Ausência de Concurso Público – Infrigência ao Princípio da Eficiência (item 3.11 da ITC 754/17). InobserDiário Oficial de Contas

vância ao art. 37 caput e inciso II da Constituição Federal.
Responsável:
A) Lastênio Luiz Cardoso - Prefeito Municipal
Conduta: Homologar procedimento licitatório e contratar empresa especializada de modernização tributária,
através de implantação de mecanismos e processos de
incremento de arrecadação e desenvolvimento de ações
que visem a identificação e recuperação de possíveis créditos provenientes da prestação de serviços no município.
A equipe de auditoria constatou que a prefeitura de Baixo Guandu realizou, por meio do Pregão 100/2011, a
contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de modernização tributária municipal, através
da implantação de mecanismos e processos de incremento da arrecadação e desenvolvimento de ações, que
visem a identificação e recuperação de possíveis créditos
provenientes da prestação de serviços provenientes da
prestação de serviços no município (ISSQN).
A equipe técnica afirma que a terceirização destes serviços se torna desnecessária, uma vez que a Administração Municipal já dispõe de um quadro de servidores lotados em sua estrutura administrativa, na área jurídica,
que poderiam dar o suporte necessário para a cobrança do ISS, bem como implementar mecanismos a fim de
elevar a receita do município.
Por essa ótica, a contratação deveria ser precedida de
concurso público e não por meio de procedimento licitatório.
Em linhas gerais, a defesa alega que embora a prefeitura possuísse quadro de advogados na estrutura administrativa, os serviços em questão eram complexos e extrewww.tce.es.gov.br

mamente técnicos, sendo que a equipe de advogados da
prefeitura era “despreparada” para “instaurar não só a
cobrança, mas todo o trabalho de identificação e busca
de valores devidos” de ISS ao município.
A área técnica, ao analisar o presente indicativo de irregularidade, apreendeu da seguinte forma:
A Defesa não apresenta argumentação capaz de afastar a
irregularidade apontada pela equipe técnica.
Alegar que os serviços contratados eram complexos e extremamente técnicos e que a equipe de advogados era
despreparada para tal tarefa – ainda que tais fatos estivessem comprovados – justificaria a necessidade de contratação de pessoal especializado, mas não justifica a opção por empresas privadas, uma vez que se trata de tarefas e serviços típicos e permanentes da administração
pública, a serem realizados por servidor público efetivo.
Entretanto, a equipe técnica declara não ter ocorrido
pagamentos em 2011 para a empresa contratada e não
comprova ter havido a prestação dos serviços, o que seria necessário para configurar efetivamente a irregularidade. Enquanto a empresa não realizar as atividades
consideradas típicas de servidor público, não se concretiza a conduta ilegal.
Afastada a irregularidade.
Nesse contexto, tendo em vista a percuciência da análise efetuada pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas, que examinou com propriedade o questionamento levantado, acompanho, no mérito, o entendimento da área técnica, corroborado pelo Ministério Público de Contas, no sentido de afastar o indicativo de irregularidade proposto.
II.6 - Ausência de Nomeação de Fiscal na Execução do
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Contrato nº 23/2011 – Concorrência Publica 001/2011
(item 3.12 da ITC 2754/17). Base legal: artigo, 67,
“caput”, da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsável:

contrato, o que seria necessário para configurar efetivamente a irregularidade. Enquanto a empresa não executar o contrato, não se concretiza a conduta ilegal imputada.

A) Lastênio Luiz Cardoso - Prefeito Municipal

Afastada a irregularidade.

Conduta: Celebrar contrato com a empresa Asseplan Assessoria, Consultoria e Informática S/S Ltda., sem designação de fiscal para acompanhar a execução do mesmo.
A equipe técnica relatou que a prefeitura de Baixo Guandu contratou a empresa Asseplan Assessoria e Consultoria (Contrato 23/2011) sem designar servidor para o
acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato.
A defesa alega que, muito embora não conste o nome do
Fiscal, o secretário da pasta é o responsável pelo acompanhamento, registro e ateste dos serviços realizados.
Ao confrontar os fatos alegados pela equipe com as justificativas apresentadas pela defesa, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas concluiu da seguinte maneira:
A Defesa confirma a omissão do agente em não nomear fiscal de contrato, conforme exigência da lei de licitações e contratos.
O fato de a Defesa informar que cabe ao secretário da
pasta acompanhar, registrar e atestar os serviços realizados, não serve de justificativas para superar a irregularidade apontada, uma vez que a lei exige “um representante da administração especialmente designado” (Lei
8.666/93, art. 67) para a função de fiscal de contrato.
Entretanto, conforme exposto no item anterior (3.11), a
equipe técnica não comprova ter havido a execução do
Diário Oficial de Contas

Destarte, em consonância com o entendimento da área
técnica e do parquet de Contas e alinhando ao posicionamento externado no item anterior, afasto o presente
indicativo de irregularidade.
III.7 - Sonegação de documentos. Processo 287/2011.
Contrato 11/11. Ausência da comprovação da efetiva
prestação dos serviços (item 3.13 da ITC 2754/17). Base
legal: inciso III do art. 140 da Resolução TC nº 182/2002,
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito
Santo.
Responsável:
A) Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito municipal
Extrai-se do relato da equipe de auditoria, que foi solicitado ao prefeito de Baixo Guandu (fls. 851) a disponibilização do Processo 287/2011 referente à contratação da
empresa Núcleo Assessoria e Consultoria, não obstante
até o final da auditoria o referido processo não foi entregue, impendido a realização dos trabalhos, configurando
a obstrução ao livre exercício da fiscalização, ou de sonegação de processo, documento ou informação aos auditores do TCEES.
Em razão da impossibilidade de verificar a regularidade
do processo e dos respectivos pagamentos, a equipe glosou o valor de R$72.380,00, com base nas informações
obtidas no SISAUD, relatório “contratos firmados”.
A equipe técnica afirma que oficiou a Chefia da 4ª Controladoria Técnica (fl. 852) que, por sua vez, encaminhou
www.tce.es.gov.br

“Comunicação Interna nº 163/12” (fl. 853) ao Gabinete
do Conselheiro Relator noticiando o fato.
A defesa não se manifestou sobre esse ponto específico.
A conclusão a que se chegou a área técnica, externada
na ITC 02754/2017 foi no sentido de que:
No caso do valor indicado em ressarcimento
(R$72.380,00), dissentimos da proposta da equipe técnica no RAO 09/2013 e da ITI 260/2013, pois não restou
comprovado que os pagamentos foram realizados, o que
poderia ser suprido por relatórios específicos do SISAUD
ou da própria contabilidade da prefeitura.
Logo, como não houve manifestação do agente em relação à sonegação de informação aos auditores, mantém-se irregularidade.
Mantida a irregularidade, afastado o ressarcimento.
O parquet de Contas ao se manifestar sobre o assunto
em questão apresentou algumas ponderações, que devido a sua relevância e pertinência faço o registro::
3.3. Sonegação de documentos
Evidencia-se no apontamento disposto no item 3.13 –
Sonegação de documentos da ITC 02754/2017-5, nítido
cerceamento ao exercício do controle externo, conforme
posicionamento do Tribunal de Contas da União:
Acórdão 1411/2008 – Plenário, Rel. André de Carvalho
Processos, documentos ou informações não devem ser
sonegados aos analistas do TCU quando da realização de
auditoria, ainda que nas portarias de designação e nas
correspondências de apresentação dirigidas ao gestor
máximo da entidade esteja indicada a área prioritária a
ser auditada.
Acórdão 1154/2008 – Plenário, Rel. Ubiratan Aguiar
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Os servidores do Tribunal incumbidos do exercício das
atividades de controle externo gozam das prerrogativas
de livre acesso a todo e qualquer documento necessário
à realização das atribuições constitucionais que desenvolvem em nome do TCU. Eventuais designações de servidores do TCU, com formação acadêmica específica, para o desenvolvimento de trabalhos de fiscalização desta
Corte de Contas, dependem, exclusivamente, de decisão
deste Tribunal, com base em critérios próprios.
Acórdão 1637/2007 – Plenário, Rel. Ubiratan Aguiar
O acesso irrestrito às informações e documentos necessários à completa execução de inspeções e auditorias é
pressuposto inarredável ao pleno exercício do controle
externo.
Acórdão 266/2007 – Plenário, Rel. Valmir Campelo
A pretensão do jurisdicionado de facultar o acesso aos
seus dados apenas de forma assistida retira a independência do auditor e implica, em última instância, cerceamento da atuação fiscalizatória do TCU e obstáculo ao pleno exercício de sua competência constitucional
de controle externo, podendo ainda ensejar sonegação,
direcionamento ou manipulação de informações, com
comprometimento dos resultados da auditoria.
Registra-se que no caso de obstrução ao livre exercício
da fiscalização, ou sonegação de processo, documento
ou informação, o servidor, por intermédio da chefia da
unidade técnica, representará o fato ao Relator, que assinará prazo improrrogável de até dez dias para a apresentação de documentos, informações e esclarecimentos julgados necessários, fazendo-se a comunicação do
fato ao responsável pelo controle interno e, quando houver, à autoridade hierarquicamente superior para as meDiário Oficial de Contas

didas cabíveis (art. 103, § 1°, da LC n. 621/2012 c/c art.
199, § 1°, do RITCEES).
Nesta esteira, importa destacar que, em consonância
com o art. 199, § 2°, do RITCEES, a representação relativa
à obstrução ao livre exercício da fiscalização ou à sonegação de processo, documento ou informação será autuada em apartado e tramitará em regime de urgência.
Vencido o prazo e não cumprida a exigência, o Tribunal
aplicará a sanção prescrita no art. 135, incisos V e VI, da
LC n. 621/2012, e representará o fato ao Poder Legislativo respectivo e à autoridade hierarquicamente superior,
para adoção das medidas cabíveis (art. 103, § 2°, da LC n.
621/2012 c/c art. 199, § 3°, do RITCEES).
A propósito, colhe-se do ACÓRDÃO TC-004/2016 – Plenário, dessa Corte de Contas, a aplicação de sanção ao
responsável pela negativa de envio de documentos e informações, caracterizando obstrução à ação fiscalizadora.
4. Ordem cronológica de pagamentos.
Tratam os autos de Representação, com pedido para
concessão de medida cautelar, oferecida pelo Sindicato das Empresas de Construção Pesada do Estado do Espírito Santo - SINDICOPES, em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha, por supostas irregularidades no pagamento de obrigações decorrentes de obras e serviços
executados por empresas filiadas ao sindicato e no reajustamento legal de contratos. O relator imputou multa ao Prefeito do Município de Vila Velha e ao Secretário
Municipal de Obras, fundamentando no seguinte sentido: “Na análise procedida pela área técnica fica caracterizada a negativa contumaz dos responsáveis pelo envio dos documentos e informações necessários ao comwww.tce.es.gov.br

pleto exame do fato noticiado na representação, a despeito de terem recebido três notificações para tal. O fato de não terem sido ainda remetidas todas as informações solicitadas por este Tribunal impede o exame completo do fato que deu ensejo à representação qual seja a
confirmação ou não da prática de conduta violadora do
art. 5º da Lei 8666/93, configurando obstrução à ação
fiscalizadora deste Tribunal, que sujeita o gestor a sanções previstas na LC 621/2012, entre elas de pena pecuniária” e prosseguiu: “verificada a situação que se impõe
após três notificações aos responsáveis sem o retorno
das informações pertinentes, demanda-se conclusão de
multa pecuniária e determinações para monitoramento
desta Corte”. A respeito do pedido de medida cautelar,
o relator se posicionou pelo seu não cabimento “visto
que o instrumento de persuasão no caso é a determinação para que cumpra e não da urgência, ainda mais porque no caso que se apresenta não há comprovadamente
relação direta com interesse público, conforme já expus
no meu Voto 2015/2811”. O Plenário, à unanimidade,
decidiu por aplicar multa ao Prefeito e ao Secretário de
Obras do Município, por descumprimento imotivado das
Decisões Monocráticas Preliminares DECM 1572/2015,
DECM 1805/2015 e Decisão TC 6303/2015 – Plenário.
ACÓRDÃO TC-004/2016-Plenário, TC 8704/2015, relator
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, publicado em 20/06/2016.
No caso vertente, observa-se à fl. 851 que a equipe de
auditoria solicitou ao Prefeito de Baixo Guandu a disponibilização do Processo n. 287/2011, com a posterior informação ao Relator do seu não atendimento (fl. 853),
faltando, pois, registro de que tenha sido assinado prazo
para a apresentação dos documentos.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Deste modo, não havendo demonstração de assinatura
de prazo para apresentação de documentos e esclarecimentos não é possível à aplicação de multa ao responsável, consoante entendimento do Tribunal de Contas da
União. Vejamos:
Acórdão 3055/2016 – Plenário, Rel. Benjamin Zymler
Representação de unidade técnica. Atendimento parcial
de solicitação de equipe de auditoria. Possível obstrução ao exercício da fiscalização deste tribunal. Audiência. Impossibilidade de aplicação de multa ante a ausência de assinatura de prazo para atendimento e esclarecimentos. Representação parcialmente procedente. Arquivamento.
Assim sendo, não é possível cominar qualquer sanção
ao responsável.
Verifico que a constatação feita pelo Ministério Público de Contas é consentânea com o conjunto probatório
constante desses autos.
De fato, não há registro de que houve a assinatura de
prazo para o gestor cumprir a determinação por parte
desta Corte, condição indispensável para configurar o
descumprimento das normas aplicáveis ao caso, conforme se depreende dos dispositivos que a seguir transcrevo:
LEI 261/2013 (RITCEES)
Art. 199. Ao servidor, no exercício da fiscalização determinada pelo Tribunal, são asseguradas as seguintes prerrogativas:
§ 1º No caso de obstrução ao livre exercício da fiscalização, ou de sonegação de processo, documento ou informação, o servidor, por intermédio da chefia da unidade técnica, representará o fato ao Relator, que assiDiário Oficial de Contas

nará prazo improrrogável de até dez dias para apresentação de documentos, informações e esclarecimentos
julgados necessários, fazendo-se a comunicação do fato ao responsável pelo controle interno e, quando houver, à autoridade hierarquicamente superior para as medidas cabíveis.
§ 2º A representação de que trata o parágrafo anterior
será autuada em apartado e tramitará em regime de urgência.
§ 3º Vencido o prazo previsto no §1º e não cumprida a
exigência, o Tribunal aplicará a sanção prescrita no art.
135, incisos V e VI, da sua Lei Orgânica, e representará o
fato ao Poder Legislativo respectivo e à autoridade hierarquicamente superior, para adoção das medidas cabíveis.
Grifo nosso
Lei 621/2012 (Lei Orgânica)
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.
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas;
www.tce.es.gov.br

VI - sonegação de processo, documento ou informação,
em procedimentos de fiscalização realizados pelo Tribunal de Contas.
Grifo nosso
Diante de tal constatação, entendo por dissentir da área
técnica e acompanhar o entendimento do Ministério Público de Contas no sentido de que não é possível cominar
qualquer sanção ao responsável quanto ao indicativo de
irregularidade apontado neste item.
III.8 - Prorrogação Contratual Indevida (item 3.14 da ITC
2754/17). Base legal: Infringência aos artigos 57, inciso II
da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsável:
A) Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito municipal
A equipe técnica constatou que o Contrato 035/2011
firmado entre a prefeitura de Baixo Guandu e a empresa Gualimp Assessoria e Consultoria foi prorrogado sem
que houvesse previsão no instrumento convocatório,
contrariando, inclusive, parecer jurídico.
O objeto do referido contrato consistia na contratação
de serviços de consultoria e assessoria na avaliação de
desempenho dos servidores da Prefeitura Municipal de
Baixo Guandu. O ajuste foi pactuado no valor global de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Em resumo, a defesa alega que o art. 57, inciso II, da Lei
8.666/93 não exige a previsão de prorrogação no instrumento convocatório.
Acrescentou, ainda, que a própria Procuradoria do município ao emitir seu parecer jurídico deixou claro que se
tratava de uma situação excepcional.
Relatou, por fim, que a prorrogação era necessária porSegunda-feira, 25 de junho de 2018

199

ATOS DA 2a CÂMARA

que o prazo inicial previsto não foi suficiente para a conclusão dos trabalhos.

das penalidades previstas pelo descumprimento de cláusula contratual.

A área técnica ao analisar o questionamento apontado,
afirmou que a Lei 8.666/93 exige sim que a prorrogação
contratual esteja previamente indicada no instrumento
convocatório, ao contrário do que pretendeu assegurar
o defendente.

Mantida a irregularidade.

Destacou, ainda, que essa foi a própria orientação do parecer jurídico da prefeitura quando deixou consignado
que “... deverá (...) ser constatada a existência de cláusula explícita da licitação admitindo a possibilidade de
prorrogação”.
Concluiu a área técnica, nos seguintes termos:
Em vista aos documentos componentes do processo em
tela, constatou-se que a prorrogação contratual não está prevista do instrumento convocatório do Convite
09/2011 e também não consta do Contrato 35/2011.
A Defesa alega, ainda, que o prazo inicial não foi suficiente para a conclusão dos trabalhos, mas não justifica
tal assertiva, pois, no caso, o objeto do Contrato 35/11
consistia na realização de três avaliações de desempenho dos servidores da prefeitura durante 12 meses – ou
seja, uma avaliação a cada quatro meses, condição que
permitia o controle e o acompanhamento concomitante da execução contratual em tempo de evitar o inadimplemento.
A cláusula oitava do Contrato 35/11 previa as penalidades para o caso da contratada não cumprir com o objeto pactuado.
Assim, a alegação da Defesa de “prazo insuficiente” não
deveria servir de justificativas para a prorrogação contratual, mas para a adoção de medidas visando a aplicação
Diário Oficial de Contas

O Ministério Público de Contas anuiu aos argumentos
da área técnica, acrescentando ainda a seguinte observação:
Já no que se refere ao item 3.14 da ITC 02754/2017-5,
atinente à prorrogação contratual indevida, cabe mencionar que, nos termos do art. 92 da Lei n. 8.666/1993,
constitui crime admitir, possibilitar ou dar causa a prorrogação contratual, em favor de adjudicatário, durante
a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização no ato convocatório da licitação
ou nos respectivos instrumentos contratuais, razão pela qual devem ser encaminhadas cópias dos documentos ao Ministério Público Estadual, nos moldes do art.
471 do RITCEES.
Sem embargo, verifico que no caso sob análise, o administrador promoveu a prorrogação contratual por mais
sete meses, estendendo sua vigência até o mês de dezembro de 2012, contrariando expresso dispositivo legal
(fls. 994).
Isso porque o art. 57 da Lei 8.666/93, que disciplina esse
assunto, veda a duração indeterminada do contrato administrativo e permite a prorrogação apenas nos casos
ali relacionados. É dizer: considera-se extinto o contrato
que atingiu o termo final do prazo de duração nele fixado
Observo, nesse contexto, que o ajuste inicial previa a realização de três avaliações de desempenho dos servidores da prefeitura durante o período de 12 meses, sendo
que o pagamento dos serviços contratados seria efetuado em 03 (três) parcelas iguais após a divulgação do rewww.tce.es.gov.br

sultado de cada período. Então, no período de 12 meses previamente estabelecido seriam feitas três avaliações, totalizando um valor pago de R$ 30.000,00 (fls.
980//984)
Daí já se poderia afastar a tese de serviços continuados, porquanto os serviços foram estipulados para serem executados em um determinado prazo, sendo que
o pagamento ficaria condicionado à realização de cada
etapa antecipadamente estabelecida, o que condiz com
o entendimento da área técnica de que tal condição “...
permitia o controle e o acompanhamento concomitante da execução contratual em tempo de evitar o inadimplemento”
Assim, em que pese a importância dos serviços de avaliação de desempenho dos servidores da municipalidade,
tal serviço não se caracteriza, ao meu sentir, em serviço
de caráter contínuo cuja interrupção pudesse comprometer a continuidade das atividades da Administração.
Portanto, não basta somente a justificativa pela necessidade. O que caracteriza um serviço como de natureza contínua é a imperiosidade da sua prestação ininterrupta em face do desenvolvimento habitual das atividades administrativas, sob pena de prejuízo ao interesse
público.
No caso em exame, os serviços já estavam previamente
estabelecidos, sendo que cada parcela a ser paga, estava condicionada ao cumprimento de determinada etapa cumprida.
No caso, o prazo serviu apenas para que a Administração
pudesse exigir o cumprimento da prestação de forma a
alcançar o interesse público pretendido; assim, esgotado
o prazo, consumado foi o objeto.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Além disso, ainda que se pudesse tratar como hipótese
de serviço contínuo, a possibilidade de prorrogação contratual deveria estar previamente estabelecida no instrumento convocatório, conforme lição da doutrina de Marçal Justen Filho:
A renovação do contrato, na hipótese do inc. II, depende de explícita autorização no ato convocatório. Omisso ele, não poderá promover-se a renovação. Essa asserção deriva do princípio da segurança. Não é possível
que se instaure a licitação sem explícita previsão acerca
do tema. Os eventuais interessados deverão ter plena ciência da possibilidade de prorrogação.
Vislumbro, ainda, que no processo em exame, ao participar do certame licitatório que deu origem ao referido
contrato, as empresas licitantes mensuraram seus gastos
e formularam suas propostas apenas com base no lapso
temporal inicialmente previsto de 12 meses.
Por todo exposto, corroborando com a área técnica e
com o Ministério Público de Contas, mantenho a presente irregularidade concernente à prorrogação contratual indevida.
III.9 – Ausência de justificativa de preço (item 3.16,
3.21, 3.24, 3.26 e 3.28 da ITC2754/17):
Responsáveis:

justificativa do valor contratual.
C) Flauzário Lopes de Sousa Neto – Presidente da Comissão Permanente de licitação
Conduta: Conduzir processo de inexigibilidade de licitação sem observar o dispositivo legal quanto à apresentação de justificativa de preço.
O item em destaque aborda a questão da ausência de
justificativa de preços nos processos 4394/11, 9675/11,
4669/11, 5481/11, 3575/11 da Prefeitura Municipal de
Baixo Guandu.
Nesse aspecto, foram apontadas as seguintes situações:
Processo 4394/2011:
A equipe de auditoria não encontrou nos autos a comprovação de justificativa de preço para a contratação
do cantor Padre Fábio de Melo em show realizado em
29/06/11, pelo valor de R$116.000,00.
Quando comparada à apresentação do Padre Fábio
de Melo no município de Marechal Floriano no dia
08/07/2011, no valor de R$ 99.500,00, tendo como intermediária a mesma empresa (Talentos Produções Artísticas e Comércio), a equipe constatou pagamento a
maior no valor de R$16.500,00.
Processo 9675/2011

B) Zilmar José da Silva Júnior – Assessor Jurídico (processo 4394/11)

A equipe de auditoria não encontrou nos autos a comprovação de justificativa de preço para a contratação
das bandas Tradição Gaúcha (R$10.000,00), Os Du Grota (R$2.500,00), Forrozão Cabaré (R$4.700,00) e Dupla
Reinaldo e Alexandre (R$6.500,00) para as festividades
de final de ano.

Conduta: Analisar processo administrativo opinando pelo deferimento do pleito, sem observar a ausência de

A equipe constatou que a prefeitura de Brejetuba realizou a contratação da Banda Tradição Gaúcha no mês

A) Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal
Conduta: Assinar contrato de inexigibilidade de licitação
sem justificativa de valor.
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de setembro de 2011 por R$3.500,00, o que representou
o pagamento a maior de R$6.500,00 (3.078,088 VRTE),
passível de ressarcimento.
Processo 4669/2011
A equipe de auditoria não encontrou nos autos a comprovação de justificativa de preço para a contratação das
Bandas Circuito Sertanejo (R$5.000,00), Forrozão Cabaré (R$4.700,00) e Banda Tremendões (R$6.500,00) para
abrilhantar a II Festa de Inverno da Associação Amigos
do bairro Santa Mônica entre 8 e 10/07/2011.
A equipe apurou que o município de São Mateus, em
outubro do mesmo ano, contratou shows artísticos das
Bandas Circuito Sertanejo, Reflexo do Forró, Adriano
Show e Musical Chamego, pelo valor de R$ 5.380,00, ou
seja, houve uma contratação de quatro shows pelo preço do valor pago pela administração para o show de apenas uma banda em Baixo Guandu.
Processo 5481/2011
A equipe de auditoria não encontrou nos autos a comprovação de justificativa de preço para a contratação das
Bandas Circuito Sertanejo (R$5.000,00), Forrozão Cabaré (R$4.700,00) e Banda Tremendões (R$6.500,00) para
abrilhantar a II Festa de Inverno da Associação Amigos
do bairro Santa Mônica entre 5 e 7/08/2011.
A equipe apurou que o município de São Mateus, em
outubro do mesmo ano, contratou shows artísticos das
Bandas Circuito Sertanejo, Reflexo do Forró, Adriano
Show e Musical Chamego, pelo valor de R$ 5.380,00, ou
seja, houve uma contratação de quatro shows pelo preço do valor pago pela administração para o show de apenas uma banda em Baixo Guandu.
Processo 3575/2011
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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A equipe técnica constatou que o município de Baixo Guandu contratou shows musicais (dupla sertaneja
Maurinho e Renato, Banda Forrozão Kabaré e banda Circuito Sertanejo) para abrilhantar o Evento festa Distrital
do km 14 nos dias 03, 04 e 05/05/2011 pelo valor de
R$12.200,00.
A equipe apurou que a Prefeitura Municipal de Aracruz,
em 18 e 19/04/2011, contratou os mesmos artistas pelo
valor de R$ 8.550,00.
No caso, restou configurado o pagamento a maior no valor de R$3.650,00 (1.728,4652 VRTE), passível de ressarcimento.
Em linhas gerais, as justificativas apresentadas em todos
os processos mencionados são similares e buscam afirmar que quando a equipe cita que não ocorreu a justificativa de preço, ela está entrando em uma área exclusiva
do prestador de serviço.

preços nos processos em destaque que englobam contratação por inexigibilidade de licitação de shows artísticos pelo município de Baixo Guandu.
Diante da ausência de justificativa de preços observada nesses processos e pelo fato da equipe de auditoria
ter verificado que o preço da contratação desses artistas/bandas com outros municípios do Estado foi inferior
ao valor que o executivo municipal de Baixo Guandu se
propôs a pagar, foi sugerido o ressarcimento dos valores
considerados pagos a maior pelo município em análise.
A área técnica, por meio do Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas, ao analisar os indicativos de irregularidades propostos, concluiu pela manutenção da irregularidade referente aos itens 3.16, 3.21 e 3.28 da ITC
2754/17, pelos fatos e fundamentos que a seguir transcrevo:
Item 3.16 da ITC 2754/17 (Processo 4394/2011):

Isso porque, segundo alegado pela defesa, não é possível
justificar os preços de um artista, uma vez que é o artista que define o preço do seu espetáculo e que tal preço
será diferente dependendo das condições de cada apresentação.

