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ATOS DA PRESIDÊNCIA

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

Atos da Presidência
PORTARIA 378-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC - 1577/2017 e TC 7542/2018,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012,
e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no
Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão
Plenária TC 11/2018, publicada no Diário Eletrônico do
TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203604 Anderson
Barbosa
203604 Anderson
Barbosa
203604 Anderson
Barbosa
203604 Anderson
Barbosa

PROGRESSÃO

gabinete@tce.es.gov.br

Gomes CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
Gomes POR TEMPO
I

2

1/8/2017

3

1/8/2017

Gomes POR ESCOLARIDADE I

4

1/10/2017

Gomes POR TEMPO

5

1/8/2018

I

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estaduwww.tce.es.gov.br

RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012,
e em cumprimento ao Acórdão 660/2018 publicado no
Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão
Plenária TC - 11/2018, publicada no Diário Eletrônico de
5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

PROGRESSÃO

NÍVEL REF.

203610 André Giestas Fer- C U M P R I M E N TO I
reira
ESTÁGIO
203610 André Giestas Fer- POR TEMPO
I
reira
203610 André Giestas Fer- POR TEMPO
I
reira

NÍVEL REF. VIGÊNCIA

PORTARIA 379-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
Telefone: (27) 3334-7706

al 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 1577/2017 e TC 7542/2018,

VIGÊNCIA

2

1/9/2017

3

1/9/2017

4

1/9/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 380-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC - 1577/2017 e TC 7542/2018,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento da servidora ocupante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observanSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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do o disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012,
e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no
Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão
Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

PROGRESSÃO

203597

Beatrice Xavier Beiruth
Beatrice Xavier Beiruth
Beatrice Xavier Beiruth
Beatrice Xavier Beiruth

CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
POR TEMPO
I

2

1/8/2017

3

1/8/2017

POR ESCOLARIDADE I

5

1/8/2017

POR TEMPO

6

1/8/2018

203597
203597
203597

NÍVEL REF.

I

MATR

SERVIDOR

203620

Bruno Augusto Gar- C U M P R I M E N TO I
cia da Silva
ESTÁGIO
Bruno Augusto Gar- POR TEMPO
I
cia da Silva

203620

NÍVEL

REF.

VIGÊNCIA

2

1/1/2018

3

1/1/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC - 1577/2017 e TC 7542/2018,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocu-

PORTARIA 382-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de
8 de março de 2012, e tendo em vista o que consta nos
cadernos processuais TC - 1577/2017 e TC - 7542/2018,
efetuar a revisão de enquadramento da servidora ocupante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012, e
em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico
do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203615

Camila Mara
beiro Lima
Camila Mara
beiro Lima
Camila Mara
beiro Lima
Camila Mara
beiro Lima

pante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observan-

203615

do o disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012,

203615

Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão
Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrô-

DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe con-

consta nos cadernos processuais TC - 1577/2017 e TC -

203615

e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

al 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que

RESOLVE:
PORTARIA 381-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

PORTARIA 383-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

fere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadu-

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

VIGÊNCIA

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PROGRESSÃO

PROGRESSÃO

NÍVEL REF

VIGÊNCIA

Ri- CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
Ri- POR TEMPO
I

2

1/11/2017

3

1/11/2017

Ri- POR ESCOLARIDA- I
DE
Ri- POR ESCOLARIDA- I
DE

5

1/11/2017

6

1/11/2017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

7542/2018,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento da servidora ocupante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012,
e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no
Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão
Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203587

Cristina
brósio
Cristina
brósio
Cristina
brósio
Cristina
brósio
Cristina
brósio

203587
203587
203587
203587

PROGRESSÃO

NÍVEL REF. VIGÊNCIA

Weber Am- CUMPRIMENTO I
ESTÁGIO
Weber Am- POR TEMPO
I

2

1/6/2017

3

1/6/2017

Weber Am- POR ESCOLARI- I
DADE
Weber Am- POR ESCOLARI- I
DADE
Weber Am- POR TEMPO
I

4

1/6/2017

6

1/6/2017

7

1/6/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

nico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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PORTARIA 384-P DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC - 1577/2017 e TC –
7542/2018,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012,
e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no
Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão
Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203605 Danilo
Scopel
203605 Danilo
Scopel
203605 Danilo
Scopel
203605 Danilo
Scopel

PROGRESSÃO

consta nos cadernos processuais TC – 1577/2017 e TC –
7542/2018,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012,
e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no
Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão
Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

PROGRESSÃO

NÍVEL REF.