Análise:

Quanto à defesa do assessor jurídico, referente ao processo 4394/11 no qual foi citado, as suas alegações são
no sentido de que o fato do município de Baixo Guandu
pagar 15% a mais, quando comparado à contratação realizada por Marechal Floriano uma semana depois, confirma a adequação do preço pago, pois se deve considerar
a data da apresentação (dia de São Pedro) e a localização
do município, distante da capital.

Art. 26. (...).

Passando a análise, constato que o cerne da questão
aqui abordado refere-se à ausência de justificativa de

Deve-se considerar, ainda, que o agente agiu com base
em Parecer jurídico emitido pela Procuradoria, parecer
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Não cabe razão à Defesa, uma vez que o art. 26, da Lei
8.666/93, exige que os processos de contratação por inexigibilidade de licitação sejam instruídos pela justificativa do preço:
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
(...)
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
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este não fundamentado em tese aceitável, desarrazoado e contrário às normas (vide item 3.16.2.2), do qual o
agente deveria ter se oposto. No caso, ao seguir o parecer sem oposição, deve o gestor ser responsabilizado pela irregularidade, conforme jurisprudência do TCU:
ACÓRDÃO TCU 939/2010
Também não aproveita ao recorrente o fato de haver parecer jurídico e técnico favorável à contratação. Tais pareceres não são vinculantes ao gestor, o que não significa
ausência de responsabilidade daqueles que os firmam.
Tem o administrador obrigação de examinar a correção
dos pareceres, até mesmo para corrigir eventuais disfunções na administração. Este dever exsurge com maior
intensidade nas situações em que se está a excepcionar princípio (impessoalidade) e regra (licitação) constitucional. Deve agir com a máxima cautela possível ao
examinar peças técnicas que concluam pela inviabilidade ou pela inconveniência da licitação. (ACÓRDÃO TCU
939/2010-Plenário).
ACÓRDÃO TCU 2585/14
27. Com efeito, em suas decisões mais recentes, o TCU
tem considerado que o Administrador que age com base em parecer jurídico estará isento de responsabilidade
se da peça jurídica não transparecer nenhum absurdo,
ou seja, desde que nela se defenda uma tese aceitável
e fundamentada; do contrário, se o gestor seguir parecer inconsistente e desarrazoado, poderá ser responsabilizado, devendo o parecerista ser responsabilizado solidariamente com o gestor que praticou o ato irregular.
Entendimento nesse sentido pode ser encontrado, por
exemplo, nos Acórdãos 848/2009 e 454/2012, ambos do
Plenário.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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28. É que o procedimento de contratação por inexigibilidade de licitação compõe-se de vários atos sucessivos.
Por meio da hierarquia, os atos são submetidos à consideração dos superiores, sendo esta uma das formas de
controle administrativo. Ao anuir aos pareceres, o superior também se responsabiliza, na medida em que detém competência para arguir qualquer falha cometida
na condução do procedimento. Se não fosse assim, sua
participação na cadeia decisória da contratação, a toda
evidência, teria caráter meramente burocrático e figurativo, ou seja, seria totalmente inócua.
29. Enfim, ao administrador compete, em última instância, impedir que irregularidades sejam cometidas em decorrência de pareceres técnicos ou jurídicos que, por
serem destituídos de fundamento, venham a sustentar ações contrárias à lei ou ao interesse público. (AC-2585-38/14-P - TCU).
Em relação ao valor contratado, que a equipe técnica entendeu ser “acima de mercado”, pois outro município do
estado teria contratado o mesmo artista dez dias depois
por preço menor (16,5%), também não cabe razão à Defesa, pois argumenta essencialmente que o artista cobra
o preço que entender melhor, não tendo a administração condição de avaliar a sua adequabilidade, submetendo-se à vontade do particular.
De tal argumentação é possível deduzir que o artista seria contratado a qualquer preço, ou seja, independente
de qualquer avaliação acerca da economicidade ou razoabilidade.
Deve-se ressaltar, ainda, que no caso em tela, as despesas de “hospedagem e alimentação para toda a equipe
da contratada, incluindo componentes da banda e/ou
profissionais que porventura a acompanhe, de acordo
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com a escolha do hotel e padrão de alimentação indicados pela contratada” são de responsabilidade da prefeitura de Baixo Guandu, conforme “parágrafo segundo” da
“cláusula oitava” do Contrato 49/11 (fl. 1662), além de
“palco, som e iluminação” (parágrafo quinto), “dois camarins exclusivos com bebidas não alcoólicas e alimentação” (parágrafo sexto), “traslado local” (parágrafo sétimo) e “equipe de seguranças” (parágrafo oitavo).
Ou seja, todos os custos operacionais e de logística foram pagos pela prefeitura de Baixo Guandu, não servindo de diferencial de custos em relação a outras contratações.
Assim, considerando que a equipe apontou contratação
do mesmo artista por outra prefeitura capixaba em menos de dez dias de diferença, tem-se que efetivamente
houve o pagamento a maior, que não pode ser justificado a partir do entendimento da submissão da administração publica à vontade do particular nas contratações.
Mantida a irregularidade e o respectivo ressarcimento
(R$16.500,00 ou 7.813,6099 VRTE).
Item 3.21 da ITC 2754/17 (processo 9675/11)
Ainda assim, como já exposto (item 3.16), não cabe razão à Defesa quando afirma que “que não é possível justificar os preços de um artista”, uma vez que o art. 26, da
Lei 8.666/93, exige que todos os processos de contratação por inexigibilidade de licitação sejam instruídos pela
justificativa do preço.
Logo, considerando que a equipe apontou contratação
do mesmo artista por outra prefeitura capixaba com
poucos dias de diferença, tem-se que efetivamente houve o pagamento a maior, que não pode ser justificado a
partir do entendimento da submissão da administração
www.tce.es.gov.br

publica à vontade do particular nas contratações.
Mantida a irregularidade e o respectivo ressarcimento
(R$6.500,00 ou 3.078,088 VRTE).
Item 3.28 da ITC 2754/17 (processo 3575/11):
A Defesa não enfrenta a questão posta pela equipe técnica, que apurou o pagamento a maior considerando a
contratação dos mesmos artistas pela prefeitura de Aracruz, em data próxima, pelo valor de R$8.550,00.
Com relação à alegação de que não é possível justificar
os preços da contratação, não cabe razão à Defesa, pois,
como já exposto (item 3.16), o art. 26, da Lei 8.666/93,
exige que todos os processos de contratação por inexigibilidade de licitação sejam instruídos pela justificativa
do preço.
Quanto à alegação de que os preços dos artistas dependem das condições de cada apresentação, deve-se considerar que o agente foi citado para, exatamente, apresentar justificativas para a diferença observada, ou seja,
indicar objetivamente quais fatos ou elementos determinam que os valores cobrados pelos artistas, quando se
apresentam em Baixo Guandu, são maiores do que em
outros municípios (no caso deste item 3.28, Aracruz, no
caso do item 3.16, Marechal Floriano, no caso do item
3.21, Brejetuba e no caso dos itens 3.24 e 3.26, São Mateus).
Ou, de outra forma, o agente foi citado para justificar
porque o município de Baixo Guandu paga preços maiores que outros municípios quando contrata shows dos
mesmos artistas.
A Defesa, entretanto, não trouxe dados, informações ou
elementos acerca do tema, não merecendo acolhida.
Mantida a irregularidade e o respectivo ressarcimento
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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(R$3.650,00 ou 1.728,46 VRTE).

R$5.000,00.

Quanto à responsabilização entendeu pela por imputá-las ao prefeito e ao assessor jurídico, por entender que,
no caso em tela, ocorreu grave infração à norma legal,
sendo que as irregularidades constatadas (ausência de
justificativa do preço e pagamento a maior) foram patrocinadas pelo parecer jurídico emitido pelo agente, manifestação destituída de fundamento e favorável a ato ilegal, afastando, por outro lado, a responsabilidade do Sr.
Flauzário Lopes de Sousa Neto – Presidente da Comissão
de Licitação, especialmente, porque não houve qualquer
procedimento licitatório, mas contratação por inexigibilidade de licitação, procedimento em que não há exigência legal da participação ou atuação da CPL

Não traz, ainda, os preços de mercado de cada uma das
bandas, condição necessária para calcular os valores pagos indevidamente.

De outra banda, no que tange aos itens 3.24 e 3.28 da ITC
2754/17, referentes aos processos 4699/11 e 5481/11,
entendeu a área técnica pelo afastamento dos itens em
voga.
Nesta senda, permito-me transcrever parte da Instrução
Técnica Conclusiva, que ao analisar as alegações da defesa, com propriedade assim consignou:
Item 3.24 da ITC 2754/17 (processo 4699/11):
Não cabe razão à Defesa quando alega que não é possível justificar os preços da contratação, pois, como já exposto (item 3.16), o art. 26, da Lei 8.666/93, exige que
todos os processos de contratação por inexigibilidade de
licitação sejam instruídos pela justificativa do preço.
Entretanto, o RAO 09/2013 não individualiza os valores
pagos pelo município de São Mateus para as quatro bandas contratadas, pelo valor de R$5.380,00, entre elas
a banda Circuito Sertanejo, que isoladamente foi contratada pelo município de Baixo Guandu pelo valor de
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Não é possível, portanto, concluir que houve pagamento
a maior, pois as três bandas contratadas pelo município
de Baixo Guandu custaram R$16.200,00 e as quatro bandas contratadas por São Mateus custaram R$5.380,00 –
sendo que apenas a banda Circuito Sertanejo esteve em
ambas as contratações.
Tanto assim que o RAO 09/013 e a ITI 260/2013 não indicam o valor a ser ressarcido pelo pagamento de “valores
acima do praticado no mercado”.
Afastada a irregularidade.
Item 3.26 da ITC 2754/17 (processo 5481/11)
Tal irregularidade é idêntica àquela do item 3.24, exceto
pela data das apresentações das bandas, aqui entre 05 a
07 de agosto, enquanto naquele item as apresentações
foram entre 08 e 10 de julho.
Como exposto, não cabe razão à Defesa quando alega que não é possível justificar os preços da contratação, pois, como já exposto (item 3.16), o art. 26, da Lei
8.666/93, exige que todos os processos de contratação
por inexigibilidade de licitação sejam instruídos pela justificativa do preço.
Entretanto, o RAO 09/2013 não individualiza os valores
pagos pelo município de São Mateus para as quatro bandas contratadas, pelo valor de R$5.380,00, entre elas
a banda Circuito Sertanejo, que isoladamente foi contratada pelo município de Baixo Guandu pelo valor de
R$5.000,00.
www.tce.es.gov.br

Não traz, ainda, os preços de mercado de cada uma das
bandas, condição necessária para calcular os valores pagos indevidamente.
Não é possível, portanto, concluir que houve pagamento
a maior, pois as três bandas contratadas pelo município
de Baixo Guandu custaram R$16.200,00 e as quatro bandas contratadas por São Mateus custaram R$5.380,00 –
sendo que apenas a banda Circuito Sertanejo esteve em
ambas as contratações.
Tanto assim que o RAO 09/013 e a ITI 260/2013 não indicam o valor a ser ressarcido pelo pagamento de “valores
acima do praticado no mercado”.
Afastada a irregularidade.
Em relação às irregularidades mantidas pela área técnica, o Ministério Público de Contas fez constar, ainda, o
seguinte entendimento jurisprudencial:
3.1.2. Lado outro, no que tange ao item 3.16, 3.21, 3.22
e 3.28 da ITC 02754/2017-5, ressalta-se que “é irregular a contratação de artistas consagrados pela crítica por
meio de empresa interposta, sem restar técnica e economicamente justificado que essa forma de contratação
é a mais vantajosa para a Administração” (TCU, Acórdão
4043/2011 – Segunda Câmara, Rel. André de Carvalho).
Assim, “o fato de a administração não ter cumprido seu
dever de verificar a economicidade dos preços ofertados
em processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação
não isenta de responsabilidade a empresa contratada
por eventual sobrepreço constatado no contrato, uma
vez que a obrigação de seguir os preços praticados no
mercado se aplica tanto à Administração Pública quanto aos colaboradores privados, pois ambos são destinatários do regime jurídico-administrativo relativo às conSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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tratações públicas” (TCU, Acórdão 1392/2016 – Plenário,
Rel. Benjamin Zymler).
No entanto, a ausência de chamamento das contratadas
no presente processo não constitui nulidade processual, não obstando, portanto, a imputação do débito aos
agentes devidamente citados, o qual querendo, poderão requerer em juízo ressarcimento pessoal por meio
de ação regressiva (TCU, Acórdão 2825/2017 – Primeira
Câmara, Rel. Walton Alencar Rodrigues).
Por outro lado, divergindo da área técnica nos itens que
foram afastados, o parecer ministerial assim se manifestou:
Ainda, quanto aos itens 3.24 e 3.26 – Ausência de justificativa de preço, da ITC 02754/2017-5, não é possível admitir o afastamento da irregularidade, conforme proposto pelo NEC, em decorrência da ausência de quantificação do eventual dano causado ao erário municipal, uma
vez que resta comprovado o descumprimento da regra
disposta no art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei n.
8.666/1993, o que enseja, desde já, a aplicação de sanção ao responsável, no caso, Lastênio Luiz Cardoso, ainda que sem imputação de débito.
Pois bem. Verifico que nos processos aqui tratados a fundamentação levantada pela equipe técnica para sustentar o possível sobrepreço na contratação dos shows artísticos reside no fato da existência de contratações feitas por esses mesmos artistas com outros municípios do
Estado com preços inferiores aos pagos pelo município
de Baixo Guandu.

cial do Estado do Espírito Santo referente à contratação
realizada pelo Município de Brejetuba da Banda Tradição
Gaúcha, na realização da XVI Festa da Emancipação Política de Brejetuba no dia 02 de outubro de 2011, no valor de R$ 3.500,00.
· Processo 4394/11 (fl. 1705): publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo referente à contratação
realizada pelo Município de Marechal Floriano da Talento Produções Artísticas e Comércio Ltda detentora de
exclusividade de representação para apresentação de
show musical do Padre Fábio de Mello no XII Festival Ítalo Germânico “ITALEMANHA”, no valor de R$ 99.500,00.
· Processo 3.575/11 (fl, 2232): publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo referente à contratação
de shows das bandas Circuito Sertanejo, Maurinho & Renato e Forrozão Cabaré para a programação da ‘Festa do
Índio”, em Caeiras Velhas, nos dias 18 e 19/4/1, pelo Município de Aracruz, no valor global de R$ 8.550,00.
· Processo 5481/11 (fl. 2192): referente a uma publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, da contratação de show musica regional para apresentações
das Bandas “Espaço Sertanejo” e “Circuito Sertanejo”,
“Sala de Prazer” e “Chamego do Forró” na Festa da Comunidade Barreira em Conceição da Barra/ES, no valor
global de R$ 5.380,00.

Nesse sentido, verifico que a equipe auditora se reporta
aos seguintes documentos:

· Processo 4669/11 (fl. 2143): publicação no Diário Oficial do Estado para a contratação de show musical regional para apresentações das Bandas “Espaço do Forró”, “Sala de Prazer”, Chamego do Forró, na Festa da Comunidade Barreira em Conceição da Barra/ES, nos dias
12 e 13 de maio de 2012, no valor global de R$ 5.380,00.

· Processo 9.675/11 (fl. 2042): publicação no Diário Ofi-

Tomando por base os valores extraídos do Diário Oficial
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para as contratações em tela, a equipe calculou os valores que o município de Baixo Guandu pagou a maior em
suas contratações com os mesmos artistas/bandas.
Não obstante, entendo que se os indícios sugerem a existência do sobrepreço na contratação, sua mensuração a
partir de um único valor pago por outro Município se
apresenta frágil diante de outras variáveis envolvidas.
O valor pago pela contratação de um show artístico depende de vários fatores: consagração do artista; duração
e formato do show (playback, ao vivo), dia da semana e
período do ano em que será feita a apresentação; definição a cargo de quem ficarão as despesas com transporte,
alimentação e hospedagem; disponibilidade de agenda
do artista; proximidade entre os locais em que serão realizados shows em datas próximas; dentre outros.
Para efetuar o comparativo de preço, é imprescindível
que se apure em que condições tais contratos foram celebrados, não se podendo comparar, somente, o valor
global da contratação sem verificar a existência de outros custos assumidos pelo contratante.
A metodologia adotada para concluir por essa suposta
extrapolação de preços careceria de um embasamento
mais aprofundado e criterioso. Verifica-se, portanto, que
a utilização única e exclusiva de tal parâmetro mostra-se,
neste caso, um elemento balizador frágil e inadequado a
se confirmar o sobrepreço.
Creio, portanto, não ser possível imputar débito, haja
vista a carência de critério inequívoco para estimá-lo.
Deste modo, divergindo em parte da área técnica, entendo não ser possível inferir a existência de dano nos itens
3.16, 3.21, 3.24, 3.26 e 3.28 da ITC 2754/17.
No entanto, conforme destacado pelo MP de Contas se
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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mantém a irregularidade por conta do descumprimento
do artigo 26, parágrafo único, inciso III, face à ausência
de justificativa de preços nas contratações em destaque,
porém sem imputação de débito.

missão Permanente de licitação

Isso porque a equipe indicou a ausência de justificativa
de preços como indício de irregularidade presente nesses processos e em decorrência dessa ausência de justificativa de preços a própria equipe apontou um único valor como parâmetro em cada processo examinado para
se determinar o valor pago a maior. Então, pode-se concluir que realmente os processos foram instruídos sem a
devida justificativa de preços (isso se mantém), porém se
afasta o ressarcimento pelas razões já expostas.

A equipe técnica constatou que a prefeitura de Baixo Guandu contratou o show do Pastor Antônio Cirilo e
Banda, realizado no dia 10 de dezembro de 2011, no valor de R$ 19.500,00 com a empresa A&D Produções e Incorporações e Empreendimentos, representante do artista.

Tem-se então, que a justificativa de preço é elemento essencial da contratação, uma vez que a sua validade depende da verificação da razoabilidade do preço ajustado,
conforme prevê o inciso III do art. 26 da Lei 8.666/1993,
em consonância com precedentes extraídos dos Acordãos TCU: 891/2018 – 2ª Câmara; 385/2018 – Plenário e
3240/2017 – 2ª Câmara.
Nesse caso, a responsabilidade recairia sobre o prefeito
e o assessor jurídico, sendo afastada a responsabilidade
do presidente da comissão de licitação, conforme entendimento externado pela área técnica.
III.10 - Justificativa de preço incompatível com o valor
do mercado (item 3.22 da ITC 2754/2017). Base legal:
Princípio da economicidade

Conduta: Conduzir processo de inexigibilidade de licitação sem observar que o valor apresentado como justificativa de preço estava abaixo do valor contratado.

Como justificativa de preços, foi juntada aos autos cópia de contrato firmado com o Município de São Gonçalo dos Campos-BA, com a mesma empresa A&D Produções Incorporações e Empreendimentos, para a apresentação do show musical do mesmo artista, realizado no
dia 30/09/2011, pelo valor de R$ 15.000,00.
Assim, entendeu a equipe que a justificativa de preço
apresentada identificou que a administração municipal pagou a maior um percentual de 30% em relação ao
show realizado pela mesma empresa contratada (A&D
Produções e Incorporações e Empreendimentos) no Estado da Bahia, representando um pagamento de um valor acima do mercado de R$ 4.500,00 (2.130,98457 VRTE), valor passível de ressarcimento.

Conduta: Assinar contrato de inexigibilidade de licitação
com valor superior ao de mercado

A defesa, por sua vez, alega que não é possível justificar
o preço contratado com os artistas e que o procedimento adotado pela equipe foi exagerado e arbitrário, pois
não teria considerado alguns fatos que poderiam representar diferença de preços (dia do show, horário, duração, logística) e não teria calculado o pagamento a maior
a partir de três valores para se encontrar a média.

B) Flauzário Lopes de Sousa Neto – Presidente da Co-

Menciona que o município de Urucânia, em julho de

Responsáveis:
A) Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal
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2013, o mesmo show custou R$20.000,00 e que os preços dos produtos e serviços são comumente diferentes,
mesmo em uma cidade, citando como exemplo que 1km
de asfalto pode ter diferentes valores em uma mesma cidade.
A área técnica, ao analisar os fatos relatos pela equipe
em confronto com as alegações da defesa, entendeu pela manutenção da irregularidade e respectivo ressarcimento.
Quanto à responsabilização, entendeu, ainda, a área técnica pela imputação de responsabilidade ao prefeito e
pela exclusão do Sr. Flauzário Lopes de Sousa Neto, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por entender que “... não se mostra razoável e juridicamente possível responsabilizar o agente pela irregularidade apontada, especialmente porque não houve qualquer procedimento licitatório, mas contratação por inexigibilidade
de licitação, procedimento em que não há exigência legal da participação ou atuação da CPL”.
O parquet de Contas anuiu aos argumentos da área técnica.
Pois bem. Sabe-se que nas contratações por inexigibilidade, como a do caso que aqui analiso, a justificativa do
preço requer a demonstração da adequação do preço
contratado levando em conta os valores praticados pelo
contratado em outros contratos por ele mantidos.
Desse modo, permite-se demonstrar que a condição de
exclusividade não servirá para distorcer o preço praticado o que em outras palavras significa dizer que o valor
cobrado da Administração contratante é equivalente ao
praticado pelo contratado em ajustes firmados com outros contratantes.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Nesse sentido, de efetuar comparação com os preços já
praticados pelo próprio selecionado em contratações similares, já decidiu o Tribunal de Contas da União, sendo também o entendimento adotado na esfera federal
pela Advocacia Geral da União na Orientação Normativa 17/2009.
Destaco, também, que o histórico das apresentações do
artista, levando-se em conta o porte do evento, revela-se elemento essencial para a justificativa do preço, pois,
de posse dessa informação, pode a Administração Pública proceder à comparação com o valor a ser praticado na
contratação que intenta efetuar.
No processo que aqui se analisa, verifico que o município de Baixo Guando limitou-se a apresentar um único
preço (R$ 15.000,00) como parâmetro para justificar sua
contratação, sendo que este preço se mostrava inferior
ao valor efetivamente pago pelo executivo municipal (R$
19.000,00).
Nesse sentido, área técnica destacou:
No caso em tela, a própria prefeitura de Baixo Guandu
anexou ao processo o Contrato 008-09/2011 (fl. 2050)
firmado com outra prefeitura (São Gonçalo dos Campos-BA), no valor de R$15.000,00 com o mesmo artista
(Pastor Antonio Cirilo) e a mesma empresa (A& D Produções), em data recente (dois meses e meio antes).
Observa-se no processo de contratação em tela, que não
foram apresentados outros preços de referência ou seja, para a prefeitura de Baixo Guandu o critério existente
no momento da contratação era o valor de R$15.000,00
(fl. 2050) e nenhum outro, não sendo razoável, portanto,
conforme alega a ITI 260/2013, admitir contratar o mesmo artista e a mesma empresa intermediária por valor
Diário Oficial de Contas