VIGÊNCIA

203601

Fabio Luchi Valim

I

2

1/8/2017

203601
203601
203601
203601

Fabio Luchi Valim
Fabio Luchi Valim
Fabio Luchi Valim
Fabio Luchi Valim

CUMPRIMENTO ESTÁGIO
POR TEMPO
POR ESCOLARIDADE
POR ESCOLARIDADE
POR TEMPO

I
I
I
I

3
4
6
7

1/8/2017
1/9/2017
1/4/2018
1/8/2018

NÍVEL REF. VIGÊNCIA

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

Moraes Silva CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
Moraes Silva POR TEMPO
I

2

1/9/2017

3

1/9/2017

Moraes Silva POR ESCOLARIDA- I
DE
Moraes Silva POR TEMPO
I

4

1/9/2017

PORTARIA 386-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

5

1/9/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 1577/2017e TC –
7542/2018,

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 385-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que

RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012,
www.tce.es.gov.br

e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no
Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão
Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
SERVIDOR

MATR

203600 Felipe
menta
203600 Felipe
menta
203600 Felipe
menta
203600 Felipe
menta

Varejão
Varejão
Varejão
Varejão

PROGRESSÃO

NÍVEL REF. V I G Ê N CIA
Pi- CUMPRIMENTO ES- I
2
1/8/2017
TÁGIO
Pi- POR TEMPO
I
3
1/8/2017
Pi- POR ESCOLARIDA- I
DE
Pi- POR TEMPO
I

4

1/9/2017

5

1/8/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 387-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 1577/2017 e TC –
7542/2018,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012,
e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no
Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão
Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR
203607

SERVIDOR

PROGRESSÃO

NÍVEL

REF. VIGÊNCIA

Giuliano Medina
Silva

CUMPRIMENTO
ESTÁGIO

I

2

Segunda-feira, 15 de outubro de 2018

1/9/2017

4
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203607
203607
203607
203607

Giuliano Medina
Silva
Giuliano Medina
Silva
Giuliano Medina
Silva
Giuliano Medina
Silva

POR TEMPO

I

3

1/9/2017

PORTARIA 389-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

POR
ESCOLARIDADE
POR
ESCOLARIDADE
POR TEMPO

I

4

1/9/2017

I

6

1/9/2017

I

7

1/9/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 1577/2017 e TC –
7542/2018,

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

RESOLVE:
PORTARIA 388-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de
8 de março de 2012, e tendo em vista o que consta nos
cadernos processuais TC – 1577/2018 e TC – 7542/2018,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento da servidora ocupante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012, e
em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico
do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:

efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012,
e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no
Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão
Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

PROGRESSÃO

NÍVEL REF.

VIGÊNCIA

203603

Leonardo Dadalto

I

2

1/8/2017

203603
203603
203603

Leonardo Dadalto
Leonardo Dadalto
Leonardo Dadalto

CUMPRIMENTO ESTÁGIO
POR TEMPO
POR ESCOLARIDADE
POR TEMPO

I
I
I

3
4
5

1/8/2017
1/8/2017
1/8/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012,
e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no
Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão
Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203611 Marcos Rogério
zi da Luz
203611 Marcos Rogério
zi da Luz
203611 Marcos Rogério
zi da Luz
203611 Marcos Rogério
zi da Luz

PROGRESSÃO

NÍVEL REF. VIGÊNCIA

Boz- CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
Boz- POR TEMPO
I

2

1/9/2017

3

1/9/2017

Boz- POR ESCOLARIDADE I

4

1/9/2017

Boz- POR TEMPO

5

1/9/2018

I

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 391-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 1577/2017 e TC –
7542/2018,

MATR

SERVIDOR

PROGRESSÃO

NÍVEL REF. VIGÊNCIA

203589

Ingrid Herzog Holz

I

2

1/6/2017

PORTARIA 390-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

203589
203589

Ingrid Herzog Holz
Ingrid Herzog Holz

I
I

3
5

1/6/2017
1/9/2017

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RESOLVE:

203589

Ingrid Herzog Holz

C U M P R I M E N TO
ESTÁGIO
POR TEMPO
POR
ESCOLARIDADE
POR TEMPO

I

6

1/6/2018

DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe con-

efetuar a revisão de enquadramento da servidora ocupante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012,
e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

fere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 1577/2017TC –
7542/2018,
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão
Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

PROGRESSÃO

NÍVEL REF.