30% maior.
Também causa estranheza a afirmativa da defesa de que
o preço usado pela equipe para comparar o valor pago
maior deveria considerar a média de três valores orçados sendo que nem mesmo o próprio município se deu
ao trabalho de assim proceder, anexando ao procedimento um único valor (R$ 15.000,00) para servir de justificativa de preço, circunstância destacada pela área técnica, conforme se vê do seguinte excerto:
Não cabe razão, ainda, à Defesa, quando alega que o valor pago a maior tenha que ser calculado com o preço
médio obtido de pelo menos três contratos e respectivos valores, firmados com a mesma empresa e artista,
com outras prefeituras, mesmo porque nem a prefeitura de Baixo Guandu, no momento oportuno, foi precavida em determinar o parâmetro de preço para a contratação por meio de três orçamentos – sem esquecer que
tal “precaução”, de fato, é exigência legal que visa inibir
o superfaturamento.
Por outro lado, devo considerar que nas contratações de
shows artísticos, conforme já dito alhures, alguns fatores
devem ser levados em conta como o dia da semana e período do ano em que será feita a apresentação; definição
a cargo de quem ficarão as despesas com transporte, alimentação e hospedagem; disponibilidade de agenda do
artista; proximidade entre os locais em que serão realizados shows em datas próximas; dentre outros.
Nesse aspecto, embora o gestor não tenha se cercado
dos cuidados necessários a fim de demonstrar a compatibilidade do preço contratado com o valor de mercado,
creio que pelo conjunto probatório constante desses autos, constituído de apenas um único valor de parâmetro,
não se pode servir de meio idôneo e capaz de se deterwww.tce.es.gov.br

minar o valor de mercado e por consequência apurar o
valor pago a maior.
Diante desses fatos e circunstâncias, dissentindo da área
técnica e do Ministério Público de Contas, entendo por
afastar o presente indicativo de irregularidade, sem prejuízo de se determinar ao Município de Baixo Guandu
que nas situações futuras de contratações de shows artísticos por inexigibilidade realize pesquisa de preços
com no mínimo 03 orçamentos/propostas, a fim de se
justificar de maneira clara e evidente que o preço contratado é compatível com o preço de mercado.
III.11 - Pagamento antecipado de despesa pública (item
3.17 da ITC 2754/17). Base legal: art. 62 c/c com 63 § 2º
inciso III da Lei Federal nº 4.320/64
Responsáveis:
A) Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal
Conduta: Assinar contrato que continha cláusula de pagamento antecipado de despesa, e autorizar o seu pagamento anterior à efetiva liquidação da despesa.
B) Zilmar José da Silva Júnior – Assessor Jurídico
Conduta: Analisar processo administrativo e minuta de
contrato que continha cláusula autorizativa de pagamento antecipado de despesa, opinando pagamento anterior à efetiva liquidação da despesa pelo deferimento
dos mesmos, propiciando o pagamento anterior à efetiva liquidação da despesa.
O contrato 49/2011, firmado entre a municipalidade e
a empresa Talentos Produções Artísticas e Comércio Ltda., em sua cláusula segunda, que tratava do valor e forma de pagamento, previu, no parágrafo primeiro, que o
mesmo seria efetuado pela contratante em duas parcelas: R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) à vista paSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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ra reserva da data e R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil)
07 dias úteis antes do evento, configurando pagamento
antes da liquidação da despesa (pagamento antecipado).
O prefeito alega em sua defesa que os artistas adotam a
prática de cobrar adiantado das prefeituras pelas apresentações que fazem.
O assessor jurídico, por sua vez, sustenta que não há irregularidade em realizar os pagamentos de forma antecipada, tendo havido o “... atendimento das prescrições
contidas nos artigos 62 e 63 (...) da Lei Federal 4.320/64”
e que as “garantias estão previstas no instrumento convocatório que estipulam as condições, responsabilidades
e penalidades pela não execução do show”.
Quanto às alegações da defesa, a área técnica afirma que
embora a vedação do pagamento antecipado de despesas seja a regra geral, em casos excepcionais e adequadamente justificados, a antecipação é possível, desde
que presentes determinados requisitos (previsão da medida no ato convocatório, existência no processo licitatório de estudo fundamentado comprovando a real necessidade e economicidade da medida e estabelecimento de garantias específicas e suficientes que resguardem
a Administração de riscos inerentes à operação), colacionando, ainda, vários julgados do Tribunal de Contas da
União que acenam nesse sentido.
Nesse aspecto, ressaltou a área técnica que “... não há
estudo fundamentado comprovando a necessidade e
economicidade, além de que, no Contrato 49/11, “cláusula décima segunda- da garantia”, a administração dispensa a contratada da prestação de garantia para a execução do presente contrato”.
Ao final, concluiu nos seguintes termos:
Diário Oficial de Contas

Assim, mesmo que seja considerado prática comum no
mercado artístico o pagamento antecipado de despesas
por parte de prefeituras (o mesmo não acontece quando a contratante e contratado são particulares), tal fato
não é, per se, suficiente para atestar a sua regularidade,
sendo necessários, pari passu, os requisitos apontados:
i) previsão no ato convocatório; ii) existência, no processo licitatório, de estudo fundamentado comprovando a
real necessidade e economicidade da medida; e iii) estabelecimento de garantias específicas e suficientes que
resguardem a Administração dos riscos inerentes à operação.
Logo, as alegações da Defesa, ao contrário de justificar
a irregularidade, demonstraram a sua ocorrência, pois,
embora houvesse previsão contratual, não foi comprovada a real necessidade e economicidade do pagamento
antecipado e, no lugar da exigência de garantia específica, houve, de fato, a dispensa de qualquer garantia, conforme cláusula contratual.
Mantida a irregularidade.
Em relação a este ponto específico, o parquet de Contas,
corroborando com a área técnica, enriqueceu o entendimento com o posicionamento que devido a sua relevância e pertinência passo a transcrever:
3.4. Descumprimento à Lei de Direito Financeiro
No tocante ao apontamento de n. 3.17 – Pagamento antecipado de despesa pública, da ITC 02754/2017-5, verificado na execução do Contrato n. 049/2011, comunga este Parquet de Contas no mesmo entendimento expresso pelo NEC, estando, pois, devidamente demonstrada a infringência ao art. 63, § 2°, inciso III da Lei n.
4.320/64.
www.tce.es.gov.br

Cumpre asseverar que, segundo posicionamento do Tribunal de Contas da União, revela-se grave o atesto de
despesa sem a efetiva verificação do direito ao crédito do contratado, dando margem à ocorrência de pagamentos sem a devida contraprestação, verbis:
Acórdão 3037/2015 - Plenário, Rel. Marcos Bemquerer
O atesto de despesa efetuado sem a efetiva verificação
do direito ao crédito do contratado é ato grave, porquanto dá margem à ocorrência de pagamentos efetuados
sem a devida contraprestação por parte do credor.
É notório que o pagamento anterior a regular liquidação
em se tratando de matéria do meio artístico, decorre das
regras de contratações muito específicas, entre elas o fato que nenhum artista de renome aceita pactuar contrato para realização de show para posterior recebimento
e que o cachê, via de regra, tem que ser totalmente pago até o dia da realização do evento, sob pena do artista
não comparecer ou de rescisão do contrato com outras
consequências para Administração.
Ciente deste fato, a doutrina majoritária e os Tribunais
de Contas, vêm temperando a obrigatoriedade esculpida
nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964, ressaltando que a
Administração deve precaver-se da possível inexecução
contratual para não causar riscos sem garantias.
A título de informação o Tribunal de Contas da União no
Acórdão nº 1726/2008, determinou ao ente público Fundação Nacional de Artes, que se abstenha de realizar
pagamentos antecipados aos contratados quando não
houver a conjunção dos seguintes requisitos assinalados
no Acórdão nº 1.442/2003 – 1ª Câmara: previsão no ato
convocatório, existência no processo licitatório de estudo fundamentado comprovando a real necessidade e
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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economicidade da medida e estabelecimento de garantias específicas e suficientes que resguardem a Administração dos riscos inerentes à operação.
O TCE/MG respondendo à Consulta nº 788.114, formulada pelo Prefeito Municipal de Carlos Chagas, com questionamento semelhante à situação fática aqui analisada,
asseverou que o pagamento antecipado, por certo, deve
ser uma excepcionalidade na Administração, porém, não
há vedação para sua ocorrência, apenas devem ser observadas certas condicionantes.
Destarte, restou descrito na resposta à referida consulta que há necessidade de se prever essa forma de pagamento no ato convocatório, de se comprovar economia ao erário e também de se estabelecer no contrato a
prestação de garantias efetivas e idôneas no caso de descumprimento.
No mesmo sentido, Marçal Justen Filho:
O pagamento antecipado não pode representar benesse
injustificada da Administração para os particulares. A defesa ao fim buscado pelo Estado conduz a que, como regra, o pagamento se faça após comprovada a execução
da prestação a cargo do particular.
O pagamento antecipado depende da existência de dois
requisitos.
Primeiramente, só poderá ocorrer quando previsto no
ato convocatório. Desse modo, amplia-se o universo de
competidores, especialmente aqueles que não disporiam de recursos para custear a prestação. Todos os competidores terão reduzidos seus custos e, deste modo, a
Administração será beneficiada.
Porém, a Administração não poderá sofrer qualquer risco de prejuízo. Por isso, o pagamento antecipado tamDiário Oficial de Contas

bém deverá ser condicionado à prestação de garantias
efetivas e idôneas destinadas a evitar prejuízos à Administração. (Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Dialética, 15ª d.).
Desta forma, entendo que até poderia se admitir, a posteriori, o pagamento antecipado ao artista ou a seu empresário exclusivo, tendo em vista a realidade do mercado de show, em que muitas vezes o artista quando contratado diretamente exige parte do pagamento para cobertura de despesas com a vinda de toda a sua equipe
para o evento.
Sucede que tanto a doutrina como a jurisprudência, conforme precedentes que ora mencionei, condiciona a regularidade do pagamento antecipado à exigência de certas condicionantes: previsão no edital ou contrato, comprovação de economia para o erário e prestação de garantia por parte do contratado.
No caso em tela, por se tratar de inexigibilidade, não haveria ato convocatório.
Por outro lado, pelo que observo dos autos, no contrato
nº 049/2011 pactuado com a firma Talentos Produções
Artísticas e Comércio Ltda (fls. 1653/1664), o Município
de Baixo Guandu não se cercou dos cuidados necessários, a fim de contingenciar os riscos a que se expôs a Administração, já que o contrato previa o pagamento antecipado, restando comprovado que a Administração dispensou a contratada de prestação de garantia (cláusula
décima segunda), além de não deixar consignado cláusula que determinasse a devolução dos valores recebidos
a título de antecipação para o caso de não realização do
show por culpa da contratada.
Tal fato é ressaltado pela área técnica na ITC 2754/17 ao
www.tce.es.gov.br

registrar que “não apenas não existe no Contrato 49/11
a prestação de ‘garantias específicas’, como, de fato, a
prefeitura de Baixo Guandu dispensou a contratada de
apresentá-las, em desacordo com o entendimento do
TCU acerca da antecipação do pagamento”.
O gestor também não comprovou que a modalidade de
pagamento gerou economia ao erário, o que deveria vir,
a meu juízo, acompanhada de motivação quanto à escolha do pagamento antecipado. Isso porque o pagamento
antecipado é possível, não para contemplar exigências
de prestadores ou fornecedores, mas somente quando
implique economia para o erário.
Nesta senda, corroborando com o entendimento da
área técnica e do Ministério Público de Contas, mantenho a irregularidade com a evidência de que a conduta
dos responsáveis apontados na ITI contribui significativamente para a consecução dos resultados.
III.12 - Contratação de profissional do setor artístico por meio de empresário não-exclusivo (itens 3.18,
3.20, 3.23, 3.25 e 3.27 da ITC 2754/17). Base legal: art.
25 caput inciso III da Lei Federal nº 8.666/93
Responsáveis:
A) Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal
Conduta: Assinar contrato de inexigibilidade de licitação
sem justificativa de valor.
B) Flauzário Lopes de Souza Neto – Presidente da Comissão Permanente de licitação
Conduta: Reconhecer a inexigibilidade de licitação sem
atender a disposição legal no que se refere à comprovação da exclusividade do empresário nos termos da Lei
8.666/93.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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A equipe técnica constatou no processo 7036/11 que a
prefeitura de Baixo Guandu contratou shows, para apresentação no município, utilizando-se da intermediação
da empresa Top Produções e Eventos Ltda, bem como da
empresa Califórnia Festas e Eventos Ltda – ME nos processos 9675/11, 4699/11, 5491/11 e 3575/11.
Em linhas gerais, a equipe relata que as detenções das
exclusividades dos artistas, tratadas pelo inciso III, do
art. 25 da Lei 8.666/93, não são aquelas apresentadas
pelas empresas contratadas.
Em resumo, o gestor alega que a Lei 8.666/93 (art. 25,
III) permite que os artistas sejam contratados por meio
de empresário exclusivo, mas em nenhum momento determina que esta exclusividade tenha que ter amplitude
“nacional”.
Acrescenta que seria “inconcebível (...) exigir um empresário exclusivo para representar o artista em todo o território nacional e internacional”. A “exclusividade é concedida para que a empresa efetive uma contratação para uma data específica e previamente determinada e não
uma exclusividade permanente”.
Mencionou, também, que a equipe não apontou a ausência de uma “carta de exclusividade” e que todos os
shows foram realizados sem problemas.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas –NEC e conforme consta da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 2754/17, a área técnica confirma as irregularidades apontadas nos itens 3.18,
3.20, 3.23, 3.25 e 3.27 da ITC 2754/17.
Nesta senda, permito-me transcrever a análise do item
3.18 da manifestação conclusiva 2754/17, diante da relevância de seus fundamentos e o destaque para o posicioDiário Oficial de Contas

namento jurisprudencial colhido, descreveu com clareza as razões da mantença da irregularidade em questão:
Análise (item 3.18 da ITC 2754/17)
Ao contrário do que alega a Defesa, o RAO 09/2013 e a
ITI 260/2013 apontam a ausência de documento de exclusividade nos casos da dupla Pedro & Thiago e dupla
Marcelinho de Lima e Camargo.
Mais ainda, a Defesa não contesta o relatado pela equipe técnica e apresenta alegações gerais, não abordando os contratos específicos relatados: a) dupla Pedro &
Thiago e dupla Marcelinho de Lima e Camargo – em que
não foram encontradas documentos de exclusividade, e
b) Banda Vinil, Banda Aço Doce e Banda Sinal Vermelho –
em que os documentos de exclusividade eram limitados
à realização de apresentações no estado.
Assim, de forma geral, a Defesa alega que as contratações de artistas realizadas não foram irregulares, firmando tese de que bastam as cartas ou documentos de exclusividade (ou similares) que podem ser, inclusive, concedidas a agentes locais e somente para apresentações
pontuais. Inclui nos anexos as mesmas cartas de exclusividade contestadas pela equipe técnica e constantes do
RAO 09/2013, sem apresentar novos documentos.
Não apresenta fundamentação jurisprudencial ou doutrinária para a tese que defende.
Ou seja, a Defesa, em relação às duplas “Pedro & Thiago”
e “Marcelinho de Lima e Camargo”, não apresenta documentação comprobatória de contrato de exclusividade
com o empresário e a empresa contratados.
Em relação às demais contratações (Banda Vinil, Banda
Aço Doce e Banda Sinal Vermelho), cujos documentos de
exclusividade eram restritos ao estado do Espírito Sanwww.tce.es.gov.br

to e não foram apresentados na forma de contrato registrado em cartório, a Defesa alega, de forma desarrazoada e contrária às normas, em geral, que a lei permite que os artistas sejam contratados por inexigibilidade
de licitação através de empresário exclusivo, mas em nenhum momento determina que esta exclusividade tenha
que ter amplitude “nacional”, bastando um documento
(carta) por parte do artista declarando a exclusividade
ao agente.
O entendimento pacífico e consolidado do TCU, acerca
da contratação de artista com base no art. 25, III, da Lei
8.666/93, em primeiro lugar, difere o contrato da carta
de exclusividade: o contrato de exclusividade é o instrumento adequado para comprovar a exclusividade e deve
ser registrado em cartório, além de publicação em diário
oficial; a carta de exclusividade, restrita para os dias correspondentes à apresentação dos artistas e restrita ao
município da realização do evento – neste caso, não serve como documento comprobatório da exclusividade:
ACÓRDÃO TCU 1830/2015.
3.7 Entretanto, conforme análise contida na primeira instrução destes autos, a exclusividade só pode ser efetivamente comprovada por meio de meio de contrato celebrado entre as bandas e o empresário, devidamente registrado em cartório e publicado no Diário Oficial
da União, conforme determinação do TCU (item 9.5 do
Acórdão 96/2008 – Plenário). (g.n.)
(...)
Conforme disposto na decisão, apenas os contratos de
exclusividade, devidamente registrados em cartório e
publicados no Diário Oficial da União, têm o condão de
comprovar a representação exclusiva. (AC-1830-09/15Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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1ª Câmara).
ACÓRDÃO TCU 5662/2014.
1. Para a caracterização da hipótese de inexigibilidade de
licitação prevista no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993,
é necessária a apresentação do contrato de exclusividade entre os artistas e o empresário contratado, não bastando para tanto a autorização que confere exclusividade apenas para os dias correspondentes à apresentação
dos artistas.
1.
ACÓRDÃO TCU 96/2008.
i) os Ministérios deveriam incluir em seus manuais de
prestação de contas de convênio e nos termos de convênio, para conhecimento dos convenentes, que, quando da contratação de artistas consagrados por meio de
intermediários, com utilização da inexigibilidade prevista no inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666/1992, devem ser
apresentadas cópias do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário contratado, registrado em cartório. Ademais, essa contratação deve ser publicada no
Diário Oficial da União no prazo de cinco dias, consoante previsto no art. 26 da mesma Lei, sob pena de glosa. Deve ser ressaltado que o contrato de exclusividade
difere de carta conferindo exclusividade apenas para os
dias correspondentes à apresentação dos artistas e restrita ao município da realização do evento. Os concedentes que não observarem tais ditames poderão ser enquadrados no § 2º do art. 25 da Lei de Licitações, verbis: (...).
(AC-0096-02/08-Plenário). (g.n.)
Observa-se, ainda, que a exclusividade do agente é exigência para a contratação do artista por inexigibilidade
de licitação – no caso, deve-se destacar, ainda, a dispoDiário Oficial de Contas

sição legal de que o artista seja “consagrado pela crítica especializada ou opinião pública”, mas tal fato não foi
abordado pela equipe técnica.
Não havendo a referida exclusividade (e a comprovação
de “consagração”) não quer isto dizer que a contratação
é vedada, mas que é vedada apenas por inexigibilidade
de licitação, podendo naturalmente haver a contratação
por licitação.
Logo, a Defesa não anexou ou comprovou a existência de
contratos registrados, firmados entre empresas, agentes
e artistas, documentação necessária e adequada para
atender à exigência legal para contratação, por inexigibilidade de licitação, de artistas consagrados, mesmo porque alega não ser este o procedimento determinado pelas normas.
Mantida a irregularidade.
Nos demais itens concernentes ao mesmo assunto (3.20,
3.23, 3.25 e 3.27 da ITC 2754/17), a área técnica seguiu
o entendimento utilizado no item 3.18 da respectiva peça conclusiva, chegando, de igual modo, à conclusão pela manutenção das irregularidades ali descritas.
Quanto à responsabilização, concluiu pelo afastamento
da responsabilidade do Sr. Flauzário Lopes de Sousa Neto – Presidente da Comissão de Licitação por entender
que “... não se mostra razoável e juridicamente possível
responsabilizar o agente pela irregularidade apontada,
especialmente porque não houve qualquer procedimento licitatório, mas contratação por inexigibilidade de licitação, procedimento em que não há exigência legal da
participação ou atuação da CPL”.
O Ministério Público de Contas, após exame do tema em
discussão, manifestou-se no mesmo sentido que área
www.tce.es.gov.br

técnica, acrescentando o embasamento jurisprudencial
que abaixo passo a transcrever:
Acórdão 8731/2017 – Segunda Câmara, Rel. José Múcio
Monteiro
Na contração de profissional do setor artístico por inexigibilidade de licitação, a apresentação de atestado de exclusividade restrito aos dias e à localidade do evento, em
vez do contrato de exclusividade entre o artista e o empresário contratado, caracteriza grave infração à norma
legal e regulamentar, não mera impropriedade de natureza formal, ensejando, ainda que não configurado dano ao erário, condenação em multa e julgamento pela
irregularidade das contas, pois o contrato de exclusividade é imprescindível para caracterizar a inviabilidade
de competição de que trata o art. 25, inciso III, da Lei
8.666/1993.
Acórdão 1435/2017 – Plenário, Rel. Vital do Rêgo
Na contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de
profissional do setor artístico por meio de empresário
exclusivo, a apresentação de autorização/atesto/carta
de exclusividade restrita aos dias e à localidade do evento não atende aos pressupostos do art. 25, inciso III, da
Lei 8.666/1993. Para tanto, é necessária a apresentação
do contrato de representação exclusiva do artista consagrado com o empresário contratado, registrado em cartório.
Acórdão 6076/2016 – Primeira Câmara, Rel. Marcos
Bemquerer
É necessária a apresentação do contrato de exclusividade entre o artista e o empresário contratado para caracterizar a hipótese de inexigibilidade de licitação prevista na Lei de Licitações, de modo que simples autorizaSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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ções ou cartas de exclusividade não se prestam a comprovar a inviabilidade da competição, pois não retratam
uma representação privativa para qualquer evento em
que o profissional for convocado.
(...)
Além disso, quanto aos itens 3.18, 3.20, 3.23, 3.25
e 3.27 da ITC 02754/2017-5, o Parecer Consulta TC
15/2016, enfatizando a regra do art. 25, inciso III, da Lei
n. 8.666/1993, decidiu que o procedimento para a contratação de shows artísticos por inexigibilidade de licitação deve ser efetivado diretamente com o artista ou
através de empresário exclusivo, característica esta comprovada por cópia do contrato de exclusividade, registrado em cartório.
2. Parecer Consulta TC 15/2016 sobre possibilidade de
contratação de shows artísticos por inexigibilidade de
licitação mediante apresentação de carta de exclusividade por terceiros.
O Prefeito Municipal de Itaguaçu formulou consulta a este Tribunal questionando o seguinte: “1 – Qual a forma
procedimental para a contratação de shows artísticos,
de cantor ou banda consagrado pela opinião pública,
por inexigibilidade de licitação? Explica-se: a realidade
nacional é que os empresários exclusivos, nos termos do
artigo 25, III, da Lei nº 8.666/1993, geralmente não são
localizados e por este motivo concedem a terceiros empresários “Cartas de Exclusividade das Bandas”, ficando
o Município impossibilitado de contratar o show artístico com o empresário – restando como única alternativa
a contratação mediante terceiros detentores da dita Carta de Exclusividade. 2 – É possível a contratação por inexigibilidade de licitação com base nas aludidas Cartas de
Exclusividade, desde que seja justificado que o cachê do
Diário Oficial de Contas

artista é o valor de mercado?” O Plenário, por maioria,
respondeu os questionamentos elaborados nos termos
do voto-vista do conselheiro Domingos Augusto Taufner,
que encampou a OTC nº 18/2012, com base no art. 237,
inciso I, do Regimento Interno, nos seguintes termos:
• “(...) Assim, entendemos que as chamadas cartas de
exclusividade não atendem ao disposto no art. 25, III da
Lei n. 8.666/93 para as contratações de shows artísticos
por inexigibilidade de licitação. Destarte, o procedimento para a contratação de shows artísticos por inexigibilidade de licitação obedece aos ditames do art. 26 da Lei
n. 8.666/93. Ademais, o ajuste deve ser efetivado diretamente com o artista ou através de empresário exclusivo, sendo tal característica comprovada por cópia do
contrato de exclusividade, registrado em cartório, não se
prestando, para esse fim, as chamadas cartas de exclusividade”.
Parecer Consulta TC 15/2016-Plenário, TC 1567/2010,
relator Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, publicado em 26/09/2016.
Inicialmente é importante destacar que, o ponto nodal
a ser deslindado neste item diz respeito à caracterização
da figura do “empresário exclusivo”.
Há de se distinguir duas situações: se a contratação do
artista é feita diretamente ou através de empresário exclusivo, será hipótese de inexigibilidade (artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93), sem olvidar sempre da necessidade de consagração pela crítica especializada ou pela opinião pública. Sendo a arte singular, impossível a disputa.
O adimplemento será assegurado pelo próprio artista ou
seu empresário exclusivo.
Se a contratação é feita com empresa que faz intermewww.tce.es.gov.br

diação de shows artísticos, não fica configurada hipótese de inexigibilidade de licitação, ante a existência de várias empresas no mercado trabalhando neste ramo de
atividade.
Analisando detidamente os documentos juntados aos autos pela equipe de auditoria (fls 1758/1765, 1992/2005,
2110/2121, 2148/2159, 2197/2208) mais precisamente
aqueles referentes às cartas e declarações de exclusividade apresentadas pelas empresas contratadas na tentativa de caracterizar a sua natureza de “empresário exclusivo”, percebe-se, de plano, que tais documentos foram firmados em desconformidade com o artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93.
Constato que às empresas contratadas foram concedidas tão somente cartas de exclusividade para realização
dos shows no Estado do Espírito Santo, ou em todo território nacional por um determinado período, ou seja,
as empresas contratadas pela Administração Municipal
funcionaram como meras intermediárias entre os empresários/artistas exclusivos das bandas e a municipalidade, posto que não detinham, previamente, os direitos
de representar os artistas contratados através de uma
relação contratual duradoura e permanente. Representantes exclusivos são, de fato, profissionais que gerenciam os negócios do artista de forma permanente, duradoura, e não eventual.
No caso de contratação de artistas por meio de empresas intermediárias, esta Corte, após tantos entendimentos divergentes, firmou seu entendimento acompanhando o posicionamento exarado no Parecer em Consulta TC 015/2016, proferido nos autos do Processo TC
1567/2010 – Plenário, que encampou a OTC 18/2012, no
seguinte sentido:
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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“as chamadas cartas de exclusividade não atendem ao
disposto no art. 25, III, da Lei n. 8.666/93 para as contratações de shows artísticos por inexigibilidade de licitação. O procedimento para a contratação de shows artísticos por inexigibilidade de licitação obedece aos ditames do art. 26 da Lei 8.666/93. Ademais, o ajuste deve ser efetivado diretamente com o artista ou através de
empresário exclusivo, sendo tal característica comprovada por cópia do contrato de exclusividade, registrado em
cartório, não se prestando, para esse fim, as chamadas
cartas de exclusividade”. [g.n].
Extrai-se, ainda, do Informativo de Jurisprudência nr 68
desta Corte de Contas o seguinte entendimento do Plenário:
2. É irregular a contratação direta de show artístico por
inexigibilidade de licitação mediante apresentação de
carta de exclusividade por prazo delimitado, ainda que
por período superior à realização do evento contratado.
Tratam os autos de representação acerca de irregularidades na contratação de bandas e artistas mediante inexigibilidade de licitação pela Prefeitura Municipal de Marataízes. Dentre as irregularidades apurou-se a contratação direta de artista, mediante apresentação de procuração que concedia à empresa intermediadora o direito à representação exclusiva pelo período de dois anos.
Anuindo ao entendimento técnico, o relator asseverou
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, ou mesmo, como no caso
Diário Oficial de Contas

concreto, por um período maior, mas sempre finito, delimitado”. Isto posto, o relator concluiu pela manutenção
da irregularidade. O Plenário, à unanimidade, decidiu
por considerar procedente a representação. ACÓRDÃO
TC-1030/2017-Plenário, TC 11052/2014, relator Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, publicado em
16/10/2017.
Desta forma, resta claro que este Tribunal possui o entendimento de que a contratação de artistas para a realização de shows deve se dar exclusivamente por meio de
empresário constituído para tanto, ou diretamente com
o próprio artista.
Assim, as chamadas cartas de exclusividade não atendem ao disposto no art. 25, III da Lei n. 8.666/93 para as
contratações de shows artísticos por inexigibilidade de
licitação. Nesse sentido, o ajuste deve ser efetivado diretamente com o artista ou através de empresário exclusivo, sendo tal característica comprovada por cópia do
contrato de exclusividade, registrado em cartório, não se
prestando, para esse fim, as chamadas cartas de exclusividade.
A hipótese aventada pelos justificantes reserva a possibilidade de contratação de profissionais artísticos por inexigibilidade de licitação quando estes são representados
por si, diretamente, ou por meio de empresário exclusivo.
No caso dos autos, pretendem os justificantes comprovar a regularidade de seus atos sob o argumento que o
documento que atesta a exclusividade para realização de
apresentação em determinado local e data deve ser considerada como comprovante de exclusividade para os
fins disposto na lei.
www.tce.es.gov.br

Na prática, tal documento serve unicamente para atestar que o artista estará presente naquele local e data, numa situação em que se preserva a possibilidade do overbooking, servindo apenas como acerto entre o intermediário e o artista em situação peculiar entre aquelas partes.
Tal fato denota na verdade evidente engodo, tentativa
de burlar a exigência de licitação, passando o intermediário a brandir condição inexiste de exclusividade de atividade artística, quando detém apenas um acerto prévio
entre as partes, inconfundível com a figura jurídica exigida no art. 25, III da Lei nº 8666/93 para caracterizar a
condição de inexigibilidade.
Tal forma de pensar é corroborada na firme jurisprudência com destaque para precedentes colhidos no Tribunal
de Contas da União, transcritos a seguir:
Boletim de Jurisprudência 192/2017
Acórdão 8731/2017 Segunda Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro José Múcio Monteiro)
Responsabilidade. Licitação. Contratação direta. Inexigibilidade de licitação. Artista consagrado. Exclusividade.
Contas irregulares. Multa.
Enunciado
Na contração de profissional do setor artístico por inexigibilidade de licitação, a apresentação de atestado de
exclusividade restrito aos dias e à localidade do evento, em vez do contrato de exclusividade entre o artista
e o empresário contratado, caracteriza grave infração à
norma legal e regulamentar, não mera impropriedade
de natureza formal, ensejando, ainda que não configurado dano ao erário, condenação em multa e julgamento pela irregularidade das contas, pois o contrato de exSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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clusividade é imprescindível para caracterizar a inviabilidade de competição de que trata o art. 25, inciso III, da
Lei 8.666/1993.
Acórdão: 7770/2015 - Primeira Câmara
Data da Sessão: 01/12/2015
Relator: BENJAMIN ZYMLER
Colegiado: Primeira Câmara
Área: Contratação Direta
Tema: Inexigibilidade de licitação
Subtema: Artista consagrado
Assunto: Documentação necessária para contratar artista consagrado
Enunciado: Para a contratação direta de profissional do
setor artístico (art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93) por
meio de intermediário, exige-se a comprovação da existência de contrato de exclusividade entre a empresa ou
o empresário contratado e o artista não sendo suficiente documento que confere exclusividade apenas para o
dia da apresentação e restrita à localidade do evento.
Excerto:
[VOTO]
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo
Ministério do Turismo em desfavor do Sr. [omissis], ex-prefeito de Uru/SP, em razão da não apresentação da
documentação complementar exigida para análise da
prestação de contas do Convênio nº 538/2008-MTur,
que tinha por objeto a contratação de shows artísticos
para o “I Festival Cultural Arraiá de Uru/SP”, bem como a
contratação de som, de iluminação e de palco.
[...] 11. Em relação aos demais apontamentos (ausência de cópias dos contratos de exclusividade dos artistas
Diário Oficial de Contas

com o empresário contratado, descumprimento da obrigatoriedade de publicação do contrato no Diário Oficial
da União e falta de comprovação da utilização da contrapartida do convenente), tais irregularidades devem ser
mantidas, de forma que as incorporo na fixação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. A principal delas diz respeito à ausência de contrato de exclusividade
dos artistas com o empresário contratado, tendo em vista que foi utilizada a inexigibilidade de licitação prevista
no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993.
12. Conforme a Lei de Licitações, a contratação direta
de profissional do setor artístico só é admissível se houvesse, no caso concreto, comprovação da exclusividade
entre a empresa [omissis] e as atrações musicais. O responsável trouxe aos autos atestado no qual o representante legal da banda [omissis] conferia à mencionada sociedade empresária a exclusividade apenas para o dia do
evento (13/6/2008) e para o município de Uru/SP.
13. Essa autorização, exclusiva para o dia e para a localidade do evento, não tem sido aceita por esta Corte de Contas, a exemplo do contido nos Acórdãos
96/2008-Plenário - anterior ao convênio em análise - e
5.769/2015-Primeira Câmara. Do contrário, haveria um
desvirtuamento do propósito previsto no art. 25, inciso
III, da Lei 8.666/1993. Por sinal, o item 9.5.1.1. do Acórdão 96/2008-Plenário, dirigido ao Ministério do Turismo,
foi expresso ao ressaltar 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”.

Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze dias), a
contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992 c/c
o art. 214, inciso III, alínea “a”, do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser
proferido até a do efetivo recolhimento, se for paga após
o vencimento, na forma da legislação em vigor;
Deste modo, acolho na íntegra os fundamentos fáticos e
jurídicos encartados pela douta equipe técnica e o corpo ministerial no sentido de manter a presente irregularidade, com imputação de responsabilidade ao Sr. Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal de Baixo Guandu.
III.13 - Procedimento licitatório (Convite), sem observar
o número mínimo de três propostas válidas (item 3.19
da ITC 2754/17). Base legal: artigo 22, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsáveis:
A) Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal Conduta:
Homologar certame licitatório e celebrar contrato, com
infringência ao art. 22, § 3º da Lei das Licitações
Conduta: Homologar certame licitatório e celebrar contrato, com infringência ao art. 22, § 3º da Lei das Licitações
B) Flauzário Lopes de Souza Neto – Presidente da Comissão Permanente de Licitação

[ACÓRDÃO]

Conduta: Conduzir o certame licitatório, deixando de
inabilitar 2 (duas) empresas que não apresentaram documentação exigida no instrumento convocatório, culminando na não apresentação de três propostas válidas.

9.2. aplicar ao Sr. [omissis] multa, no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 57 da

A equipe de auditoria constatou que no Convite 22/11
somente uma empresa estava apta a participar do certa-

www.tce.es.gov.br
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me, sendo que as outras duas empresas deveriam ter sido inabilitadas.
Neste caso, com a participação de apenas uma proposta
válida, estaria configurado o descumprimento do art. 22,
§ 3º, da Lei 8.666/93.
O prefeito em sua defesa alega que o fato de realizar o
certame com apenas uma empresa habilitada não trouxe prejuízo para a administração, já que a CPL, ao dar andamento ao certame, “não diminuiu a disputa” e pode
avaliar os valores apresentados pelos concorrentes.
Acrescenta que sua decisão foi baseada em parecer jurídico e que a empresa vencedora apresentou a melhor
proposta e documentação regular.
O presidente da CPL, por sua vez, apresentou alegações
semelhantes ao do prefeito, acrescentando, no entanto, que “... infelizmente a CPL ao analisar os documentos não inabilitou as empresas que não possuíam a documentação ...”, mas que o fato ocorrido em nada trouxe prejuízo.
Nesse sentido, cito trecho da bem fundamentada peça
técnica conclusiva, que descreveu com clareza as razões
da mantença da irregularidade em questão:
A Defesa admite ter ocorrido a omissão do agente quanto a inabilitação das empresas licitantes por ausência de
documentação, mas alega que não houve prejuízo em
razão deste fato. Não apresenta fundamentação jurídica.
Conforme exposto, a jurisprudência do TCU, consolidada
na Súmula 248, é pacífica quanto à necessidade de, no
mínimo, três licitantes devidamente aptos à seleção, em
licitação na modalidade convite.
No Convite, para que a contratação seja possível, são necessárias pelo menos três propostas válidas, isto é, que
Diário Oficial de Contas

atendam a todas as exigências do ato convocatório.
Não é suficiente a obtenção de três propostas apenas. É
preciso que as três sejam válidas. Caso isso não ocorra,
a Administração deve repetir o convite e convidar mais
um interessado, no mínimo, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações, ressalvadas as hipóteses de limitação de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, circunstâncias estas que
devem ser justificadas no processo de licitação, conforme jurisprudência há muito pacificada no TCU, conforme exposto.
Quando não acudirem interessados à licitação, a Administração deve rever as exigências do ato convocatório
e os procedimentos adotados, de modo a encontrar os
motivos do desinteresse dos licitantes.
No caso em tela, observa-se imperícia por parte do agente, presidente da CPL, que tinha a função de “receber,
examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes, à habilitação e ao julgamento das propostas”, mas não executou
com eficiência tais deveres, pois não examinou com o rigor necessário os documentos apresentados pelas licitantes - infração à norma legal de gravidade suficiente
para justificar a sanção do responsável – resultando em
certame viciado.
Mantida a irregularidade.
Quanto à responsabilização, entendeu a área técnica pelo afastamento da responsabilidade do prefeito, diante
da seguinte fundamentação:
Ademais, cumpre ressalvar que a irregularidade resultou da participação de duas empresas que não possuíam
condições de habilitação e mesmo assim foram habilitawww.tce.es.gov.br

das pela CPL, situação que veio à tona a partir da auditoria realizada, já que não há referência ao fato no processo de contratação, em especial na ata de julgamento (fl. 1950).
Ou seja, não é razoável imputar responsabilidade ao prefeito por irregularidade oculta no processo de contratação, visto que era função da CPL analisar os documentos
apresentados pelas empresas participantes do certame,
conforme Lei 8.666/93 (art. 6º, XVI): “receber, examinar
e julgar todos os documentos e procedimentos relativos
ao cadastramento de licitantes, à habilitação e ao julgamento das licitações”.
Afastada a irregularidade.
Ainda, o Ministério Público de Contas, buscando robustecer a conclusão da área técnica, reportou-se a jurisprudência do TCU, conforme se extrai do exceto do parecer
ministerial:
Item 3.19
Acórdão 722/2012 – Segunda Câmara, Rel. André de Carvalho
É obrigatória a repetição do convite, com a chamada de
outros participantes, quando não houver, no mínimo,
três propostas válidas a preços razoáveis.
Acórdão 716/2010 – Plenário, Rel. Augusto Sherman
O convite exige a apresentação de três propostas válidas
ou de justificativas para inexistência desse número, nos
termos do art. 22, § § 3º e 7º, da Lei 8.666/1993.
Inicialmente, relevante destacar que o § 7º do artigo 22
do Estatuto das Licitações, admite duas hipóteses permissivas de julgamento do Convite com menos de três
licitantes habilitados (três propostas válidas): limitação
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados.
Mesmo nessas hipóteses, no entanto, há necessidade de
justificar tais ocorrências, sob pena de se ter que repetir o certame.
No caso concreto, colhe-se dos relatos da equipe auditora que na abertura do certame em debate, apenas a empresa Mais Estrutura de Tendas e Brinquedos Ltda-ME,
apresentou o documento constante do item 5.1, alínea
“f” do instrumento convocatório, que trata da documentação necessária para a habilitação.
Não obstante, a Comissão Permanente de Licitação habilitou também as duas empresas que não apresentaram
a documentação exigida no Convite nº 022/2011 (MAFF
Equipamentos e Produções Ltda-ME e A.F.R Eventos LTDA, fls. 1340, 1350), restando evidenciado que somente
01 (uma) empresa estava apta a ser habilitada para participar do certame.
Nesse contexto, aponta a jurisprudência pátria, notadamente a emanada do Tribunal de Contas da União, senão vejamos:
Acórdão nº 1.730/05, Segunda Câmara (convite, número mínimo de três propostas válidas, considerações
acerca da validade das propostas).
(...) a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido
de exigir a presença de três propostas válidas para o regular desenvolvimento de licitação na modalidade convite, sob pena de repetição do ato.
Para tanto, considera-se válida a proposta apta à seleção, ou seja, aquela que efetivamente concorre com as
demais, após a licitante ter atendido as condições de
qualificação exigidas no ato convocatório.
(...) o próprio Estatuto de Licitações estabelece os proceDiário Oficial de Contas

dimentos a serem adotados quando da impossibilidade
da existência de três interessados no certame. De acordo
com o art. 22, § 7º, da Lei nº 8.666/93, a renovação do
procedimento somente deixará de ser obrigatória quando restar comprovada a ocorrência de limitação de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, desde
que essas circunstâncias estejam devidamente justificadas no processo.
Posto isso, constata-se a falha incorrida pela Gerência
do IBAMA em Santa Catarina na condução do Convite nº
11/02. Das cinco empresas que participaram da licitação,
três foram inabilitadas e uma desclassificada em razão
de falha na formulação da proposta comercial. Assim,
apenas a empresa Construir Engenharia, Construção e
Montagens Ltda. apresentou proposta válida no procedimento licitatório realizado.
Acórdão nº 101/05, Plenário (convite, não repetição,
número mínimo de propostas válidas, justificação).
9.4. determinar à Prefeitura de Orleans/SC que na aplicação de recursos públicos federais:
(...)
9.4.3. quando da realização de procedimento licitatório
na modalidade convite, repita a licitação, convocando
outros possíveis interessados, sempre que não seja obtido o número legal mínimo de três propostas habilitadas à seleção (artigo 22, § 3º, da Lei nº 8.666/93), ressalvada a aplicação dessa regra somente nas hipóteses
de manifesto desinteresse dos participantes ou limitações do mercado (artigo 22, § 7º, da Lei nº 8.666/93),
o que fica caracterizado quando, repetida a licitação,
não houver, novamente, 3 licitantes habilitados, devendo tais circunstâncias ser justificadas no pertinente prowww.tce.es.gov.br

cesso.
Contratação pública – Licitação – Modalidade – Convite
– Número de licitantes – TCU
O TCU determinou que ao realizar licitações sob a modalidade de convite, somente convide as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, conforme exigido pelo
art. 22, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e repita o certame quando não obtiver três propostas válidas, ressalvadas as hipóteses de limitação de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, circunstâncias essas que devem
estar justificadas no processo, consoante § 7º do mesmo
artigo. (TCU, Acórdão nº 819/2005, Plenário, Rel. Min.
Marcos Bemquerer Costa, DOU de 30.06.2005.).
Ressalte-se, que ante a reiteração das decisões e a pacificidade de entendimento, a matéria já foi, inclusive, sumulada pelo Egrégio Tribunal de Contas da União, vejamos:
Súmula nº 248
Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade Convite, impõe-se a repetição do ato, com a convocação de outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7º, do art. 22, da Lei nº 8.666/1993.
(TCU, Súmula nº 248, de 02.09.2005.)
O Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento adotado pelo Tribunal de Contas da União,
in verbis:
Resp. nº 640.679/RS, Segunda Turma, DJU, 22 de maio
2006 (convite, número de participantes)
Ementa: Administrativo – Licitação – Modalidade convite – Número mínimo de participantes – Anulação do ato
administrativo – Art. 49 da Lei nº 8.666/93.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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1. Na licitação pela modalidade convite devem participar ao menos três concorrentes segundo o § 3º do art.
22 da Lei nº 8.666/93. Não preenchido o número mínimo de participantes pode a Administração anular o certame, com fulcro no art. 49 do mencionado diploma legal.

aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

2. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido.

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:

Responsáveis:

1.1. REJEITAR A PRELIMINAR suscitada pela defesa,
quanto à ausência de responsabilidade do chefe do executivo municipal, na forma da fundamentação constante
do item II deste Voto;

Federação de KICK BOXING do Estado do Espírito Santo
(entidade beneficiária)

Ademais, este TCEES já se manifestou inúmeras vezes
no sentido de que são necessárias três propostas válidas para a regularidade do convite. A título de exemplo, podemos citar os Acórdãos TC 388/2010, 356/2013,
470/2012 e 295/2013.
Nesse passo, resulta claro que a realização do Convite nº
22/11 desatendeu à exigência legal da quantidade mínima de três propostas válidas.
Face ao exposto, corroborando com o entendimento da
área técnica e do Ministério Público de Contas, mantenho a presente irregularidade.
No que tange à responsabilidade, comungo também
com o entendimento da área técnica e penso que deva
ser imputada somente ao presidente da Comissão Permanente de Licitação, porquanto não há provas nos autos de que o então prefeito tenha praticado qualquer ato
relativo à fase em que foi concretizada a irregularidade.
Sendo assim, estado confirmada a irregularidade, voto
para que seja atribuída a responsabilidade ao Sr. Flauzário Lopes de Souza Neto – Presidente da Comissão Permanente de Licitação, excluindo-se do rol de responsável
o Sr. Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal Conduta.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
1. ACÓRDÃO

1.2. CONVERTER preliminarmente, os autos em tomada
de contas especial na forma do artigo 57, inciso IV, da
Lei Complementar 621/2012 c/c artigo 201 do RITCEES
(aprovado pela Resolução TC 261/13), em face da existência de injustificado dano ao erário, conforme consta
do item III.2 deste Voto, no valor total de R$ 126.800,00
(cento e vinte seis mil e oitocentos reais), equivalente
a 60.046,4084 VRTES, ressaltando que os responsáveis
já foram devidamente citados quanto à possibilidade de
ressarcimento;
1.3. Considerar IRREGULARES os seguintes itens da fiscalização realizada na Prefeitura Municipal de Baixo Guandu:

Zilmar José da Silva Júnior – Assessor Jurídico
1.3.2 - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (ITENS 3.2,
3.4, 3.6 e 3.8 DA ITC 2754/2017
Base Legal: art. 37, caput e art. 70, § 1º da Constituição
Federal
Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal
Federação Capixaba de Motociclismo – FECAM (entidade beneficiária)

Associação Capixaba de Vôo Livre ACVL (entidade beneficiária)
Ressarcimento: R$ 126.800,00 (cento e vinte e seis mil e
oitocentos reais) equivalentes a 60.046,96 VRTE
1.3.3 - AUSÊNCIA DE EMISSÃO E QUITAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART CREA (itens
3.9 e 3.15 da ITC 2754/17)
Base legal: Cláusula sexta, §§ 5º e 6º, do Contrato
080/11.
Responsáveis:
Josmar José Gobbo - Secretário Municipal de Agricultura
– Fiscal do Contrato
Sônia Maria Pereira Franquini - Secretária Municipal de
Educação e Cultura – Fiscal do Contrato

3.3.1 - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO
DE REPASSE (ITENS 3.1, 3.3, 3.5 e 3.7 DA ITC 2754/2017)

1.3.4 – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL INDEVIDA (item
3.14 da ITC 2754/17)

Base Legal: artigo 116 da Lei 8.666/93

IV – DISPOSITIVO

Responsáveis:

Base legal: Infrigência aos artigos 57, inciso II da Lei
8.666/93.

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado

Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal

Responsável:
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sé Gobbo, Secretário Municipal de Agricultura, em razão
do cometimento da infração constante do item 3.9 da
Instrução Técnica Conclusiva, APLICANDO-LHE MULTA
individual no valor de 500 (quinhentos) VRTE, com fulcro
nos arts. 62 e 96, I e II, ambos da Lei Complementar Estadual n.º 32/93, então vigente;

Flauzário Lopes de Souza Neto – Presidente da Comissão
Permanente de Licitação

defesa e JULGAR IRREGULARES AS CONTAS de Lastênio
Luiz Cardoso, Prefeito Municipal, no exercício de 2011,
pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 3.1,
3.3, 3.5, 3,7, 3.14, 3.17. 3.18, 3.20, 3.23 e 3.27 da ITC
2754/17, bem como pelo cometimento de infrações que
causaram injustificado dano ao erário, dispostas nos
itens 3.2, 3.4, 3.6 e 3.8 da mesma ITC, com amparo no
artigo 84, incisos III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, CONDENANDO-O AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO da quantia de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), equivalente a 60.046,4084 VRTE, sendo R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente ao valor de 37.884,16 VRTE (itens 3.2 e 3.4 da ITC
2754/17) solidariamente com a Federação Capixaba de
Motociclismo (entidade beneficiária); R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais), correspondente ao valor de 12.691,19 VRTE (item 3.6 da ITC 2764/17) solidariamente com a Federação Capixaba de KICK BOXING
do Estado do Espirito Santo (entidade beneficiária); R$
20.000,00, correspondente ao valor de 9.471,61 VRTE
(item 3.8 da ITC 2754/17) solidariamente com a Associação Capixaba de Vôo Livre ACVL (entidade beneficiária),
APLICANDO-LHE MULTA individual no valor de 10.000
(dez mil) VRTE, com fulcro nos arts. 62 e 96, III, ambos
da Lei Complementar Estadual n.º 32/93, então vigente;

1.4. ACOLHER as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade de Lastênio Luiz Cardoso, Prefeito Municipal, das irregularidades descritas nos itens 3.9, 3.15 e
3.19 da ITC 2754/17, bem como de Flauzário Lopes de
Sousa Neto – Presidente da CPL, das irregularidades descritas nos itens 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.18, 3.20, 3.23, 3.25 e
3.27 da mesma ITC;

1.6. REJEITAR as razões de justificativas do Sr Zilmar José da Silva Júnior, Assessor Jurídico, em razão do cometimento das infrações constantes nos itens 3.1, 3.3, 3.5,
3.7 e 3.17 da Instrução Técnica Conclusiva, APLICANDO-LHE MULTA individual no valor de 2.000 (dois mil) VRTE,
com fulcro nos arts. 62 e 96, I e II, ambos da Lei Complementar Estadual n.º 32/93, então vigente.

1.10. REJEITAR as alegações de defesa e JULGAR IRREGULARES as contas da Federação Capixaba de Motociclismo, condenando-a ao ressarcimento no valor de R$
80.000,00, equivalente à 37.884,16 VRTE, em razão do
cometimento das infrações constantes dos itens 3.2 e 3.4
da ITC 2754/17 que causaram dano injustificado ao erário, com amparo no artigo 84, incisos III, alíneas “c”, “d”
e “e” da Lei Complementar 621/2012, em solidariedade com o Sr. Lastênio Luiz Cardoso (Prefeito Municipal),
APLICANDO-LHE MULTA individual no valor de 8.000 (oito mil) VRTE, com fulcro nos arts. 62 e 96, I e II, ambos
da Lei Complementar Estadual n.º 32/93, então vigente.

1.5. REJEITAR as razões de justificativas e alegações de

1.7. REJEITAR as razões de justificativas do Sr Josmar Jo-

1.11. REJEITAR as alegações de defesa e JULGAR IRRE-

Lastênio Luiz Cardoso - Prefeito Municipal
1.3.5 – PAGAMENTO ANTECIPADO DE DESPESA PÚBLICA
(item 3.17 da ITC 2754/17)
Base legal: art. 62 c/c 63, § 2º, inciso III da Lei Federal nº
4.320/64
Responsáveis:
Lastênio Luiz Cardoso - Prefeito Municipal
Zilmar José da Silva Júnior – Assessor Jurídico
1.3.6 – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO POR MEIO DE EMPRESÁRIO NÃO-EXCLUSIVO
(itens 3.18, 3.20, 3.23, 3.25 e 3.27 da ITC 2754/17)
Base legal: art. 25 caput inciso III da Lei Federal nº
8.666/93
Responsável:
Lastênio Luiz Cardoso - Prefeito Municipal
1.3.7 – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, SEM OBSERVAR O
NÚMERO DE TRÊS PROPOSTAS VÁLIDAS (item 3.19 da ITC
2754/17)
Base legal: art. 22, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93
Responsável:
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1.8. REJEITAR as razões de justificativas da Srª Sônia Maria Pereira Franquini, Secretário Municipal de Educação e
Cultura, em razão do cometimento da infração constante
do item 3.15 da Instrução Técnica Conclusiva, APLICANDO-LHE MULTA individual no valor de 500 (quinhentos)
VRTE, com fulcro nos arts. 62 e 96, I e II, ambos da Lei
Complementar Estadual n.º 32/93, então vigente;
1.9. REJEITAR as razões de justificativas do Sr. Flauzário
Lopes de Souza Neto, Presidente da CPL, em razão do cometimento da infração constante do item 3.19 da Instrução Técnica Conclusiva, APLICANDO-LHE MULTA individual no valor de 2.000 (dois mil) VRTE, com fulcro nos
arts. 62 e 96, I e II, ambos da Lei Complementar Estadual
n.º 32/93, então vigente;
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GULARES as contas da Federação Capixaba de KICK BOXING do Espírito Santo ao ressarcimento no valor de R$
26.800,00, equivalente à 12.691,19 VRTE, em razão do
cometimento das infração constante do item 3.6 da ITC
2754/17 que causou dano injustificado ao erário, com
amparo no artigo 84, incisos III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012, em solidariedade com o Sr.
Lastênio Luiz Cardoso (Prefeito Municipal), APLICANDO-LHE MULTA individual no valor de 3.000 (três mil) VRTE,
com fulcro nos arts. 62 e 96, I e II, ambos da Lei Complementar Estadual n.º 32/93, então vigente.
1.12. REJEITAR as alegações de defesa e JULGAR IRREGULARES as contas da Associação Capixaba de Vôo Livre
ao ressarcimento no valor de R$ 20.000,00, equivalente
à 9.471,61 VRTE, em razão do cometimento da infração
constante do item 3.8 da ITC 2754/17 que causou dano
injustificado ao erário, com amparo no artigo 84, incisos
III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
em solidariedade com o Sr. Lastênio Luiz Cardoso (Prefeito Municipal), APLICANDO-LHE MULTA individual no valor de 2.000 (dois mil) VRTE, com fulcro nos arts. 62 e 96,
I e II, ambos da Lei Complementar Estadual n.º 32/93,
então vigente.
1.13. DETERMINAR ao atual chefe do executivo municipal para que, nas situações futuras de contratações de
shows artísticos por inexigibilidade de licitação, realize
pesquisa de preços com no mínimo 03 orçamentos/propostas, a fim de se justificar de maneira clara e evidente que o preço contratado é compatível com o preço de
mercado.