VIGÊNCIA

203599

Michela Morale

I

2

1/8/2017

203599
203599

Michela Morale
Michela Morale

I
I

3
4

1/8/2017
1/8/2017

203599

Michela Morale

CUMPRIMENTO
ESTÁGIO
POR TEMPO
POR
ESCOLARIDADE
POR TEMPO

I

5

1/8/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 392-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 1577/2017 e TC 7542/2018,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento da servidora ocupante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012,
e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no
Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão
Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR
203608
203608

SERVIDOR

PROGRESSÃO

NÍVEL REF.

Patricia Krauss Ser- CUMPRIMENTO ES- I
rano Paris
TÁGIO
Patricia Krauss Ser- POR TEMPO
I
rano Paris

VIGÊNCIA

2

1/9/2017

3

1/9/2017

203608
203608
203608

Patricia Krauss Ser- POR ESCOLARIDA- I
rano Paris
DE
Patricia Krauss Ser- POR ESCOLARIDA- I
rano Paris
DE
Patricia Krauss Ser- POR TEMPO
I
rano Paris

4

1/9/2017

PORTARIA 394-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

6

1/9/2017

7

1/9/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 1577/2017 e TC –
7542/2018,

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 393-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8
de março de 2012, e tendo em vista o que consta nos cadernos processuais TC – 1577/2017 e TC – 7542/2018,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão Plenária TC –
11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de
5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

PROGRESSÃO

203613 Pedro de Paiva Brito Filho
203613 Pedro de Paiva Brito Filho
203613 Pedro de Paiva Brito Filho
203613 Pedro de Paiva Brito Filho

NÍVEL

REF

VIGÊNCIA

CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
POR TEMPO
I

2

1/10/2017

3

1/10/2017

POR ESCOLARIDADE I

4

1/10/2017

PORTEMPO

5

1/10/2018

I

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012,
e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no
Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão
Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

PROGRESSÃO

203590

Sergio
Roberto
Charpinel Junior
Sergio
Roberto
Charpinel Junior
Sergio
Roberto
Charpinel Junior
Sergio
Roberto
Charpinel Junior

203590
203590
203590

NÍVEL

REF

VIGÊNCIA

CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
POR TEMPO
I

2

1/6/2017

3

1/6/2017

POR ESCOLARIDA- I
DE
PORTEMPO
I

5

1/6/2017

6

1/6/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 395-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8
de março de 2012, e tendo em vista o que consta nos cader-
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nos processuais TC – 1577/2017 e TC – 7542/2018,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de analista administrativo do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 660/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão Plenária TC –
11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de
5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203598

Vinicius
Cometti
Vinicius
Cometti
Vinicius
Cometti
Vinicius
Cometti

203598
203598
203598

PROGRESSÃO

NÍVEL REF

MATR

SERVIDOR

203551

Alexandre
Pechir
Alexandre
Pechir
Alexandre
Pechir
Alexandre
Pechir
Alexandre
Pechir

203551
203551
203551
203551

VIGÊNCIA

Emmanuel CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
Emmanuel POR TEMPO
I

2

1/8/2017

3

1/8/2017

Emmanuel POR ESCOLARIDADE I

4

1/8/2017

Emmanuel PORTEMPO

5

1/8/2018

I

Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão Planária
TC 11/2018, publicada no Diário Eletrônico do TCEES de
5/9/2018, conforme abaixo:

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 396-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de
8 de março de 2012, e tendo em vista o que consta nos cadernos processuais TC - 8582/2016 e TC - 1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando
o disposto na Lei Complementar Estadual 622/2012, e em
cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário

PROGRESSÃO
Rios CUMPRIMENTO
TÁGIO
Rios POR TEMPO

NÍVEL REF

VIGÊNCIA

203527

I

2

1/3/2016

I
I

3
4

1/3/2016
1/3/2016

I

5

1/3/2017

2

1/4/2016

I

3

1/4/2016

Rios POR ESCOLARIDADE

I

4

1/4/2016

Rios POR ESCOLARIDADE

I

6

1/4/2016

PORTARIA 398-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

Rios POR TEMPO

I

7

1/4/2017

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o
que consta no caderno processual TC - 8582/2016 e TC
- 1577/2017,

PORTARIA 397-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC - 8582/2016 e TC –
1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Planária TC 11/2018, publicada no Diário Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
SERVIDOR

203527
203527

Alfredo Alcure Neto CUMPRIMENTO
ESTÁGIO
Alfredo Alcure Neto POR TEMPO
Alfredo Alcure Neto POR ESCOLARIDADE
Alfredo Alcure Neto POR TEMPO

ES- I

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

MATR

203527

PROGRESSÃO

www.tce.es.gov.br

NÍVEL REF

VIGÊNCIA

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Planária TC 11/2018, publicada no Diário Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203520

Alisson
drade
Alisson
drade
Alisson
drade
Alisson
drade
Alisson
drade

203520
203520
203520
203520

PROGRESSÃO

NÍVEL REF

VIGÊNCIA

Silva de An- CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
Silva de An- POR TEMPO
I

2

1/3/2016

3

1/3/2016

Silva de An- POR ESCOLARIDA- I
DE
Silva de An- POR ESCOLARIDA- I
DE
Silva de An- POR TEMPO
I

4

1/3/2016

6

1/2/2017

7

1/3/2017

Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 400-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

PORTARIA 399-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC - 8582/2016 e TC 1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Eletrônico e 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203523

Andre Gustavo
de Almeida
Andre Gustavo
de Almeida
Andre Gustavo
de Almeida
Andre Gustavo
de Almeida
Andre Gustavo
de Almeida
Andre Gustavo
de Almeida

203523
203523
203523
203523
203523

PROGRESSÃO

ES- I

2

VIGÊNCIA
1/3/2016

I

3

1/3/2016

C. POR ESCOLARIDADE

I

4

1/3/2016

C. POR ESCOLARIDADE

I

6

1/3/2016

C. POR ESCOLARIDADE

I

8

1/3/2016

C. POR TEMPO

I

9

1/3/2017

C. CUMPRIMENTO
TÁGIO
C. POR TEMPO

NÍVEL REF

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta no caderno processual TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Eletrônico e 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

PROGRESSÃO

203539

Antônio José Bolsoni

203539
203539
203539
203539

Antônio José Bolsoni
Antônio José Bolsoni
Antônio José Bolsoni
Antônio José Bolsoni

N Í - REF VIGÊNCIA
VEL
CUMPRIMENTO ES- I
2
1/3/2016
TÁGIO
POR TEMPO
I
3
1/3/2016
POR ESCOLARIDADE I
4
1/3/2016
POR ESCOLARIDADE I
6
1/3/2016
POR TEMPO
I
7
1/3/2017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 401-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC
1577/2017,
www.tce.es.gov.br

RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

PROGRESSÃO

NÍVEL

203537

Bruno Fardin Faé

203537
203537

Bruno Fardin Faé
Bruno Fardin Faé

CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
POR TEMPO
I
POR TEMPO
I

REF

VIGÊNCIA

2

1/4/2016

3
4

1/4/2016
1/3/2017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 402-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o
que consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e
1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento da servidora ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário OﬁSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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cial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

PROGRESSÃO

203538

Cintia
Meneghelli
Rodrigues
Cintia
Meneghelli
Rodrigues
Cintia
Meneghelli
Rodrigues
Cintia
Meneghelli
Rodrigues

CUMPRIMENTO I
ESTÁGIO
POR TEMPO
I

2

1/3/2016

3

1/3/2016

POR ESCOLARI- I
DADE
POR TEMPO
I

4

1/3/2016

5

1/3/2017

203538
203538
203538

NÍVEL REF

VIGÊNCIA

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 403-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o
que consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e
1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento da servidora ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203581 Claudia Cristina Mattiello
203581 Claudia Cristina Mattiello
203581 Claudia Cristina Mattiello