2. Unânime.

TAÍZES

3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara

CLASSIFICAÇÃO: REPRESENTAÇÃO

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).
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 MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-464/2018 – SEGUNDA CÂMARA

1.14. DAR CIÊNCIA aos interessados e ao Ministério Público de Contas.

PROCESSO TC: 05285/2013-5

1.15. ARQUIVAR, após transito em julgado.

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA-
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REPRESENTANTE: JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, MUNICIPAL E REGISTROS PÚBLICOS
EMENTA: REPRESENTAÇÃO: NÃO CONHECER (QUANTO AO ITEM II.1 DA MTP O118/2018-7); CONHECER – IMPROCEDÊNCIA (QUANTO AO ITEM I.3.1 DA
MTP O118/2018-7) – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de representação instaurada perante este Tribunal a partir do Ofício 136/2013, oriundo do Poder Judiciário Estadual, expedido pela Exma. Juíza da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos, Dra. Cláudia Cezana Sangali de Mello Miguel, em
desfavor do então Prefeito Municipal de Marataízes, Sr.
Jander Nunes Vidal, e do Procurador Municipal à época,
Sr. Claudemir Carlos de Oliveira, em que aponta supostas ilegalidades no recebimento de verbas sucumbenciais pelos procuradores municipais, durante o exercício
de 2011.
Segundo a instrução processual, o citado ofício cientifica esta Corte sobre o teor da sentença que julgou parcialmente procedente a ação popular nº 069.11.0034738, pela ilegalidade do pagamento da verba sucumbencial, uma vez que o art. 7º da Lei Municipal 1.325, de
18 de agosto de 2010 confere ao Município a titularidade dos honorários de sucumbência, enquanto o Decreto 926/2010 destina a verba aos procuradores e seus assessores jurídicos.
Aduz a representante que o pagamento amparado em
decreto – ato meramente regulamentar, afronta os prinSegunda-feira, 25 de junho de 2018

219

ATOS DA 2a CÂMARA

cípios do interesse público, entre outros. Encaminha cópia da sentença de fls. 1366/1379, prolatada nos referidos autos, para que este tribunal adote as providências
que entender necessárias.

ra, pugnou no mesmo sentido da área técnica (Parecer
01117/2018-4).

A representação em tela está instruída com cópia da decisão judicial retro, que firmou entendimento no sentido de que pertence ao Município de Marataízes/ES os
honorários sucumbenciais oriundos de toda e qualquer
ação integrada pelo referido ente estatal, bem como padece de nulidade o Decreto Municipal 626/2010, por extrapolar o caráter regulamentar, e condenou o Município
à apuração e cobrança dos valores transferidos indevidamente, infligindo aos representando a pena de ressarcimento ao erário dos valores recebidos no período.

Inicialmente observo que à luz das disposições contidas na Resolução TC nº 261/2013 (aprova o Regimento
Interno do TCEES), os autos encontram-se devidamente instruídos, recebendo a manifestação da área técnica sobre a representação apresentada (MT 118/2018-7
e 162/2018-8, respectivamente, às fls. 24/45 e 49/53) e
a manifestação do Ministério Público de Contas (Parecer
01117/2018 – 4 - fl. 57).

Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo
de Previdência e Pessoal se posicionou por meio das Manifestações Técnicas 118/2018-7 e 162/2018-8, analisou
o conteúdo dos autos e propôs o seguinte encaminhamento para a representação em tela, verbis:
II. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do acima exposto, nos termos dos 94, I a V, da
Lei Complementar 621/2012, sugerimos ao e. Conselheiro Relator a seguinte proposta de encaminhamento:
II.1 NÃO CONHECER no tocante ao item II.1 da MTP
0118/2018-7;
II.2 CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a representação quanto ao item I.3.1 da MTP 0118/2018-7;
II.3 ARQUIVAR a representação;
II.4 DAR ciência ao representante.
O douto Ministério Público de Contas, em parecer da
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de OliveiDiário Oficial de Contas

Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO

Sobre os requisitos de admissibilidade do presente feito,
verifico que o pronunciamento técnico é no sentido de
que a representação encaminhada pelo Juízo de Marataízes atende, em parte, tais pressupostos.
Em síntese, a SecexPrevidência opina pelo conhecimento da representação no tocante ao item I.3.1 da MT
0118/2018-7, contudo, pelo não conhecimento quanto
ao item II.1 da referida Manifestação Técnica.
No que tange ao item I.3.1 da MT 0118/2018-7 (honorários sucumbenciais recebidos pela administração pública) certificou a área técnica que a peça deflagratória da
representação está redigida com clareza; contém informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção. Verificou também que o presente
feito vem acompanhado de indício de prova e contém
a devida qualificação do representante. Por tal motivo,
opinou no sentido de admitir a representação.
Lado outro, opina pelo não conhecimento em relação ao
item II.1 da MT 0118/2018, pois vislumbra ausentes o
elemento de convicção e o indício e meio de prova quanwww.tce.es.gov.br

to aos “outros possíveis indícios de irregularidade”, referidos na parte final da sentença, “conquanto haja breve
menção à expedição de ofício à Promotoria de Justiça”.
Segundo a área técnica, resulta inconteste que não houve citação a esse respeito, tampouco debate no bojo da
instrução processual, conforme explanada na Manifestação Técnica 00162/2018-8, in verbis:
Conquanto haja breve menção à expedição de ofício à
Promotoria de Justiça quanto a outros possíveis indícios
de irregularidade, na parte final da r. sentença, resulta
inconteste que não houve citação a esse respeito, tampouco debate no bojo da instrução processual, logo inexiste neste particular elemento de convicção, consoante
ressaltado nestes termos:
“Consta ainda da parte final da sentença uma breve
menção a possíveis indícios de irregularidades, que ensejaram a remessa de cópia à Promotoria de Justiça de
Marataízes, quanto à utilização de cargos comissionados
para o exercício de atividade típica de cargo efetivo de
procurador municipal, exigência de pagamento anterior
e integral de honorários advocatícios sucumbenciais como condição para o parcelamento de crédito tributário
e ausência de transparência e de controle do repasse da
verba sucumbencial aos procuradores e assessores.
Porém, não há qualquer elemento de convicção acerca
dessas irregularidades, tampouco análise no corpo da
decisão judicial que subsidie a análise dos fatos”.
Também ausente indício e meio de prova acerca destas
outras irregularidades (...)
Vale afirmar que, o indício de prova é o elemento inicial e hábil para deflagrar a busca pela existência e veracidade de um fato. Enquanto, o elemento de prova seSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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rá o conjunto de fatos ou circunstâncias que induzem à
formação de um dado juízo.O meio é o instrumento ou
atividade que materializa os elementos de prova retro.
Destarte, ausentes os requisitos acima, o não conhecimento se impõe.
Dito isso, passo à análise quanto ao mérito do assunto
descrito no item I.3.1 da MTP 0118/2018-7.
Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que a discussão nodal aqui focada cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência recebidos pela Administração
Pública e posteriormente repassados aos procuradores,
o que nos termos processuais deveria cumprir dois pontos: exigência de lei em sentido estrito e observância ao
teto constitucional remuneratório.
Neste sentido, verifico que a área técnica deste Tribunal
foi taxativa ao asseverar que a representação em tela deve ser julgada improcedente quanto ao mérito, sobretudo porque a questão já se encontra decidida no âmbito
judicial em favor dos procuradores municipais de Marataízes, conforme fundamentação expendida em sua Manifestação Técnica 118/2018-7 (observado o teto constitucional do artigo 37, XI, da CRFB/1988).
Segundo a SecexPrevidência, apesar da primeira instância judicial ter decidido o caso em desfavor dos representados, com a parcial procedência dos pedidos formulados na ação popular ajuizada pelo cidadão Leandro Bastos Pinheiro, verifica-se que, em segunda instância, a Primeira Câmara Cível do TJES reformou a decisão
supracitada, dando provimento ao recurso de apelação
000.3473-02.2011.8.08.0069, em conformidade com o v.
acórdão da lavra do Relator, Desembargador Lyrio Regis
de Souza Lyrio, cuja ementa segue nestes termos:
Diário Oficial de Contas

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – RECURSO PREMATURO – QUESTÃO DE ORDEM – PECULIARIDADE QUE EXCEPCIONA O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL PLENO – CONHECIMENTO DE RECURSO
DE QUEM NÃO FAZIA PARTE DA DEMANDA – QUESTÃO
DE ORDEM ACOLHIDA PARA DECLARAR NULA DECISÃO
PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MÉRITO
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À FAZENDA
PÚBLICA MUNICIPAL MAS DESTINADOS AOS PROCURADOS DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES – POSSIBILIDADE –
EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL VIABILIZANDO TAL DESTINAÇÃO – PRECEDENTES DO E. TJES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Questão
de ordem. O e. TJES, em sede de uniformização de jurisprudência, entendeu que a não ratificação da apelação, interposta antes de julgado o recurso de embargos
de declaração opostos pela parte contrária, enseja o não
conhecimento do apelo. Hipótese excepcional em que os
embargos de declaração foram opostos por quem não
era parte no processo, por quem já havia formulado pedido de ingresso na demanda, pedido este que fora indeferido pelo juiz. Situação que não pode prejudicar as
partes da demanda, que excepciona o entendimento firmado pelo Pleno do e. TJES. Questão de ordem acolhida
para declarar a nulidade da decisão que conheceu de recurso de embargos de declaração opostos por quem não
era parte do processo. 2 – Mérito. ¿A titularidade não
de confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios pode vir a ter, isto
é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa
jurídica representada, ou se revertida em benefício dos
procuradores judiciais, como na hipótese de Lei Municipal regulamentando a sua destinação.¿ (TJES, Agravo de
www.tce.es.gov.br

Instrumento n.º 48050090314). Precedentes do c. STJ e
do e. TJES. 3 – A destinação da receita proveniente de
honorários sucumbenciais para a remuneração dos Procuradores do Município de Marataízes está fundamentada na Lei Municipal n.º 1.325⁄10, e diante da autonomia municipal, inviável seria que uma lei federal viesse a suprimir direitos concedidos pelo Município e seus
servidores. 4 – A disposição contida no art. 4º da Lei Federal n.º 9.527⁄97 não obsta a validade e a eficácia da
Lei editada pelo Município de Marataízes. 5 – Sentença
reformada, com julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. 6 – Recurso conhecido e provido. Prejudicado o recurso da OAB-ES. Unânime. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a
Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas
taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em,
à unanimidade, acolher a questão de ordem para anular
a sentença integrativa de fls. 1560⁄1561. No mérito, por
idêntica votação, dar provimento aos apelos de Thelmo
Dalla Brandão Neto e Claudemir Carlos de Oliveira, prejudicado o recurso da OAB-ES, tudo nos termos do voto
do Relator. Vitória, ES, 15 de julho de 2014. Presidente Relator TJES, Classe: Apelação, 69110034738, Relator:
WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : LYRIO
REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/07/2014, Data da
Publicação no Diário: 31/07/2014) (grifo nosso)
Assevera a área técnica deste Tribunal que a “propalada ilegalidade não subsiste, apesar da atecnia da norma
local, ressalvada por ambas as instâncias julgadoras no
âmbito judicial.” Esclarece que uma vez “atendida a exiSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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gência supracitada, a previsão em lei é possível que a Fazenda Pública destine a verba aos seus procuradores. No
entanto, ausente lei será ilegal o pagamento, porque a titularidade é do ente público. É o que se dessume do julgamento de caso análogo em que figurava a Associação
dos Procuradores do Estado do Espírito Santo.”
Ressalte-se que a matéria foi analisada à luz das disposições contidas no novo Código de Processo Civil, pois
segundo o corpo técnico a interpretação conferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo encontra ressonância nas demais instâncias superiores, tendo
o Superior Tribunal de Justiça se pronunciado pela natureza pública e respectiva titularidade do ente público,
mesmo após edição do novo CPC, inclusive com relação
aos advogados contratados por autarquias, em conformidade com os julgados abaixo:
PRIMEIRA TURMA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Os honorários advocatícios de sucumbência não constituem
direito autônomo do procurador judicial quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, visto que integram o patrimônio público da
entidade. Precedentes citados: REsp 1.213.051-RS, DJe
8/2/2011, e AgRg no AgRg no REsp 1.251.563-RS, DJe
14/10/2011. AgRg no AREsp 233.603-RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 20/11/2012.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CUMPRIMENTO
Diário Oficial de Contas

DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO CAUSÍDICO DA ECT. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 4º DA LEI 9.527/97 QUE ALCANÇA TAMBÉM O ADVOGADO QUE NÃO INTEGRA OS QUADROS
PROFISSIONAIS DA EMPRESA PÚBLICA. ART. 22 DA LEI
8.906/1994. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Analisada pelo Tribunal
a quo a matéria do art. 4º da Lei 9.527/97, deve ser reconhecida a existência de prequestionamento da questão federal suscitada, cumprindo, também, afastar a incidência dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7/STJ, porquanto o tema independe do reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto probatório dos autos. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, o disposto no art. 22 da Lei
8.906/1994, que assegura ao causídico o direito aos honorários de sucumbência, não tem incidência quando for
vencedora a Administração Pública direta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as autarquias, fundações instituídas pelo Poder Público, empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesses casos, a verba honorária deixa de ser direito autônomo do procurados judicial, e passa a integrar
o patrimônio público das entidades citadas, conforme
exceção especificada no art. 4º da Lei 9.527/97. 3. Tal
exceção legal alcança, inclusive, as hipóteses em que o
causídico não integra os quadros profissionais das entidades públicas mencionadas em lei. 4. No caso dos autos, em que houve a celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios entre os Correios e patrono particular, não se revela possível a pretendida reserva da verba honorária em favor do causídico assim
contratado. 5. Agravo regimental provido e, em desdobramento, acolhido o recurso especial da ECT. (AgRg no
AgRg no REsp 1222200/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUwww.tce.es.gov.br

NES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe
11/09/2017)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS
EM PROL DE EX-ADVOGADO DA ECT QUE ATUOU NO FEITO. DESCABIMENTO. 1. O entendimento desta Corte é
no sentido de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque
integra o patrimônio público da entidade. Precedente:
AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes
(Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe 19/02/2018) (grifo nosso).
Completando a instrução processual, a Manifestação
Técnica 118/2018-7 lembra que no caso de recebimento
dos honorários de sucumbência pelos procuradores deve ser ressalvado que para fins de aferição do teto constitucional o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu
que a remuneração nesses casos não pode ultrapassar o
teto, conforme exposto no bojo do Processo 003233429.2016.8.19.0000.
Em outras palavras, a remuneração dos procuradores
municipais deve observar o teto acima indicado, para fins de observância ao disposto no art. 37, XI, da CRFB/88.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Por fim, merece destaque ainda o seguinte trecho da
Manifestação Técnica 118/2018-7, chamando a atenção
para a nova regulamentação da matéria:
Em que pese toda celeuma travada no tocante ao art. 7º
da Lei Municipal 1.325/2010, especialmente pela atecnia legislativa, houve por bem o Chefe do Poder Executivo promulgar a Lei Municipal 1.800, de 10 de julho de
2015, no sentido de dar nova redação ao dispositivo legal, nestes precisos termos: Art. 7º - São devidos honorários advocatícios em razão da sucumbência a favor do
Município, devendo o Poder Executivo regulamentar o
dispositivo. (Redação dada pela Lei nº 1800/2015) (grifo nosso)
Portanto, a discussão perdeu lugar após a edição da norma supracitada, que elucidou a confusão criada pela redação anterior e dirimida pelo TJES.
De resto, como consequência da ausência de irregularidade em relação a questão posta no item I.3.1 da MT
0118/2018-7, a equipe técnica conclui pela improcedência da representação em análise.
Ante o exposto, nos termos da proposição técnica,
subscrita nas Manifestações Técnicas 118/2018-7 e
162/2018-8, bem como, no Parecer 01117/2018-4 proferido 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
Diário Oficial de Contas

razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER a presente Representação no tocante ao item II.1 da MTP 0118/2018-7, por considerar
ausentes os requisitos de admissibilidade elencados no
art. 94, Incisos I a V, e § 1° c/c o § 2º do art. 99, ambos
da LC 621/2012.
1.2. Conhecer a presente Representação, porém, considerá-la IMPROCEDENTE quanto ao item I.3.1 da MTP
0118/2018-7, nos termos do artigo 95, I da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica desta Corte de Contas),
c/c os artigos 176, § 3º, inciso II e 186 da Resolução TC
nº 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo), em face da não constatação
das supostas irregularidades alegadas;
1.3. Dar Ciência da decisão ao Representante do teor da
decisão tomada por este Tribunal de Contas, nos termos
do art. 307, § 7º da resolução TC 261/2013.
1.4. Transitado em julgado. Arquive-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª 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
www.tce.es.gov.br

Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-465/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 07100/2016-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: SEMESP - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
de Vitória
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Parte: WALLACE NASCIMENTO VALENTE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE VITORIA - EXERCÍCIO DE 2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAR – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória,
referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Senhor Wallace Nascimento Valente.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico- RT 376/2017 (fls
9-22) evidenciando procedimentos irregulares, e opiSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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nando pela citação do agente responsável para apresentação de justificativas quanto ao seguinte achado:
Descrição do achado
3.3.1.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual

Os indícios de irregularidades apontados, e também
assinalados na Instrução Técnica Inicial 553/2017 (fls.
23/24), propiciaram a citação do responsável para apresentação de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 808/2017) às folhas 27/28.
Regularmente convocado (termo de citação 874/2017)
o responsável exercitou o direito de defesa, apresentando justificativas e documentos comprobatórios às folhas
35-56.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, a
então Secretaria de Controle Externo de Contas, através
da Instrução Técnica Conclusiva 5248/2017 (fls. 59-63),
opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória
sejam julgadas Regulares com Ressalvas, com fulcro no
artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012 c/c artigo
162, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.
Ainda, sugere determinar à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória na pessoa de seu atual gestor,
que adote medidas necessárias ao exato cumprimento
das normas legais para os próximos exercícios.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória referente ao exercício financeiro de 2015, sob responsabiliDiário Oficial de Contas

dade do senhor Wallace Nascimento Valente.
Após, vieram-me os autos para análise.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória, ora em discussão, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do
senhor Wallace Nascimento Valente, preliminarmente,
indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 376/2017 resultando na citação do responsável, com relação aos seguintes itens:
· 3.3.1.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de
contas anual- Base legal: artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 (DOE 19/03/2012 – alterada pela LC
658/2012) c/c art. 54 e 59 da Lei Complementar 101, de
04 de maio de 2000.
Relatou a área técnica no RTC 376/2017 o seguinte achado de irregularidade:
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, encaminhado pelo gestor na presente Prestação
de Contas, verificou-se a existência do Relatório de Controle Interno – RELUCI, emitido pelo órgão de Controle
Interno, com a seguinte conclusão:
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade do Sr. Wallace Nascimento Valente,
Secretário de Esporte e Lazer, relativa ao exercício de
2015.
[...] Enumeramos dentre os fatos o quantitativo de relatórios emitidos por esta Controladoria, no qual eram 02
(dois), um relativo ao Chefe do Executivo e outro relativo aos Ordenadores de Despesa apresentado de maneiwww.tce.es.gov.br

ra unificada, que, com a implementação da desconcentração, e, em atendimento a IN 34 TCE/ES, passaram a
ser produzidos 34 (trinta e quatro) documentos.
[...] Assim, em decorrência dos fatos narrados, a Controladoria apresenta este Relatório com significativa limitação na abrangência da análise dos documentos contábeis sendo o exame insuficiente para um opinamento
conclusivo acerca da execução orçamentária, financeira
e patrimonial. (g.n.)
No tocante às análises realizadas para emissão deste Parecer, somos da opinião que os trabalhos que englobam
as auditorias e achados do controle, foram executados
adequadamente.
Considerando a abstenção da unidade central do controle interno em emitir opinião sobre a prestação de contas
ora analisada, por não ter recebido os documentos em
tempo hábil e por deficiência operacional, conforme alegado, sugere-se CITAR o Sr. Wallace Nascimento Valente,
para que se justifique pela ausência de tomada de medidas necessárias e suficientes que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de
contas anual. (g.n.)
O responsável traz as seguintes justificativas:
A Instrução Normativa n° 28/2013 -TCEES que dispõe sobre a composição e a forma de envio das Prestações de
Contas alterou a forma de Prestação de contas dos gestores, com a desconcentração administrativa, conforme
inciso VIl do art. 1°c/c o § 4 do art 3°, incumbindo ao Município de Vitória a realizar a efetiva desconcentração.
Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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A partir de 2015, ocorreu a efetivamente a implantação
da desconcentração administrativa do Município de Vitória, totalizando 34 (trinta e quatro) unidades gestoras.
Com isso, o Município passou a emitir 1.386 documentos relativos à Prestação de Contas de todas as Unidades
Gestoras (Contas de Gestão), além do envio de mais 45
documentos referentes à Prestação de Contas do Prefeito (Contas de Governo).
Desta forma, foi necessário transferir todos os saldos patrimoniais de conta a conta da UG Prefeitura para as demais UGs individualizadas, assim como os restos a pagar,
saldos bancários, receitas, fechando um balanço único
em 2015 e efetuando a abertura do exercício de 2016,
com a separação das 34 UGs com balanços distintos.
Tal movimentação ocasionou extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, o que impactou a demanda de todas as secretarias, conforme esclarecimentos, em anexo, prestados pela Contabilidade, no processo administrativo PMV n° 3784129/2017.
Ressaltamos que esta administração se programou para
enviar a prestação de contas dentro do prazo previsto na
Instrução Normativa n° 34/2015 - TCEES, como estabelecido no Decreto Municipal n° 16.506/2015 que dispõe
sobre o encerramento do exercício financeiro de 2015,
e que em seus artigos 18 e 21 estabelecem os limites de
prazos para envio dos documentos à Controladoria Geral
do Município para emissão do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle, conforme Decreto anexo.
Outrossim, registramos, que conforme relatório e parecer emitido pela Controladoria Geral a mesma absteve-se na análise de opinião sobre as demonstrações contábeis, entretanto os trabalhos que englobam as auditorias e achados do controle foram executados adequaDiário Oficial de Contas

damente.(g.n)

terial, tornando-os parte integrante do presente voto.

Da análise das justificativas apresentadas, verificou a
área técnica que as providências estão sendo adotadas,
no sentido de atender as determinações legais, mas com
relação ao exercício de 2015 não houve a viabilização
da emissão do parecer do relatório de controle interno,
concluindo pela manutenção desta irregularidade referente ao exercício em análise.

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

Ratificando manifestação técnica conclusiva pela manutenção da irregularidade, encampa o Ministério Público de Contas a fundamentação constante da ITC
5248/2017-1.
O controle interno é um sistema organizado para controlar os próprios atos dos órgãos públicos, analisando
se as despesas estão alinhadas com os princípios constitucionais da legalidade, economicidade e finalidade pública, e os seus responsáveis legais têm o dever legal e
constitucional de determinar ao órgão a adoção de medidas corretivas, visando sanar as impropriedades verificadas, sob pena de responsabilidade solidária (artigo 44
da LC 621/2012).
Dessa forma, corroborando entendimento técnico e
parecer ministerial, deve ser mantida a irregularidade
apontada, entretanto, por se tratar de item com natureza moderada, é suficiente a expedição da determinação
suscitada pela área técnica.
III. CONCLUSÃO.
Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perfilho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão miniswww.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 segunda câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória, referente ao exercício financeiro
de 2015, sob a responsabilidade do senhor Wallace Nascimento Valente, nos termos do art. 84, inciso II1 da Lei
Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO
à responsável nos termos do art. 862 do dispositivo legal
retro mencionado, tendo em vista o reconhecimento da
impropriedade descrita abaixo:
3.3.1.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de
contas anual
Fundamentação legal: artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 (DOE 19/03/2012 – alterada pela LC
658/2012) c/c art. 54 e 59 da Lei Complementar 101, de
04 de maio de 2000.
2. DETERMINAR ao atual gestor da Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer de Vitória que adote medidas necessárias ao exato cumprimento das normas legais para os
próximos exercícios.
3. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Conselheiro em Substituição - Relator
VOTO DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitoria, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
Wallace Nascimento Valente.
Após manifestações técnicas e parecer ministerial, restou mantida a irregularidade relativa a “Ausência de
medidas administrativas que viabilizassem a emissão
do parecer sobre a prestação de contas anual” (item
3.3.1.1 do Relatório Técnico 376/2017), culminando
com a proposta de encaminhamento 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. WALLACE NASCIMENTO VALENTE, no exercício de funções de
ordenador de despesas do SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER DE VITÓRIA, no exercício de 2015,
conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012 c/c art.162, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013, tendo
em vista que o item indicado como irregular, tem sua natureza moderada.
Na 11ª Sessão Ordinária de 2018 da 2ª Câmara, o Eminente Relator, Conselheiro em Substituição João Luis
Cotta Lovatti, proferiu voto 01407/2018, no qual mantem a irregularidade constante no item 3.3.1.1 do Relatório Técnico 376/2017, “Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a
Diário Oficial de Contas

prestação de contas anual”, porém julgando a referida
irregularidade como de natureza moderada, sendo suficiente a expedição de determinação, portando Votando
por julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de
Vitoria, sob a responsabilidade do Sr. Wallace Nascimento Valente, referente ao exercício de 2015.
Após, solicitei vista dos autos, com o intuito de me inteirar de modo mais minucioso acerca dos fundamentos do
voto proferido pelo ilustre Conselheiro.
FUNDAMENTAÇÃO
Quanto à irregularidade atinente ao item 3.3.1.1 do Relatório Técnico 376/2017 - “Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual”, teço considerações a
seguir.
Insta ressaltar que a mesma irregularidade fora apontada
nas prestações de contas dos processos: TC 7093/2017 e
TC 7094/2017, sendo o entendimento da área técnica e
do Colegiado no sentido de julgar regulares aquelas prestações de contas. No mesmo sentido é o entendimento
do Plenário constante dos processos TC 5005/2016 e TC
4840/2016.
O entendimento da área técnica mais coerente, a meu
sentir, é regular com recomendação, isto porque conforme informado pela própria área técnica, o exercício de
2015 foi o primeiro em que se exigiu na PCA a apresentação do parecer conclusivo.
A outra razão é que o Estado por meio da Lei Complementar nº 856/2017 que estabelece que, as contas devem estar acompanhadas do relatório e parecer conclusivo da unidade técnica contendo os elementos indiwww.tce.es.gov.br

cados nos atos normativos deste Tribunal, e o Decreto
4131-R de 18/07/2017, que a regulamentou, determina
que os órgãos e entidades da administração do Estado
devem instituir as unidades de controle interno no prazo de 60 (sessenta) dias, que é justamente a RECOMENDAÇÃO que proponho seja expedida neste voto, pois ainda não há comprovação de que já foi instituída, mas há
um comando normativo que indica que o Município tem
adotado as medidas para sua efetivação.
Na 11ª Sessão Ordinária de 16/04/2018 – Plenário, foi
aprovado por maioria, os processos TC 6879/2016,
6882/2016, 7081/20167143/2016 e 7406/2016, todos
com a questão do parecer do controle interno. E o plenário votou por afastar tal irregularidade e com recomendação.
Diante de todo o exposto, divergindo, do entendimento
do Conselheiro Relator, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges em
seu VOTO Vistas, em:
1 - Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, Julgar REGULARES as contas apresentadas pelo Sr. Wallace Nascimento Valente, no exercício de funções de ordenador
de despesas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
de Vitoria, referente ao exercício 2015, na orma do art.
84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal.
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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2 – Recomendar ao atual gestor da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Vitoria, ou a quem lhe suceder que:
a. 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;
b. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar 621/2012, c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art.
5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos
estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.
3 - Dar ciência ao interessado;
4 - Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
5 - Após certificado o trânsito em julgado administrativo,
arquivem-se os autos.
SERGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC-465/2018 – SEGUNDA CÂMARA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges em
seu voto-vista, em:
1.1. Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, JulDiário Oficial de Contas

gar REGULARES as contas apresentadas pelo Sr. Wallace
Nascimento Valente, no exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer de Vitoria, referente ao exercício 2015, na orma do
art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Recomendar ao atual gestor da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Vitoria, ou a quem lhe suceder que:
a. 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;
b. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar 621/2012, c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art.
5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos
estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.

3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª 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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 20/06/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

1.3. Dar ciência ao interessado;
1.4. Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.5. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o Relator, conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou
pela regularidade com ressalva.
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-466/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 07132/2016-9
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ESTRATÉGICA DE VITÓRIA
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: BIANCA ASSIS RIBEIRO DE SOUZA LOUREIRO
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO ESTRATÉGICA DE VITORIA - EXERCÍCIO DE 2015
– REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAR – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade da Senhora Bianca Assis Ribeiro de Souza Loureiro.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico- RT 358/2017 (fls
8-21) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação da agente responsável para apresentação de justificativas quanto ao seguinte achado:
Descrição do achado
3.3.1.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual

Os indícios de irregularidades apontados, e também
assinalados na Instrução Técnica Inicial 528/2017-3
(fls. 22/23), propiciaram a citação da responsável para
apresentação de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 834/2017-7) às folhas
25/26.
Regularmente convocada (termo de citação 893/2017)
a responsável exercitou o direito de defesa, apresentando justificativas e documentos comprobatórios às folhas
32-44.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, a
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então Secretaria de Controle Externo de Contas, através
da Instrução Técnica Conclusiva 5246/2017-2 (fls. 48-52),
opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015
da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica de Vitória
sejam julgadas Regulares com Ressalvas, com fulcro no
artigo 84, II da Lei Complementar nº 621/2012 c/c artigo
162, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.
Ainda, sugere determinar à Secretaria Municipal de Gestão Estratégica de Vitória na pessoa de seu atual gestor,
que adote medidas necessárias ao exato cumprimento
das normas legais para os próximos exercícios.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com a
área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da presente prestação de contas anual referente
ao exercício financeiro de 2015, sob responsabilidade da
senhora Bianca Assis Ribeiro de Souza Loureiro.
Após, vieram-me os autos para análise.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica de Vitória, ora em discussão,
referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
da senhora Bianca Assis Ribeiro de Souza Loureiro, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 358/2017 resultando na citação
da responsável, com relação ao seguinte item:
· 3.3.1.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de
contas anual- Base legal: artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 (DOE 19/03/2012 – alterada pela LC
www.tce.es.gov.br

658/2012) c/c art. 54 e 59 da Lei Complementar 101, de
04 de maio de 2000.
Relatou a área técnica no RTC 358/2017 o seguinte achado de irregularidade:
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle
Interno, encaminhado pelo gestor na presente Prestação
de Contas, verificou-se a existência do Relatório de Controle Interno – RELUCI, emitido pelo órgão de Controle
Interno, com a seguinte conclusão:
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob
a responsabilidade da Sra. Bianca Assis Ribeiro de Souza Loureiro, Secretária de Gestão Estratégica, relativa ao
exercício de 2015.
[...] Enumeramos dentre os fatos o quantitativo de relatórios emitidos por esta Controladoria, no qual eram 02
(dois), um relativo ao Chefe do Executivo e outro relativo aos Ordenadores de Despesa apresentado de maneira unificada, que, com a implementação da desconcentração, e, em atendimento a IN 34 TCE/ES, passaram a
ser produzidos 34 (trinta e quatro) documentos.
[...] Assim, em decorrência dos fatos narrados, a Controladoria apresenta este Relatório com significativa limitação na abrangência da análise dos documentos contábeis sendo o exame insuficiente para um opinamento
conclusivo acerca da execução orçamentária, financeira
e patrimonial. (g.n.)
No tocante às análises realizadas para emissão deste Parecer, somos da opinião que os trabalhos que englobam
as auditorias e achados do controle, foram executados
adequadamente. (g.n.)
Considerando a abstenção da unidade central do controle interno em emitir opinião sobre a prestação de contas
Segunda-feira, 25 de junho de 2018

228

ATOS DA 2a CÂMARA

ora analisada, por não ter recebido os documentos em
tempo hábil e por deficiência operacional, conforme alegado, sugere-se CITAR a Srª Bianca Assis Ribeiro de Souza
Loureiro, para que se justifique pela ausência de tomada
de medidas necessárias e suficientes que viabilizassem a
emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual.

Instrução Normativa n° 34/2015 - TCEES, como estabelecido no Decreto Municipal n° 16.506/2015 que dispõe
sobre o encerramento do exercício financeiro de 2015,
e que em seus artigos 18 e 21 estabelecem os limites de
prazos para envio dos documentos à Controladoria Geral
do Município para emissão do Relatório e Parecer Conclusivo do Controle, conforme Decreto anexo.

as impropriedades verificadas, sob pena de responsabilidade solidária (art. 44 da LC nº. 621/12).

A responsável traz as seguintes justificativas:

Outrossim, registramos, que conforme relatório e parecer emitido pela Controladoria Geral a mesma absteve-se na análise de opinião sobre as demonstrações contábeis, entretanto os trabalhos que englobam as auditorias e achados do controle foram executados adequadamente.(g.n)

Vale anotar que tal sistema não se revela apenas como
um meio de fiscalizar a atuação dos gestores públicos,
mas, também, como uma maneira de auxiliá-los nas suas consecuções administrativas, garantindo um melhor
aproveitamento dos recursos públicos e também preservando a imagem política do jurisdicionado.

Da análise das justificativas apresentadas, verificou a
área técnica que as providências estão sendo adotadas,
no sentido de atender as determinações legais, mas com
relação ao exercício de 2015 não houve a viabilização
da emissão do parecer do relatório de controle interno,
concluindo pela manutenção desta irregularidade referente ao exercício em análise.

Cabe frisar, que incumbe ao controle interno 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 (art. 42, inciso II, da LC
nº. 621/12).

Até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito, sendo necessário o envio de 85 documentos.
A partir de 2015, ocorreu a efetivamente a implantação
da desconcentração administrativa do Município de Vitória, totalizando 34 (trinta e quatro) unidades gestoras.
Com isso, o Município passou a emitir 1.386 documentos relativos à Prestação de Contas de todas as Unidades
Gestoras (Contas de Gestão), além do envio de mais 45
documentos referentes à Prestação de Contas do Prefeito (Contas de Governo).
Desta forma, foi necessário transferir todos os saldos patrimoniais de conta a conta da UG Prefeitura para as demais UGs individualizadas, assim como os restos a pagar,
saldos bancários, receitas, fechando um balanço único
em 2015 e efetuando a abertura do exercício de 2016,
com a separação das 34 UGs com balanços distintos.
Tal movimentação ocasionou extrema demora na elaboração de todas as peças contábeis, o que impactou a demanda de todas as secretarias, conforme esclarecimentos, em anexo, prestados pela Contabilidade, no processo administrativo PMV n° 4724890/2017.
Ressaltamos que esta administração se programou para
enviar a prestação de contas dentro do prazo previsto na
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Ratificando manifestação técnica conclusiva pela manutenção da irregularidade, encampa o Ministério Público
de Contas a fundamentação constante da ITC 5246/20172 da seguinte maneira:
O controle interno pode ser definido como um sistema
organizado para controlar os próprios atos dos órgãos
públicos, verificando se as despesas estão alinhadas com
os princípios constitucionais da legalidade, economicidade e finalidade pública.
Impõe-se destacar que os responsáveis pelo controle interno têm o dever legal e constitucional de determinar
ao órgão a adoção de medidas corretivas, visando sanar
www.tce.es.gov.br

Revela-se evidente que o controle interno vem trazer
maior lisura e transparência à Administração Pública, garantindo que os impostos arrecadados e os recursos recebidos sejam aplicados, de forma eficiente e eficaz, em
prol da sociedade.

Na espécie, foi inconclusivo o relatório encaminhado pelo órgão de controle interno no que tange as contas da
unidade gestora, eis que não foi feita uma análise completa dos gastos efetuados para se concluir se as contas
estão ou não condizentes com os princípios da Administração Pública.
Não obstante, entendeu o corpo especializado que esta
irregularidade, de per si, não macula a prestação de contas em sua integralidade, sendo suficiente a expedição
de determinação para adoção de medidas corretivas.
Dessa forma, corroborando entendimento técnico e
parecer ministerial, deve ser mantida a irregularidade
apontada, entretanto, por se tratar de item com natureSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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za moderada, é suficiente a expedição da determinação
suscitada pela área técnica.
III. CONCLUSÃO.
Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perfilho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação
de Contas Anual da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica de Vitória, referente ao exercício financeiro de
2015, sob a responsabilidade da senhora Bianca Assis Ribeiro de Sousa Loureiro, nos termos do art. 84, inciso II1
da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO à responsável nos termos do art. 862 do dispositivo legal retro mencionado, tendo em vista o reconhecimento da impropriedade descrita abaixo:
3.3.1.1- Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de
contas anual
Fundamentação legal: artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 (DOE 19/03/2012 – alterada pela LC
658/2012) c/c art. 54 e 59 da Lei Complementar 101, de
04 de maio de 2000.
Diário Oficial de Contas

2. DETERMINAR ao atual gestor da Secretaria Municipal
de Gestão Estratégica de Vitória que adote medidas necessárias ao exato cumprimento das normas legais para
os próximos exercícios.
3. DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição - RELATOR
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica de Vitoria, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade da Sra.
Bianca Assis Ribeiro de Sousa Loureiro.
Após manifestações técnicas e parecer ministerial, restou mantida a irregularidade relativa a “Ausência de
medidas administrativas que viabilizassem a emissão
do parecer sobre a prestação de contas anual” (item
3.3.1.1 do Relatório Técnico 0358/2017), culminando
com a proposta de encaminhamento 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 da Sra. Bianca Assis Ribeiro de Sousa Loureiro, no exercício de funções
de ordenador de despesas da SECRETARIA MUNICIPAL
DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE VITÓRIA, no exercício de
2015, conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012 c/c art.162, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013,
tendo em vista que o item indicado como irregular, tem
www.tce.es.gov.br

sua natureza moderada.
Na 11ª Sessão Ordinária de 2018 da 2ª Câmara, o Eminente Relator, Conselheiro em Substituição João Luis
Cotta Lovatti, proferiu voto 01409/2018, no qual mantem a irregularidade constante no item 3.3.1.1 do Relatório Técnico 0358/2017, “Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual”, porém julgando a referida irregularidade como de natureza moderada, sendo suficiente a expedição de determinação, portando
Votando por julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação
de Contas Anual da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica de Vitoria, sob a responsabilidade da Sra. Bianca Assis Ribeiro de Sousa Loureiro, referente ao exercício de 2015.
Após, solicitei vista dos autos, com o intuito de me inteirar de modo mais minucioso acerca dos fundamentos do
voto proferido pelo ilustre Conselheiro.
FUNDAMENTAÇÃO
Quanto à irregularidade atinente ao item 3.3.1.1 do Relatório Técnico 0358/2017 - “Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer sobre a prestação de contas anual”, teço considerações a
seguir.
Insta ressaltar que a mesma irregularidade fora apontada
nas prestações de contas dos processos: TC 7093/2017 e
TC 7094/2017, sendo o entendimento da área técnica e
do Colegiado no sentido de julgar regulares aquelas prestações de contas. No mesmo sentido é o entendimento
do Plenário constante dos processos TC 5005/2016 e TC
4840/2016.
O entendimento da área técnica mais coerente, a meu
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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sentir, é regular com recomendação, isto porque conforme informado pela própria área técnica, o exercício de
2015 foi o primeiro em que se exigiu na PCA a apresentação do parecer conclusivo.

1 - Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, Julgar REGULARES as contas apresentadas pela Sra. Bianca Assis Ribeiro de Sousa Loureiro, no exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria Municipal
de Gestão Estratégica de Vitoria, referente ao exercício
2015, na forma do art. 84, inciso I, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 85 do mesmo diploma legal.

A outra razão é que o Estado por meio da Lei Complementar nº 856/2017 que estabelece que, as contas devem estar acompanhadas do relatório e parecer conclusivo da unidade técnica contendo os elementos indicados nos atos normativos deste Tribunal, e o Decreto
4131-R de 18/07/2017, que a regulamentou, determina
que os órgãos e entidades da administração do Estado
devem instituir as unidades de controle interno no prazo de 60 (sessenta) dias, que é justamente a RECOMENDAÇÃO que proponho seja expedida neste voto, pois ainda não há comprovação de que já foi instituída, mas há
um comando normativo que indica que o Município tem
adotado as medidas para sua efetivação.

2 – Recomendar ao atual gestor da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica de Vitoria, ou a quem lhe suceder que:

Na 11ª Sessão Ordinária de 16/04/2018 – Plenário, foi
aprovado por maioria, os processos TC 6879/2016,
6882/2016, 7081/20167143/2016 e 7406/2016, todos
com a questão do parecer do controle interno. E o plenário votou por afastar tal irregularidade e com recomendação.

a. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar 621/2012, c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art.
5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos
estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.

Diante de todo o exposto, divergindo, do entendimento
do Conselheiro Relator, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges em
seu VOTO Vistas, em:
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a. 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;

3 - Dar ciência ao interessado;
4 - Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.

1. ACÓRDÃO TC-466/2018
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 Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges em
seu voto-vista, em:
1.1. Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, Julgar REGULARES as contas apresentadas pela Sra. Bianca Assis Ribeiro de Sousa Loureiro, no exercício de funções de ordenador de despesas da Secretaria Municipal
de Gestão Estratégica de Vitoria, referente ao exercício
2015, na forma do art. 84, inciso I, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Recomendar ao atual gestor da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica de Vitoria, ou a quem lhe suceder 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 nº 856/2017, compatível com sua estrutura organizacional e com o volume de atividades a serem controladas;

5 - Após certificado o trânsito em julgado administrativo,
arquivem-se os autos.

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 621/2012, c/c artigo 135, §4º do RITCEES e
art. 5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.

SERGIO MANOEL NADER BORGES

1.3. Dar ciência ao interessado;

Conselheiro

1.4. Posteriormente à confecção do acórdão deste julgawww.tce.es.gov.br
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mento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.5. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges. Vencido o relator conselheiro, em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou
pela regularidade com ressalva.
3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª 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 LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 20/06/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-467/2018 – SEGUNDA CÂMARA
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Processo: 07442/2016-1

Parte: WALLACE MACIEL PACHECO JUNIOR

Ausência da emissão do Parecer Conclusivo do Controle Interno Base Legal: (Art. 4º e 5º da Resolução TCEES nº 227/2011)
Divergência entre valor contábil e de folha de pagamento no
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos
servidores vinculados ao RGPS. Base legal: arts. 40 e 195, I, da
Constituição Federal.
Divergência entre valor contábil e de folha de pagamento no
recolhimento das contribuições previdenciárias descontados
dos servidores vinculado são RGPS. Base legal: arts. 40 e 195,
I, da Constituição Federal.

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BOM JESUS DO NORTE - EXERCÍCIO 2015 – REGULAR
COM RESSALVA – DETERMINAR – RECOMENDAR – QUITAÇÃO - ARQUIVAR.

Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 942/2017 (fls. 21/22),
propiciaram a citação do responsável para apresentação
de justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1329/2017-4) às folhas 24/25.

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:

Regularmente convocado (termo de citação 1471/20179- fls. 26) o responsável exercitou o direito de defesa,
apresentando justificativas e documentos comprobatórios às folhas 32-163.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do
Norte
Relator: João Luiz Cotta Lovatti

I. RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Senhor Wallace Maciel Pacheco Júnior.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico- RT 00517/2017-5
(fls 6-20) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do agente responsável para apresentação de justificativas quanto aos seguintes achados:
Descrição do achado
Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos
bens móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial.
Base Legal: (Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64, arts. 94 a 96).
Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos
bens imóveis e os saldos registrados no balanço patrimonial.
Base Legal: (Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64, arts. 94 a 96).
www.tce.es.gov.br

Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 567/2018
(fls. 165-180), opinou no sentido de que as contas do
exercício de 2015 do Fundo Municipal de Saúde de Bom
Jesus do Norte sejam julgadas Regulares com Ressalvas, com fulcro no artigo 84, II da Lei Complementar nº
621/2012.
Ainda, sugere determinar ao Fundo Municipal de Saúde
de Bom Jesus do Norte na pessoa de seu atual gestor, ou
quem venha sucedê-lo que:
a. atente para a necessidade de elaboração de inventário físico anual de bens móveis e imóveis, por meio de
comissão composta por servidores e da promoção dos
ajustes necessários antes da elaboração e publicação das
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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demonstrações contábeis relativas ao exercício, visando
o controle e a fidedignidade dos registros contábeis;
b. adote as medidas administrativas visando implantação da unidade central executora de controle interno para possibilitar a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art.
5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos
estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com a
área técnica, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte, referente ao exercício financeiro de 2015, sob responsabilidade do senhor
Wallace Maciel Pacheco Junior.
Após, vieram-me os autos para análise.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Saúde de Bom Jesus do Norte, ora em discussão, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do
senhor Wallace Maciel Pacheco Junior, preliminarmente,
indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 517/2017 resultando na citação do responsável, com relação aos seguintes itens:
· 3.2.2.1- Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados
no balanço patrimonial.
Base legal: lei 6.404/76, artigo 177 e lei 4320/64, artigos 94 a 96.
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· 3.2.2.2- Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens imóveis e os saldos registrados
no balanço patrimonial.

Não encaminhou inventário do Fundo Municipal de Saúde, mas sim o inventário geral do município.

Base Legal: Lei 6.404/76, art. 177 e Lei 4.320/64, artigos 94 a 96.

No arquivo INVIMO (inventário de bens imóveis) consta
o inventário de bens móveis consolidado da Prefeitura
de Bom Jesus do Norte.

· 3.3.1- Ausência da emissão do Parecer Conclusivo do
Controle Interno

Por isso, faz-se necessário que o ordenador de despesas
seja citado a explicar tais diferenças.

Base Legal: Art. 4º e 5º da Resolução TCEES nº 227/2011

As justificativas apresentadas foram:

· 3.4.1.1- Divergência entre valor contábil e de folha de
pagamento no recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos servidores vinculados ao RGPS.

Em relação ao relatado pela respeitável equipe técnica
deste egrégio Tribunal de Contas de que o Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte não encaminhou o
inventário dos bens móveis de forma detalhada, contendo a posição dos inventários físicos até 31/12/2015, em
virtude de ter apresentado o inventário dos bens móveis
geral do município, relatamos:

Base legal: artigos 40 e 195, I, da Constituição Federal.
· 3.4.1.2- Divergência entre valor contábil e de folha de
pagamento no recolhimento das contribuições previdenciárias descontados dos servidores vinculado são RGPS.
Base legal: artigos 40 e 195, I, da Constituição Federal.
Com relação ao item 3.2.2.1, o RT 517/2017-5 trouxe o
seguinte:
Com base nas informações prestadas, constata-se divergências entre os inventários de bens patrimoniais (bens
móveis) e os montantes evidenciados nos demonstrativos contábeis, conforme demonstrado na Tabela 02.
Tabela 02: Saldos Patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição da conta Balanço PatriInventário
Diferença
monial
Bens Móveis
3.682,26
3.682,26
0,00
Bens Imóveis
887.443,92 Não encaminhou¹
887.443,92
Estoque- Almoxa- 1.944.702,78 Não encaminhou² 1.944.702,78
rifado
Bens intangíveis
0,00
0,00
0,00

Fonte: [Processo TC 7442/2016 - Prestação de Contas
Anual2015]
www.tce.es.gov.br

Em primeiro lugar, há de se reconhecer que o Setor Público vem passando por um processo de convergência de
normas e procedimentos relativos aos aspectos contábeis após a publicação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, buscando a uniformização das práticas contábeis na Administração Pública.
Neste novo processo, a contabilidade aplicada ao setor
público deixa de ter o orçamento como foco principal,
passando a dar um enfoque maior aos aspectos que envolvem o patrimônio do ente público, enfatizando a necessidade de verificar a eficiência na utilização dos recursos destinados à manutenção dos Entes Públicos e aos
investimentos realizados. Com isso, todas as variações e
fatos que influenciam, direta ou indiretamente no valor
do patrimônio público, devem ser registrados e controlados a fim de se obter uma contabilidade eficiente e que
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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transmita a real situação patrimonial do ente Público em
dado momento.
Diante das inúmeras mudanças ocorridas e impostas ao
setor público, o Fundo Municipal de ocorridas Saúde de
e impostas Bom Jesus do Norte, juntamente com a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte vem buscando
capacitar seus técnicos através da participação em cursos e treinamentos a fim de acompanhar e implementar
as mudanças impostas e manter os registros contábeis
de forma fidedigna dos bens patrimoniais.
No que diz respeito à estruturação do setor de Patrimônio do Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte, este vem, sistematicamente, buscando implantar o
controle efetivo de todos os bens existentes no patrimônio, sejam eles de almoxarifado, bens móveis, imóveis
ou intangíveis, evidenciando-os a valor real em seus demonstrativos contábeis, com as devidas depreciações e
reavaliações que se fizerem necessárias.
Não obstante, o controle dos bens patrimoniais encontra-se em situação incipiente, urna vez que na atual gestão, implementamos o devido controle e registro no sistema de patrimônio e almoxarifado de todos os bens adquiridos, fato este que podemos constatar da apresentação da listagem do inventário dos bens patrimoniais consolidados do município (DOC-001).
Em relação aos valores apresentados de forma consolidada do inventário dos bens móveis, informamos para
os devidos fins que apesar da Prestação de Contas Anual do município ser efetuada por Unidade Gestora e também de forma consolidada, no que se refere à movimentação dos bens móveis, o controle patrimonial tanto do
Fundo Municipal de Saúde quanto da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte é efetuado no sistema de
Diário Oficial de Contas

patrimônio do município na Unidade Gestora Prefeitura, apesar dos bens patrimoniados serem classificados
por secretaria.
Ocorre que no momento em que a Secretaria Municipal
de Saúde foi transformada em Unidade Gestora própria,
o município não dispunha do levantamento de todos os
bens patrimoniais de forma separada por Unidade Gestora para transferência dos bens, haja vista que a referida Unidade Gestora era simplesmente urna Unidade Orçamentária corno as demais secretarias integrantes do
orçamento consolidado do município.
Neste sentido, todas as movimentações de entrada e
baixa de bens móveis foram realizadas de forma consolidada no sistema de patrimônio do município, ratificando
desta forma que o município possui sim o efetivo controle de todos os bens móveis, apesar deste controle ainda
não ter sido ainda segregado por unidade gestora, o que
nos permite evidenciar os seguintes valores:
UNIDADE GESTORA
Prefeitura
Fundo Municipal de Saúde
Câmara Municipal
Total dos Bens Móveis Consolidado

Balanço Patrimonial
Bens Móveis
5.494.212,05
887.443,92
190.814,21
6.572.470,18

Da análise do quadro anterior, podemos constatar que
o saldo patrimonial dos bens móveis para o exercício seguinte das Unidades Gestoras integrantes do balanço
consolidado do município de Bom Jesus do Note é de R$
6.572.470,18 (seis milhões, quinhentos e setenta e dois
mil, quatrocentos e setenta reais e dezoito centavos),
sendo que deste montante, R$ 887.443,92 (oitocentos e
oitenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e
noventa e dois centavos) se referem ao Fundo Municipal
de Saúde de Bom Jesus do Norte.
www.tce.es.gov.br

Não obstante, não poderíamos deixar de relatar que a
Instrução Normativa TCEES n°. 036/2016, dispôs novos
prazos-limites de adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios, em
decorrência da Portaria STN no. 548/2015, senão vejamos:
(...).
Ante o exposto, e objetivando sanarmos os fatos e motivos que ensejaram a citação do item em questão, estamos enviando anexo a estas justificativas, inventário
dos bens móveis contendo a movimentação ocorrida
até o exercício de 2015 de forma detalhada e consolidada, conforme documentação em anexo (DOC-001), mesmo tendo a Portaria n°. 548/2015 do STN e a Instrução
Normativa TC n°. 036/2016 dilatado os prazos para realização do inventário dos bens móveis, imóveis e de almoxarifado, visando atender as novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, em especial ao levantamento da situação patrimonial e as devidas reavaliações, comprovando de forma documental,
que o Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte e a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte não
estão inertes à responsabilidade do efetivo controle patrimonial a eles impostos, bem como seja reconhecido
que o município está adotando todas as medidas administrativas necessárias para a segregação do inventário
dos bens móveis por Unidade Gestora, com a implantação de sistema informatizado de controle para cada Unidade Gestora.
Opina a área técnica no sentido de que seja mantida a irregularidade:
O gestor apresentou sua defesa, conforme as justificativas 1101/2017-5 (Documento 13) e peça complemenSegunda-feira, 25 de junho de 2018

234

ATOS DA 2a CÂMARA

tar e 1100/2017-1 (Documento 16), entre as justificativas enviadas, o gestor relata que o controle dos bens patrimoniais encontra-se em situação incipiente, urna vez
que na atual gestão foi implantado o controle e registro no sistema de patrimônio e almoxarifado de todos
os bens adquiridos, conforme listagem do inventário dos
bens patrimoniais do município (DOC-001).
Ocorre que, a listagem do inventário dos bens patrimoniais (DOC-001) encaminhada pelo Fundo Municipal de
Saúde apresenta-se de forma consolidado com a Prefeitura de Bom Jesus do Norte.
Mais adiante, em suas justificativas, o defendente menciona que a Portaria STN n°. 548 e a IN TCEES 36/2015
prorrogaram os prazos para implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais até o exercício de 2016.
No entanto, os normativos mencionados não são cabíveis para justificar as divergências apuradas entre valores dos inventários e os registros contábeis.
Pois, a partir da aprovação pela STN do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP
(Anexo à Portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015),
o Tribunal editou a Instrução Normativa TC nº 36/2016,
de 23 de fevereiro de 2016, através da qual estabeleceu
os prazos limite para a implantação dos referidos procedimentos no âmbito de sua jurisdição.
Conforme o anexo único da instrução citada, o prazo limite para os municípios prepararem os sistemas de controle necessários (patrimonial/contabilidade) e iniciarem
o reconhecimento das novas formas de mensuração de
seus ativos patrimoniais em seus registros contábeis, foi
31/12/2018 e 31/12/2019, respectivamente.
O prazo concedido, entretanto, não isenta os jurisdicioDiário Oficial de Contas

nados de manterem controle permanente sobre todos
os seus bens móveis, imóveis e intangíveis já registrados
em sua contabilidade utilizando a metodologia anterior
à edição do MCASP, qual seja, registro contábil pelo valor histórico, bem como manutenção de registro sintético extra contábil (relação individualidade de bens) que
garanta a identificação e a guarda dos mesmos, conforme exigência dos artigos 94, 95, 96 e 106 da Lei Federal
nº 4320, de 17 de março de 1964, e suas alterações. Nesse passo, todos os anos os registros analíticos devem ser
conciliados com a contabilidade pelo valor histórico para
verificar sua existência no final do exercício (levantamento do inventario anual).
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
Com relação às divergências entre os valores apurados
no inventário anual dos bens imóveis e os saldos registrados no balanço patrimonial (item 3.2.2.2), segundo
RTC 517/2017:
Com base nas informações prestadas, constata-se divergências entre os inventários de bens patrimoniais (bens
imóveis) e os montantes evidenciados nos demonstrativos contábeis, conforme demonstrado na Tabela 02.
Tabela 02: Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição da conta Balanço PatriInventário
Diferença
monial
Bens Móveis
3.682,26
3.682,26
0,00
Bens Imóveis
887.443,92 Não encaminhou
887.443,92
Estoque- Almoxa- 1.944.702,78 Não encaminhou 1.944.702,8
rifado
Bens intangíveis
0,00
0,00
0,00

Fonte: [Processo TC 7442/2016 - Prestação de Contas
Anual2015]
Não encaminhou inventário do Fundo Municipal de Saúde, mas sim o inventário geral do município.
www.tce.es.gov.br

No arquivo INVIMO (inventário de bens imóveis) consta
o inventário de bens móveis consolidado da Prefeitura
de Bom Jesus do Norte.
Por isso, faz-se necessário que o ordenador de despesas
seja citado a explicar tais diferenças.
O Responsável trouxe as seguintes alegações:
Em relação ao relatado pela respeitável equipe técnica
deste egrégio Tribunal de Contas de que o Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte encaminhou o inventário dos bens móveis consolidado do município ao
invés de ter encaminhado o inventário dos bens imóveis
do Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte,
contendo de forma detalhada, a posição dos inventários
físicos até 31/12/2015, relatamos:
Similarmente ao relatado no item 3.2.2.2, há de se reconhecer que o Setor Público vem passando por um processo de convergência de normas e procedimentos relativos aos aspectos contábeis após a publicação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, buscando a uniformização das práticas contábeis
na Administração Pública.
Neste novo processo, a contabilidade aplicada ao setor
público deixa de ter o orçamento corno foco principal,
passando a dar um enfoque maior aos aspectos que envolvem o patrimônio do ente público, enfatizando a necessidade de verificar a eficiência na utilização dos recursos destinados à manutenção dos Entes Públicos e aos
investimentos realizados.
Com isso, todas as variações e fatos que influenciam, direta ou indiretamente no valor do patrimônio público,
devem ser registrados e controlados a fim de se obter
urna contabilidade eficiente e que transmita a real situSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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ação patrimonial do ente Público em dado momento.
Diante das inúmeras mudanças ocorridas e impostas ao
Setor Público, o Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte, juntamente com a Prefeitura Municipal de
Bom Jesus do Norte vem buscando capacitar seus técnicos através da participação em cursos e treinamentos a
fim de acompanhar e implementar as mudanças impostas e manter os registros contábeis de forma fidedigna
dos bens patrimoniais.
No que diz respeito à estruturação do setor de Patrimônio do Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte, este vem, sistematicamente, buscando implantar o
controle efetivo de todos os bens existentes no patrimônio, sejam eles de almoxarifado, bens móveis, imóveis
ou intangíveis, evidenciando-os a valor real em seus demonstrativos contábeis, com as devidas depreciações e
reavaliações que se fizerem necessárias.
Neste contexto, o controle dos bens patrimoniais encontra-se em situação incipiente, urna vez que na atual gestão, implementamos o devido controle e registro no sistema de patrimônio e almoxarifado de todos os bens adquiridos, fato este que podemos constatar da apresentação da listagem do inventário dos bens imóveis do Fundo
Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte (DOC-002).

tivos que ensejaram a citação do item em questão, estamos enviando anexo a estas justificativas, inventário
dos bens imóveis contendo a movimentação ocorrida
no exercício de 2015 de forma detalhada e consolidada,
conforme documentação em anexo (DOC-002), mesmo
tendo a Portaria n°. 548/2015 do STN e a Instrução Normativa TC n°. 036/2016 dilatado os prazos para realização do inventário dos bens móveis, imóveis e de almoxarifado, visando atender as novas Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, em especial ao
levantamento da situação patrimonial e as devidas reavaliações, comprovando assim, que o Fundo Municipal
de Saúde de Bom Jesus do Norte e a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte não estão inertes à responsabilidade do efetivo controle patrimonial a eles impostos, bem como seja reconhecido que o município está
adotando todas as medidas administrativas necessárias
para a reavaliação dos bens imóveis por Unidade Gestora do município.
Da análise das justificativas apresentadas, opina a área
técnica em manifestação conclusiva no sentido de manter tal irregularidade:

(...).

O gestor apresentou sua defesa, conforme as justificativas 1101/2017-5 (Documento 13) e peça complementar e 1100/2017-1 (Documento 16), entre as justificativas enviadas, o gestor relata que o controle dos bens patrimoniais encontra-se em situação incipiente, urna vez
que na atual gestão foi implantado o controle e registro no sistema de patrimônio e almoxarifado de todos
os bens adquiridos, conforme listagem do inventário dos
bens imóveis do Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte (DOC-002).

Ante o exposto, e objetivando sanarmos os fatos e mo-

No entanto, verifica-se que, o inventário encaminhado

Não obstante, não poderíamos deixar de relatar que a
Instrução Normativa TCEES n°. 036/2016, dispôs novos
prazos-limites de adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios, em
decorrência da Portaria STN n °. 548/2015, senão vejamos:
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refere-se apenas aos bens imóveis adquiridos no exercício de 2015.
Mais adiante, em suas justificativas, o defendente menciona que a Portaria STN n°. 548 e a IN TCEES 36/2015
prorrogaram os prazos para implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais até o exercício de 2016.
Ocorre que, os normativos mencionados não são cabíveis para justificar as divergências apuradas entre valores dos inventários e os registros contábeis.
Pois, a partir da aprovação pela STN do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP
(Anexo à Portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015),
o Tribunal editou a Instrução Normativa TC nº 36/2016,
de 23 de fevereiro de 2016, através da qual estabeleceu
os prazos limite para a implantação dos referidos procedimentos no âmbito de sua jurisdição.
Conforme o anexo único da instrução citada, o prazo limite para os municípios prepararem os sistemas de controle necessários (patrimonial/contabilidade) e iniciarem
o reconhecimento das novas formas de mensuração de
seus ativos patrimoniais em seus registros contábeis, foi
31/12/2018 e 31/12/2019, respectivamente.
O prazo concedido, entretanto, não isenta os jurisdicionados de manterem controle permanente sobre todos
os seus bens móveis, imóveis e intangíveis já registrados
em sua contabilidade utilizando a metodologia anterior
à edição do MCASP, qual seja, registro contábil pelo valor histórico, bem como manutenção de registro sintético extra contábil (relação individualidade de bens) que
garanta a identificação e a guarda dos mesmos, conforme exigência dos artigos 94, 95, 96 e 106 da Lei Federal
nº 4320, de 17 de março de 1964, e suas alterações. NesSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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se passo, todos os anos os registros analíticos devem ser
conciliados com a contabilidade pelo valor histórico para
verificar sua existência no final do exercício (levantamento do inventario anual).
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
Com relação ao item 3.3.1 (Ausência da emissão do Parecer Conclusivo do Controle Interno), consta no RTC
517/2017:
O Secretário de Saúde responsável pelo Fundo Municipal
de Saúde trouxe a seguinte declaração:
Eu, WALLACE MACIEL PACHECO JUNIOR, Secretário Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte-ES, declaro para os devidos fins, que a ausência de parecer do responsável pela Unidade Central de Controle Interno do Município, referente a Prestação de Contas Anual do exercício de 2015, deve-se exclusivamente pelo fato do município de Bom Jesus do Norte-ES, no exercício de 2015,
não ter um responsável pelo Controle Interno, deste modo, o município tomou medias para que no exercício de
2016, esta situação seja sanada.
Pelo exposto, faz-se necessário a citação do Sr. Walace
Maciel Pacheco Junito para que traga melhores justificativas e documentos a fim de comprovar o teor da Declaração firmada.
As alegações de defesa foram:
No que se refere à alegação de que na Prestação de Contas Anual de 2015 não foi apresentado o parecer conclusivo do controle interno, tal fato se deu devido às inúmeras limitações vivenciadas pela Prefeitura Municipal de
Bom Jesus do Norte em prover o cargo de controlador
interno com profissional devidamente habilitado e com
conhecimento técnico suficiente para assumir as atribuiDiário Oficial de Contas

ções do cargo.
Apesar da ausência de profissional que possibilitas se a
devida análise da Prestação de Contas Anual de 2015, esta foi devidamente sanada e regularizada no exercício financeiro de 2016 com o provimento do cargo de controlador interno do município.
Mesmo inexistindo estrutura adequada de controle interno no exercício de 2015, no que se refere à Prestação de Contas Anual, esta foi devidamente analisada pela própria equipe técnica da Secretaria Municipal de Fazenda, e atendeu a todos os requisitos legais exigidos na
Instrução Normativa do TCEES n°. 035/2014.
Diante do exposto, requeiro deste Egrégio Tribunal de
Contas, o afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em questão, uma vez que a controladoria interna do município foi devidamente estruturada no exercício de 2016 e tal estruturação é de competência da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte,
haja vista que na estrutura administrativa do Fundo Municipal de Saúde inexiste o cargo de controlador. Além
disso, a análise da Prestação de Contas Anual de 2015
não foi prejudicada, uma vez que tal acompanhamento foi realizado pela própria equipe técnica da Secretaria Municipal de Fazenda em conjunto com a Secretaria
Municipal de Saúde, conforme exposto anteriormente.
Da análise constante na ITC 348/2018, opinou a área técnica no sentido de também manter tal irregularidade:
O gestor relata que não foi apresentado o parecer conclusivo do controle interno devido às inúmeras limitações vivenciadas pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus
do Norte em prover o cargo de controlador interno com
profissional devidamente habilitado com conhecimento
www.tce.es.gov.br

técnico suficiente para assumir as atribuições do cargo,
mas que no exercício financeiro de 2016 foi regularizado com o provimento do cargo de controlador interno
do município.
No entanto, não foi enviado nenhum documento comprovando a regularização de tal fato.
Vale ressaltar que, o Fundo Municipal de Saúde de Bom
Jesus do Norte é uma Unidade Gestora, assim como tal,
realiza atos de gestão, orçamentária, financeira, patrimonial e de controle cujo titular está sujeito à prestação de
contas nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
O artigo 82 da Lei Complementar 621/2012 é taxativo ao
estabelecer que,
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 atos normativos do Tribunal de Contas.
A RESOLUÇÃO TC n° 227, DE 25 DE AGOSTO DE 2011 estabelece que,
Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e dos
Municípios do Espírito Santo, que ainda não tenham implantado sistema de controle interno, que o façam até o
mês de agosto/2013, mediante lei específica, observando as recomendações apresentadas no Guia mencionado no artigo anterior.§ 2°. A falta de instituição e manutenção do sistema de controle interno poderá ensejar à
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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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 seu dever legal.

Fonte: Processo TC 7442/2016- Prestação de Contas
Anual/2015.

003), inserido os referidos valores e dívida fundada no
município.

Valor informado no arquivo FOLRGP;

Art. 3º. O sistema de controle interno no Estado deverá
abranger os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o
Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de
Contas do Estado e, nos Municípios, os Poderes Executivo e Legislativo, incluindo, em todos os casos, a administração pública direta e indireta.

Considerando que os valores pagos no decorrer do exercício representam 23,83% dos valores devidos, conforme demonstrativos que integram a prestação de contas
anual, considera-se passíveis de justificativa, para fins
de análise das contas, os pagamentos das contribuições
previdenciárias patronais vinculados ao RGPS no exercício

Diante de todo o exposto, requeremos deste egrégio Tribunal de Contas o saneamento dos fatos e motivos que
ensejaram a citação do item em questão, reconhecendo
que não houve, em momento algum, ausência de recolhimento de valores devidos e/ou inseridos em parcelamento em favor do INSS, muito pelo contrário, ficou devidamente justificado e documentalmente comprovado
que o Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte
recolheu os valores devidos através de parcelamento de
débito com a Receita Federal. Aliás, se assim não fosse, o
município não iria manter-se em condição de adimplência perante a Secretaria da Receita Federal, impossibilitando-o de obter a Certidão Negativa de Débitos relativo a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, evitando com isso, o bloqueio de transferências constitucionais
e voluntários, fato este que, verdadeiramente, não ocorreu, dada a regular manutenção dos pagamentos parcelados e não parcelados realizada pelo Fundo Municipal
de Saúde de Bom Jesus do Norte e pelo município junto
ao Regime Geral de Previdência Social -RGPS.

§ 2°. O plano de ação para a implantação do sistema
de controle interno, no âmbito de cada Poder ou Órgão
mencionado no caput deste artigo, deverá ser encaminhado a este Tribunal de Contas até 30/09/2013, devidamente acompanhado do ato de nomeação do responsável pela Unidade Central de Controle Interno, e das informações contidas no parágrafo único do artigo 10.
Diante disto, verifica-se que as justificativas não são satisfatórias, pois considerando que o Tribunal passou a
exigir o disposto no artigo 82, § 2º da Lei Complementar
621/2012 e o gestor descumpriu tal exigência.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
Conforme relatado no RT 517/2017 no que se refere ao
item 3.4.1.1:
Tabela 05: Contribuições previdenciárias – unidade gestora Em R$ 1,00
Regime Próprio de Previdência Social
(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha de
Pagamento - FOLRGP
(B) Contribuições liquidadas
(C) Contribuições pagas
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual

Diário Oficial de Contas

Valores
678.875,36
161.766,82
161.766,82
517.108,54
76,17%

Vide Tabela 03.

As justificativas foram:
Em que pese alegação de que o Fundo Municipal de Bom
Jesus do Norte recolheu tão somente 23,83% dos valores
devidos ao Regime Geral de Previdência Social, há de se
relatar que durante todo o exercício financeiro de 2015,
o município de Bom Jesus do Norte vivenciou uma grave crise financeira que causou um grande desequilíbrio
nas finanças do município, impossibilitando a Prefeitura
de efetuar o repasse dos valores ao Fundo Municipal de
Saúde de Bom Jesus do Norte nos montantes necessário para quitação de todas as obrigações assumidas pelo
Fundo Municipal de Saúde.
Diante da incapacidade do município em efetuar o repasse necessário dos recursos financeiros de forma suficiente para dar cobertura a todo o passivo assumido
pelo Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte
e diante da necessidade do município de se manter em
situação de regularidade junto ao Regime Geral de Previdência Social, a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte requereu o parcelamento dos valores não recolhidos de INSS de 2015 no início do exercício de 2016 (DOCwww.tce.es.gov.br

Ao analisar tal item, a área técnica opinou no sentido de
afastar tal irregularidade:
O gestor apresentou sua defesa, conforme as justificativas 1101/2017-5 (Documento 13) e peça complementar
e 1100/2017-1 (Documento 16), o defendente menciona que diante da incapacidade do município em efetuar
o repasse necessário dos recursos financeiros de forma
suficiente para dar cobertura a todo o passivo assumido
pelo Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte
e diante da necessidade do município de se manter em
situação de regularidade junto ao Regime Geral de PreSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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vidência Social, a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte requereu o parcelamento dos valores não recolhidos de INSS de 2015 no início do exercício de 2016 (DOC003), inserido os referidos valores e dívida fundada no
município.
De fato, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Bom
Jesus do Norte realizou o parcelamento de débitos previdenciários junto à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, conforme Termo de Parcelamento assinado em
19/05/2016.
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
Com relação à divergência entre valor contábil e de folha
de pagamento no recolhimento das contribuições previdenciárias descontados dos servidores vinculados ao
RGPS (item 3.4.1.2), o RT 517/2017 trouxe:
Tabela 06: Contribuições previdenciárias – servidor Em
R$ 1,00
Regime Próprio de Previdência Social
(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha
de Pagamento - FOLRGP
(B) Contribuições consignadas
(C) Contribuições recolhidas
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual

Valores
243.798,76
241.406,69
198.706,36
45.092,40
18,50%

Fonte: Processo TC 7442/2016- Prestação de Contas
Anual/2015.
Valor informado no arquivo FOLRGP;
Vide Tabela 04.
Considerando que os valores pagos no decorrer do exercício representam 81,50% dos valores devidos, conforme demonstrativos que integram a prestação de contas
anual, considera-se passíveis de justificativa, para fins
de análise das contas, os pagamentos das contribuições
Diário Oficial de Contas

previdenciárias descontadas dos servidores vinculados
ao RGPS no exercício.
As justificativas apresentadas pelo responsável foram:
Similarmente ao relatado no item 3.4.1.1, em que pese alegação de que o Fundo Municipal de Bom Jesus do
Norte recolheu tão somente 81,50% dos valores retidos
de servidores devidos ao Regime Geral de Previdência
Social, há de se relatar que durante todo o exercício financeiro de 2015, o município de Bom Jesus do Norte vivenciou urna grave crise financeira que causou um grande desequilíbrio nas finanças do município, impossibilitando a Prefeitura de efetuar o repasse dos valores ao
Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte nos
montantes necessário para quitação de todas as obrigações assumidas pelo Fundo Municipal de Saúde.
Diante da incapacidade do município em efetuar o repasse necessário dos recursos financeiros de forma suficiente para dar cobertura a todo o passivo assumido
pelo Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte
e diante da necessidade do município de se manter em
situação de regularidade junto ao Regime Geral de Previdência Social, a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte requereu o parcelamento dos valores não recolhidos de INSS de 2015 no início do exercício de 2016 (DOC003), inserido os referidos valores e dívida fundada no
município.
Diante de todo o exposto, requeremos deste egrégio Tribunal de Contas o saneamento dos fatos e motivos que
ensejaram a citação do item em questão, reconhecendo
que não houve, em momento algum, ausência de recolhimento de valores devidos e/ou inseridos em parcelamento em favor do INSS, muito pelo contrário, ficou devidamente justificado e documentalmente comprovado
www.tce.es.gov.br

que o Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte
recolheu os valores devidos através de parcelamento de
débito com a Receita Federal. Aliás, se assim não fosse, o
município não iria manter-se em condição de adimplência perante a Secretaria da Receita Federal, impossibilitando-o de obter a Certidão Negativa de Débitos relativo a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, evitando com isso, o bloqueio de transferências constitucionais
e voluntários, fato este que, verdadeiramente, não ocorreu, dada a regular manutenção dos pagamentos parcelados e não parcelados realizada pelo Fundo Municipal
de Saúde de Bom Jesus do Norte e pelo município junto
ao Regime Geral de Previdência Social -RGPS.
Da análise, a área técnica opinou por afastar tal irregularidade:
O gestor apresentou sua defesa, conforme as justificativas 1101/2017-5 (Documento 13) e peça complementar
e 1100/2017-1 (Documento 16), o defendente menciona que diante da incapacidade do município em efetuar
o repasse necessário dos recursos financeiros de forma
suficiente para dar cobertura a todo o passivo assumido
pelo Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte
e diante da necessidade do município de se manter em
situação de regularidade junto ao Regime Geral de Previdência Social, a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte requereu o parcelamento dos valores não recolhidos de INSS de 2015 no início do exercício de 2016 (DOC003), inserido os referidos valores e dívida fundada no
município.
De fato, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Bom
Jesus do Norte realizou o parcelamento de débitos previdenciários junto à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, conforme Termo de Parcelamento assinado em
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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19/05/2016.

cos, consoante art.70 da Constituição Federal.

Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.

Aduz-se que, nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64, a
contabilidade deverá manter registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos
elementos necessários para a perfeita caracterização de
cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.

Tendo em vista o exposto acima e em função da manutenção das irregularidades dos itens 3.2.2.1 (Divergência
entre os valores apurados no inventário anual dos bens
móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial),
3.2.2.2 (Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens imóveis e os saldos registrados no
balanço patrimonial) e item 3.3.1 (Ausência da emissão
do Parecer Conclusivo do Controle Interno), opinou a
área técnica no aspecto técnico contábil no sentido de
que sejam julgadas REGULARES COM RESSALVA as contas do senhor Wallace Maciel Pacheco Junior, no exercício de 2015 do Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus
do Norte, na forma do artigo 84, II da LC 621/2012, devendo ser expedidas determinações.
Ratificando manifestação técnica conclusiva, encampa o
Ministério Público de Contas a fundamentação constante da ITC 567/2018 da seguinte maneira:
1. As irregularidades constantes nos itens 3.2.2.1 e
3.2.2.2 do RT 0517/2017-5, divergência entre os valores
apurados no inventário anual dos bens móveis e imóveis
e os saldos registrados no Balanço Patrimonial, demonstram total falta de zelo do gestor quanto à administração
dos bens patrimoniais do município.
É cediço que a escrituração contábil deve ser efetuada
de modo que proporcione a qualquer interessado, em
especial, os órgãos de controle, conhecer da real situação financeira e patrimonial das entidades e órgãos públicos, exigência inerente ao dever de prestar contas a
que está jungido aquele que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públiDiário Oficial de Contas

Tais normas visam, portanto, prevenir desfalque ou desvio de bens públicos, sendo indispensável sua observância para a demonstração da fiel situação patrimonial do
Ente Público.
Assim divergências desta natureza, de regra, consubstanciam grave infração à norma legal ou regulamentar
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, uma vez que prejudicam a correta
compreensão da posição orçamentária, financeira e patrimonial do Ente/órgão.
No entanto, no caso vertente, compreendeu a unidade técnica que as irregularidades acima não maculam a
prestação de contas em sua integralidade.
2. Quanto à irregularidade elencada no item 3.3.1 do RT
0517/2011-5[3], verifica-se ausência de parecer da unidade central do controle interno em total desrespeito as
normas regulamentares.
O controle interno pode ser definido como um sistema
organizado para controlar os próprios atos dos órgãos
públicos, verificando se as despesas estão alinhadas com
os princípios constitucionais da legalidade, economicidade e finalidade pública.
Impõe-se destacar que os responsáveis pelo controle interno têm o dever legal e constitucional de determinar
ao órgão a adoção de medidas corretivas, visando sanar
www.tce.es.gov.br

as impropriedades verificadas, sob pena de responsabilidade solidária (art. 44 da LC nº. 621/12).
Revela-se evidente que o controle interno vem trazer
maior lisura e transparência à Administração Pública, garantindo que os impostos arrecadados e os recursos recebidos sejam aplicados, de forma eficiente e eficaz, em
prol da sociedade.
Vale anotar que tal sistema não se revela apenas como
um meio de fiscalizar a atuação dos gestores públicos,
mas, também, como uma maneira de auxiliá-los nas suas consecuções administrativas, garantindo um melhor
aproveitamento dos recursos públicos e também preservando a imagem política do jurisdicionado.
Cabe frisar, que incumbe ao controle interno 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 (art. 42, inciso II, da LC
nº. 621/12).
Assevera-se, ainda, que a implantação de um sistema de
controle interno revela caráter nitidamente preventivo,
uma vez que evitaria a ocorrência de numerosas irregularidades, muitas das quais ensejaram vultosos danos ao
erário.
No caso concreto, verifica-se ausência de formação do
controle interno no fundo de municipal de saúde de Bom
Jesus do Norte.
No entanto, quanto a esta infração, também entendeu o
corpo especializado que ela, de per si, não tem o condão
que conferir a pecha irregularidades às contas, sendo suficiente expedir determinação.
Dessa forma, corroborando entendimento técnico e paSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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recer ministerial, devem ser mantidas as irregularidades apontadas, entretanto, por se tratarem de irregularidades sem gravidade suficiente para comprometerem a
gestão do responsável arrolado nas presentes Contas, é
suficiente a expedição das determinações suscitadas pela área técnica.
III. CONCLUSÃO.
Pelos motivos acima expedidos e tendo em conta que
tem os administradores públicos o dever de observar o
disposto nas regras legais e regulamentares, perfilho do
mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de
Bom Jesus do Norte, referente ao exercício financeiro de
2015, sob a responsabilidade do senhor Wallace Maciel
Pacheco Junior, nos termos do art. 84, inciso II1 da Lei
Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO
ao responsável nos termos do art. 862 do dispositivo legal retro mencionado, tendo em vista o reconhecimento
das impropriedades descritas abaixo:
3.2.2.1- Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados
no balanço patrimonial.
Diário Oficial de Contas

Base legal: lei 6.404/76, artigo 177 e lei 4320/64, artigos 94 a 96.

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

3.2.2.2- Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens imóveis e os saldos registrados
no balanço patrimonial.

RELATÓRIO

Base Legal: Lei 6.404/76, art. 177 e Lei 4.320/64, artigos 94 a 96.
3.3.1- Ausência da emissão do Parecer Conclusivo do
Controle Interno
Base Legal: Art. 4º e 5º da Resolução TCEES nº 227/2011
2. DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal de
Saúde de Bom Jesus do Norte, ou a quem venha a sucedê-lo que:
· Atente para a necessidade de elaboração de inventário físico anual de bens móveis e imóveis, por meio de
comissão composta por servidores e da promoção dos
ajustes necessários antes da elaboração e publicação das
demonstrações contábeis relativas ao exercício, visando
o controle e a fidedignidade dos registros contábeis;
· Adote as medidas administrativas visando implantação
da unidade central executora de controle interno para
possibilitar a elaboração e encaminhamento, nas futuras
prestações de contas, do Relatório e Parecer do Controle Interno a que se refere o artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012 c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art. 5º
da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.
3- DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição - RELATOR
www.tce.es.gov.br

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Wallace
Maciel Pacheco Junior.
Após manifestações técnicas e parecer ministerial, restou mantidas as irregularidades relativas a “Divergência
entre os valores apurados no inventário anual dos bens
móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial”;
“Divergência entre os valores apurados no inventário
anual dos bens imóveis e os saldos registrados no balanço patrimonial” e “Ausência da emissão do Parecer
Conclusivo do Controle Interno” (do Relatório Técnico
0517/2017), culminando com a proposta de encaminhamento 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. Wallace Maciel Pacheco Junior, no exercício de funções de ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte, no exercício
de 2015, conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012 c/c art.162, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013,
tendo em vista que os itens indicados como irregulares,
tem sua natureza moderada.
Na 11ª Sessão Ordinária de 2018 da 2ª Câmara, o Eminente Relator, Conselheiro em Substituição João Luis
Cotta Lovatti, proferiu voto 01411/2018, no qual mantem as irregularidades constantes nos itens 3.2.2.1 - Divergência entre os valores apurados no inventário anual
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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dos bens móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial; 3.2.2.2 - Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens imóveis e os saldos registrados no balanço patrimonial e 3.3.1 - Ausência da
emissão do Parecer Conclusivo do Controle Interno, todos do Relatório Técnico 0517/2017, contudo, por se tratarem de irregularidades sem gravidade suficiente para
comprometerem a gestão do responsável, sendo suficiente a expedição de determinação, portando Votando
por julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do
Norte, sob a responsabilidade do Sr. Wallace Maciel Pacheco Junior, referente ao exercício de 2015.
Após, solicitei vista dos autos, com o intuito de me inteirar de modo mais minucioso acerca dos fundamentos do
voto proferido pelo ilustre Conselheiro.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente faço constar que minha única divergência
em relação ao Relator cinge-se à irregularidade atinente
ao item 3.3.1 do Relatório Técnico 0517/2017 - “Ausência da emissão do Parecer Conclusivo do Controle Interno”, teço considerações a seguir.
Insta ressaltar que a mesma irregularidade fora apontada
nas prestações de contas dos processos: TC 7093/2017 e
TC 7094/2017, sendo o entendimento da área técnica e
do Colegiado no sentido de julgar regulares aquelas prestações de contas. No mesmo sentido é o entendimento
do Plenário constante dos processos TC 5005/2016 e TC
4840/2016.
O entendimento da área técnica mais coerente, a meu
sentir, é regular com recomendação, isto porque conforme informado pela própria área técnica, o exercício de
Diário Oficial de Contas

2015 foi o primeiro em que se exigiu na PCA a apresentação do parecer conclusivo.
A outra razão é que o Estado por meio da Lei Complementar nº 856/2017 que estabelece que, as contas devem estar acompanhadas do relatório e parecer conclusivo da unidade técnica contendo os elementos indicados nos atos normativos deste Tribunal, e o Decreto
4131-R de 18/07/2017, que a regulamentou, determina
que os órgãos e entidades da administração do Estado
devem instituir as unidades de controle interno no prazo de 60 (sessenta) dias, que é justamente a RECOMENDAÇÃO que proponho seja expedida neste voto, pois ainda não há comprovação de que já foi instituída, mas há
um comando normativo que indica que o Município tem
adotado as medidas para sua efetivação.
Na 11ª Sessão Ordinária de 16/04/2018 – Plenário, foi
aprovado por maioria, os processos TC 6879/2016,
6882/2016, 7081/20167143/2016 e 7406/2016, todos
com a questão do parecer do controle interno. E o plenário votou por afastar tal irregularidade e com recomendação.
Por todo o exposto, entendo que deva ser afastada a irregularidade e com recomendação para 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; e encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar
621/2012, c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art. 5º da Res.
TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos estabeleciwww.tce.es.gov.br

dos na Instrução Normativa TC 43/2017.
Diante de todo o exposto, divergindo parcialmente, do
entendimento do Conselheiro Relator, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges em
seu VOTO Vistas, em:
1 - Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto técnico-contábil, Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo Sr. Wallace Maciel Pacheco Junior, no exercício de
funções de ordenador de despesas do Fundo Municipal
de Saúde de Bom Jesus do Norte, referente ao exercício
2015, na forma do art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal, tendo em vista
o reconhecimento das impropriedades descritas abaixo:
1.1 Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial, infração aos artigos 94 a 96 da Lei
4.320/64 e 177 da Lei 6.404/76;
1.2 Divergência entre os valores apurados no inventário
anual dos bens imóveis e os saldos registrados no balanço patrimonial, infração aos artigos 94 a 96 da Lei
4.320/64 e 177 da Lei 6.404/76.
2 – Determinar ao atual gestor do Fundo Municipal de
Saúde de Bom Jesus do Norte, ou a quem venha a sucedê-lo que atente para a necessidade de elaboração
de inventário físico anual de bens móveis e imóveis, por
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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meio de comissão composta por servidores e da promoção dos ajustes necessários antes da elaboração e publicação das demonstrações contábeis relativas ao exercício, visando o controle e a fidedignidade dos registros
contábeis;

to Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões
expostas, em:

3 – Recomendar ao atual gestor do Fundo Municipal de
Saúde de Bom Jesus do Norte, ou a quem lhe suceder
que:

1.1 Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de
Bom Jesus do Norte, referente ao exercício financeiro de
2015, sob a responsabilidade do senhor Wallace Maciel
Pacheco Junior, nos termos do art. 84, inciso II, da Lei
Complementar nº 621/2012, dando a devida QUITAÇÃO
ao responsável nos termos do art. 862 do dispositivo legal retro mencionado, tendo em vista o reconhecimento
das impropriedades descritas abaixo:

a. 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;
b. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar 621/2012, c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art.
5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos
estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.
4 - Dar ciência ao interessado;
5 - Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do
Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
6 - Após certificado o trânsito em julgado administrativo,
arquivem-se os autos.
SERGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
1.ACÓRDÃO TC-467/2018 – SEGUNDA CÂMARA
VISTOS, relatados e discutidos estes autos RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do EspíriDiário Oficial de Contas

À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

1.1.1 - Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados no
balanço patrimonial.
Base legal: lei 6.404/76, artigo 177 e lei 4320/64, artigos 94 a 96.
1.1.2 - Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens imóveis e os saldos registrados no
balanço patrimonial.
Base Legal: Lei 6.404/76, art. 177 e Lei 4.320/64, artigos 94 a 96.
1.2 DETERMINAR ao atual gestor do Fundo Municipal
de Saúde de Bom Jesus do Norte, ou a quem venha a
sucedê-lo que tente para a necessidade de elaboração
de inventário físico anual de bens móveis e imóveis, por
meio de comissão composta por servidores e da promoção dos ajustes necessários antes da elaboração e publicação das demonstrações contábeis relativas ao exercício, visando o controle e a fidedignidade dos registros
www.tce.es.gov.br

contábeis;
POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO-VISTA DO CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1.3. Recomendar ao atual gestor do Fundo Municipal de
Saúde de Bom Jesus do Norte, ou a quem lhe suceder
que:
a. 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;
b. Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer
conclusivo acerca das contas anuais (PCA) dessa unidade gestora, em atendimento ao artigo 82 da Lei Complementar 621/2012, c/c artigo 135, §4º do RITCEES e art.
5º da Res. TCEES 227/2011, com os requisitos mínimos
estabelecidos na Instrução Normativa TC 43/2017.
1.4. Dar ciência ao interessado;
1.5. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.
2. Por maioria, parcialmente vencido o relator, que votou
pela regularidade com ressalva e expedição de determinação, sem recomendações.
3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª 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
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 20/06/2018
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO TC-468/2018 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC: 05971/2017-5
UNIDADE GESTORA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE RIO BANANAL
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEL: ALENCAR GUSMÃO DE SOUZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2016 – REGULAR – RECOMENDAÇÃO - QUITAÇÃO –
ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Bananal, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsaDiário Oficial de Contas

bilidade do Sr. Alencar Gusmão de Souza.
Considerado apto o processo para análise e instrução, foram os autos a então SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico 802/2017 concluiu pela regularidade das contas, sugerindo recomendação com base na análise técnico-contábil promovida junto aos documentos disponibilizados a
esta Corte de Contas, conforme transcrição a seguir:
1. GESTÃO PÚBLICA
PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados
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)
27.910,74
Balanço Orçamentário (b)
27.910,74
Divergência (a-b)
0,00

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 Patrimoniais, tal
como evidenciado a seguir.

Fonte: Processo TC 05971/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016

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

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

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
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:
Tabela 1)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)
Balanço Orçamentário (b)
Divergência (a-b)

0,00
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 05971/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
www.tce.es.gov.br

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.
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 3)Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05971/2017-5 - Prestação de Contas
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Anual/2016

entre os demonstrativos contábeis.

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

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

Análise de execução orçamentária na dotação Reserva
do RPPS informada no Balanço Orçamentário

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

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”:
Tabela 4)Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05971/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária
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)
1.434.331,30
Balanço Orçamentário (b)
1.434.331,30
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05971/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
Diário Oficial de Contas

Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informada no Balanço Financeiro deve ser igual
ao total da despesa orçamentária informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 6)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)
1.609.702,74
Balanço Orçamentário (b)
1.609.702,74
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05971/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta
Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.
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:
Tabela 7)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)
222.953,86
Balanço Patrimonial (b)
222.953,86
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05971/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
www.tce.es.gov.br

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldodo exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa
Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.
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:
Tabela 8)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)
74.933,03
Balanço Patrimonial (b)
74.933,03
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05971/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado
patrimonial
Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao
resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 9)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)
Exercício anterior
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

-77.907,57
-77.907,57
0,00

Fonte: Processo TC 05971/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade
entre os demonstrativos contábeis.
Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores
Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais
aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 10)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II
5.134.909,58
Ativo (BALPAT) – I
3.537.520,56
Variações Patrimoniais Diminutivas (DEM1.597.389,02
VAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV + V
5.134.909,58
Passivo (BALPAT) – III
3.537.520,56
Resultado Exercício (BALPAT) – IV
-115.009,77
Variações
Patrimoniais
Aumentativas
1.482.379,25
(DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Fonte: Processo TC 05971/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
Análise da despesa executada em relação à dotação
atualizada
Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964.
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orDiário Oficial de Contas

çamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 11)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)
1.609.702,74
Dotação Atualizada (b)
1.687.000,00
Execução da despesa em relação à dotação (a-77.297,26
b)

Fonte: Processo TC 05971/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), como “Demonstração
contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente,
a situação patrimonial da entidade pública, por meio de
contas representativas do patrimônio público, além das
contas de compensação”.
No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade;
sejam mantidos primariamente para negociação; sejam
realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo
de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou
www.tce.es.gov.br

utilização própria no curso normal das atividades.
No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor do inventário de bens móveis
Base Legal: artigos 85, 94, 95 e 96 e 100 da Lei 4.320/1964
c/c item 08 do Anexo I-B da IN TC 40, de 8 de novembro
de 2016. (DOEL-TCEES 9.11.2016 - edição nº 766, p. 5).
A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques
e de bens móveis, imóveis e intangíveis.
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos
das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2016:
Tabela 12)Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$
1,00
Descrição
Estoques
Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Intangíveis

Balanço Patrimonial (a)
96.760,52
254.114,23
3.046.975,36
0,00

Inventário (b)
96.760,52
194.493,71
3.046.975,36
0,00

Diferença
(a-b)
0,00
59.620,52
0,00
0,00

Fonte: Processo TC 05971/2017-5 - Prestação de Contas
Anual/2016.
Quando comparados os saldos do Balanço Patrimonial
(a) com os valores informados de Inventário (b) de arquivo padronizado, verificam-se as seguintes divergências nestas contas:
1. Bens Móveis no valor de R$ 254.114,23, que se enconSegunda-feira, 25 de junho de 2018
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tra divergente a informação do arquivo INVMOV no valor de R$194.493,71, na remessa eletrônica para o sistema CidadES e acusa a diferença que é relativa à conta
de Depreciação Acumulada. Ainda, tem-se que se verifica desconformidade entre as informações confrontadas
dos arquivos a seguir descritos:
Bens Móveis no valor de R$ 254.114,23, encontra-se
em desconformidade com a informação do arquivo TERMOV – Termo Circunstanciado do Inventário anual de
Bens Móveis no valor “em branco”, mas é citado o arquivo INVMOV que baliza a informação do montante
de bens móveis em R$194.493,7, cujo levantamento de
bens é assinado pela Comissão designada constando a
seguinte declaração:
“Declaramos para os devidos fins que não foram encontradas divergências no saldo total apurado no Inventário
Anual de bens Moveis (INVMOV) do ano de 2016.” (g.n.)
A divergência do valor de Bens Móveis no total de R$
59.620,52, apesar de ser valor idêntico à conta de depreciação acumulada, faz presumir a ausência do devido processo administrativo de identificação de bens móveis com base nas notas fiscais de aquisição adquiridos
e já registrados com base na escrituração contábil e não
foram encontrados quando do levantamento físico do
inventário realizado pela Comissão designada, conforme
determina o artigo 96 da Lei 4.320/64, in verbis:
Art. 96 – O levantamento geral dos bens móveis terá por
base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade.
Recomenda-se que a competente Comissão de Inventário se restrinja a se balizar nos valores dos bens originais
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de custo constantes nas Notas Fiscais dos bens adquiridos, sua exata localização e situação em que se encontra, conferindo-se os respectivos termos de responsabilidade de cada item neles constante, abstendo-se de computar a dedução dos valores da depreciação de competência do setor de contabilidade que somente realiza a
depreciação sobre os bens existentes, visto que não incide cálculo de depreciação sobre os bens não localizados. Logo, o cálculo da depreciação é uma tarefa do Setor Contábil e posterior ao levantamento do Inventário
Físico.
Conforme se vislumbra do ato de designação dos membros não se observou a exigência de segregação de funções de responsáveis pela elaboração de Inventário, por
meio de agentes distintos dos responsáveis diretos pela
custódia dos bens inventariados em cada setor, de forma
a preservar a segregação de funções fixada, relativamente à designação do servidor João Henrique Rigoni, função/atividade: responsável pelo sistema de Almoxarifado, procedimento que denota falta de mecanismos de
controle e falha de gestão patrimonial.
Conforme divergência demonstrada na tabela 12, verifica-se que o valor inventariado do bem não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil do
Balanço Patrimonial. Tal situação pressupõe falhas na
contabilização, nas conciliações e/ou inventário ou não
elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências entre o real inventário de bens e os valores
registrados na contabilidade, motivo pelo qual se opina
pela RECOMENDAÇÃO ao gestor responsável, conforme
o texto supra.
1. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEwww.tce.es.gov.br

ES foram constatadas ações pertinentes ao exercício em
análise e analisadas no item próprio.
Processo TC nº 03131/201-1 a seguinte determinação
com a Ressalva : Divergência entre o saldo do inventário físico de bens móveis e o saldo constante no balanço patrimonial:
Verificar nas contas anuais apresentadas a partir de
01/04/2016 (contas relativas ao exercício de 2016), se
foram apresentados inventários compatíveis com as demonstrações financeiras.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva 479/20181, elaborada pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, manifestou seu entendimento,
considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 802/2017, no sentido de anuir com seus
termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a
conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:
1. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor (es) responsável (eis), no exercício das
funções administrativas no Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Rio Bananal.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Alencar Gusmão
de Souza, no exercício de 2016, na forma do artigo 84 da
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugeriu ainda recomendação ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Bananal para que
nas futuras prestações de contas, ao realizar o levantamento geral de bens móveis, nomeie a comissão independente e observe os requisitos de envio dos arquivos
ao sistema CidadES (IN TC nº 43/2017), quanto aos valores históricos e a depreciação acumulada.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através de Parecer
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
que endossou a proposição da área técnica, exposta no
RT 802/2017 e na ITC 479/2018.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Rio Bananal, ora em discussão, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do
Senhor Alencar Gusmão de Souza, não restou evidenciada a existência de irregularidades capazes de conduzir à
reprovabilidade as mencionadas contas.
Saliente-se que a Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema CidadeES em
31/03/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, observando o prazo regimental, conforme certifica o RT 802/2017-7.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório Técnico 802/2017-7 e da Instrução Técnica Conclusiva 479/2018-1, elaborados com base nas informações e
documentos apresentados pelo gestor responsável, extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo
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delimitado pela Resolução TC 297/2016 e foram encaminhados nos termos previstos pela IN 34/2015.
Acrescentou a área técnica, ainda, que, sob o aspecto
técnico-contábil, o seu entendimento é no sentido de
apontar para a regularidade da prestação de contas.
I. DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião dos RT
802/2017-7 e da ITC 479/2018, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

de Água e Esgoto de Rio Bananal, que:
1.2.1 Nas futuras prestações de contas, ao realizar o levantamento geral de bens móveis, nomeie comissão independente e observe os requisitos de envio dos arquivos ao sistema CidadES (IN TC nº 43/2017), quanto aos
valores históricos e a depreciação acumulada.
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/04/2018 - 12ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.

Conselheiro em Substituição

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovat-

1. ACÓRDÃO

ti (relator).

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:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Bananal
sob responsabilidade do Senhor ALENCAR GUSMÃO DE
SOUZA relativas ao exercício financeiro de 2016, sob o
aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso
I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art. 85 da
mesma lei;

Relator

1.2. RECOMENDAR ao atual gestor do Serviço Autônomo
www.tce.es.gov.br

Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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Conforme Regimento Interno, compete ao Ministério Público junto ao Tribunal, em sua missão de
guarda da lei e fiscal de sua execução, promover
a defesa da ordem jurídica, representando contra
a ilegitimidade ou irregularidade de qualquer despesa; emitir parecer escrito em todos os processos
sujeitos à apreciação do Tribunal, com exceção dos
processos administrativos internos;
Além de interpor os recursos e requerer as revisões previstas em lei; juntar documentos, produzir provas e requerer medidas ou diligências que
julgar necessárias; comparecer às sessões do Plenário e das Câmaras; prover as medidas necessárias ao efetivo respeito ao ordenamento jurídico;
O Regimento Interno determina também como
competência do Ministério Público junto ao Tribunal encaminhar os títulos executivos emitidos pelo
Tribunal às respectivas procuradorias, a fim de que
os órgãos competentes adotem as providências necessárias à execução das decisões; dentre outras
competências.

Telefone: (27) 3334-7671
imprensa@mpc.es.gov.br
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Atos do Ministério Público de Contas
ATO RECOMENDATÓRIO 001, de 20 de junho de
2018.
Recomenda a interposição de recurso pelas Procuradorias
de Contas em face de emissão de Parecer Prévio em processo de apreciação de contas quando excluída da análise
de mérito a apuração do cumprimento do disposto no art.
42 da Lei Complementar nº 101/2000.
O PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com base no art. 4º, I, da
Lei Complementar n. 451/2008 c/c art. 10, XII, da Lei n.
8.625/93 e art. 10, XVII, da LC n. 95/97;
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 127 e 130 da Constituição Federal, os quais preconizam que o “Ministério Público é instituição permanente, essencial a função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”;
CONSIDERANDO que nos termos do disposto no art. 3º, inciso I, da Lei Complementar n. 451/2008 compete aos Procuradores Especiais de Contas, além de outras atribuições
estabelecidas na Norma Interna do Ministério Público Especial de Contas, promover a defesa da ordem jurídica perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
CONSIDERANDO que nos termos do disposto no art. 3º, inciso III, da Lei Complementar n. 451/2008 c/c o art. 152, inciso I, da LC n. 621/12, compete ao Ministério Público Especial de Contas a interposição de recurso em face de decisão
definitiva em processos de prestação de contas;
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) determinou à Secretaria Geral de Controle Externo a realização de estudo visando a consolidação
www.tce.es.gov.br

dos critérios e orientações adotados para aferição do cumprimento do art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 na
apreciação das contas;
CONSIDERANDO que após deliberação do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) restou aprovada a Decisão Normativa TC-001/2018, de 29 de
maio de 2018, no qual apenas ratificou os critérios e orientações adotadas nos Pareceres em Consulta TC-025/2004,
TC-003/2005 e TC-012/2007, sistematizando-os em um
único documento;
CONSIDERANDO que coube a Decisão Normativa TC001/2018, de 29 de maio de 2018, apenas a tarefa de explicitar a interpretação já adotada para verificação de cumprimento do art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000, possuindo essência de ato declaratório, sem óbice para que a
sua incidência alcance os fatos já regulados pelos atos então interpretados, uma vez que a tarefa interpretativa da
Decisão Normativa TC-001/2018 limita-se apenas a explicitar o sentido e o alcance das normas interpretadas;
CONSIDERANDO que a Decisão TC-1828/2017, prolatada
no processo TC-4003/2013, apenas veicula a interpretação
a ser adotada para entendimento da expressão “contrair
obrigação de despesa”, contida no artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000, restando evidente o seu caráter retroativo, uma vez que entendimento contrário não afastaria a
fiscalização do art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000,
mas apenas faria incidir a aplicação das normas então vigentes ao tempo da prática dos atos, em razão da aplicação
do princípio do tempus regit actum, regulando, assim, a eficácia da lei no tempo;
CONSIDERANDO que a Nota Técnica nº 001/2013, expedida pela Secretaria Geral de Controle Externo, caracteriza-se como ato enunciativo, apenas reportando-se ao entendimento que já vinha sendo aplicado no setor público em
Segunda-feira, 25 de junho de 2018
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todas as suas esferas, nos termos do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do Anexo 05
do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), ambos editados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão com
a competência para a edição de normas e padronização da
execução da despesa pública aplicados a todos os órgãos e
entidades da Administração Pública;
CONSIDERANDO que a Nota Técnica nº 001/2013, expedida
pela Secretaria Geral de Controle Externo, ante seu caráter
como ato enunciativo, apenas limitou-se a explicitar o entendimento adotado por toda a Administração Pública, nos
termos em que já veiculado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), sem qualquer força vinculativa de seu enunciado, apenas servindo de orientação dirigidas às unidades
técnicas – como todo ato interno, na forma do artigo 47 da
Resolução TC nº 261/2013, visto que não é de competência
da Secretaria Geral de Controle Externo a expedição de atos
normativos com a finalidade de inovar na ordem jurídica;
CONSIDERANDO que o Plenário desta Corte de Contas firmou, por maioria, como razão de decidir (ratio decidendi),
no julgamento do Processo TC nº 4003/2013, o entendimento pela exclusão da análise da irregularidade referente ao art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 (comumente denominada de “obrigações de despesas contraídas, nos
dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira para o seu pagamento”), esquivando-se de
emitir uma decisão de mérito acerca da matéria, configurando flagrante inconstitucionalidade em razão da renúncia
ao dever constitucional de prestar a adequada tutela ao interesse público, traduzindo-se tal competência constitucional em verdadeiro dever-poder, irrelegável pelo agente público julgador, nos termos do art. 2º, parágrafo único, inciso
II, da Lei n. 9.784/99;
CONSIDERANDO que a competência constitucional atriDiário Oficial de Contas

buída ao Tribunal de Contas encontra-se condicionada ao
atendimento dos princípios da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse público, consubstanciado na obrigatoriedade do exercício de sua competência constitucional, uma vez que encerra um imperativo de
ordem pública e interesse social, tornando o seu não exercício ou a sua renúncia em uma verdadeira ofensa ao bem
comum e/ou lesão ao interesse público, caracterizando um
verdadeiro abuso de poder;
RECOMENDA aos membros do Ministério Público de Contas que zelem pelo direito difuso à responsabilidade na gestão fiscal, envidando-se esforços para a interposição do
competente recurso em face de Parecer Prévio sempre que
constatada que a irregularidade referente ao descumprimento do art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 (comumente denominada de “obrigações de despesas contraídas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira para o seu pagamento”) tenha sido excluída da análise meritória sem qualquer fundamento constitucional e legal, com infringência ao devido processo legal, conforme consubstanciado nos termos do Parecer Prévio emitido nos autos do Processo TC 4003/2013
(leading case), que consagrou a indesejada prática do denominado non liquet (ou não resolução da causa), na contramão da ampla consagração do amplo acesso à ordem jurídica justa e efetiva, consagrado pelo princípio da primazia
do mérito, frustrando a autoridade do direito e desprestigiando o interesse público, de modo a comprometer o princípio republicano.
Vitória, 20 de junho de 2018.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
Ministério Público de Contas
www.tce.es.gov.br
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