PROGRESSÃO

NÍVEL REF

VIGÊNCIA

CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
POR TEMPO
I

2

1/2/2017

3

1/2/2017

POR ESCOLARIDADE I

4

1/2/2017

203581 Claudia Cristina Mat- POR ESCOLARIDADE I
tiello
203581 Claudia Cristina Mat- POR TEMPO
I
tiello

6

1/1/2018

PORTARIA 405-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

7

1/2/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 404-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o
que consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e
1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento da servidora ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203541

Cristiane
Sabino
Cristiane
Sabino
Cristiane
Sabino
Cristiane
Sabino

203541
203541
203541

PROGRESSÃO

NÍVEL REF

Herzog CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
Herzog POR TEMPO
I

2

VIGÊNCIA
1/3/2016

3

1/3/2016

Herzog POR ESCOLARIDADE I

4

1/3/2016

Herzog POR TEMPO

5

1/3/2017

I

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203545

Diego Henrique
reira Torres
Diego Henrique
reira Torres
Diego Henrique
reira Torres
Diego Henrique
reira Torres
Diego Henrique
reira Torres

203545
203545
203545
203545

PROGRESSÃO

NÍVEL

REF

VIGÊNCIA

Fer- C U M P R I M E N TO I
ESTÁGIO
Fer- POR TEMPO
I

2

1/4/2016

3

1/4/2016

Fer- POR
ESCOLARI- I
DADE
Fer- POR
ESCOLARI- I
DADE
Fer- POR TEMPO
I

5

1/4/2016

6

1/6/2016

7

1/4/2017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 406-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadu-

www.tce.es.gov.br
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al 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –
1517/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203596

Dilmar
cedo
Dilmar
cedo
Dilmar
cedo
Dilmar
cedo
Dilmar
cedo

203596
203596
203596
203596

PROGRESSÃO

NÍVEL REF VIGÊNCIA

Garcia Ma- CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
Garcia Ma- POR TEMPO
I

2

1/7/2017

3

1/7/2017

Garcia Ma- POR ESCOLARIDADE I

4

1/12/2017

Garcia Ma- POR ESCOLARIDADE I

6

1/6/2018

Garcia Ma- POR TEMPO

7

1/7/2018

I

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 407-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,
RESOLVE:

efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

PROGRESSÃO

203544 Erick Casagrande Bastos
203544 Erick Casagrande Bastos
203544 Erick Casagrande Bastos
203544 Erick Casagrande Bastos
203544 Erick Casagrande Bastos

NÍVEL REF

blicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203546

Fabio
Zorzal
Fabio
Zorzal
Fabio
Zorzal
Fabio
Zorzal
Fabio
Zorzal
Fabio
Zorzal

203546
203546

VIGÊNCIA

203546

CUMPRIMENTO I
ESTÁGIO
POR TEMPO
I

2

1/4/2016

203546

3

1/4/2016

203546

POR ESCOLARI- I
DADE
POR ESCOLARI- I
DADE
POR TEMPO
I

4

1/4/2016

6

1/4/2016

7

1/4/2017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 408-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

PROGRESSÃO

NÍVEL REF

Marcio Bisi C U M P R I M E N TO I
ESTÁGIO
Marcio Bisi POR TEMPO
I
Marcio Bisi POR
ESCOLARI- I
DADE
Marcio Bisi POR
ESCOLARI- I
DADE
Marcio Bisi POR TEMPO
I
Marcio Bisi POR ECOLARIDA- I
DE

VIGÊNCIA

2

1/4/2016

3

1/4/2016

4

1/4/2016

6

1/4/2016

7

1/4/2017

9

1/6/2017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 409-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,

consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –

RESOLVE:

no do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,

efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, puwww.tce.es.gov.br

1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle exterobservando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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MATR

SERVIDOR

203542

Felipe Men e g h i n
Gonçalves
Felipe Men e g h i n
Gonçalves
Felipe Me- POR TEM- I
n e g h i n PO
Gonçalves

203542

203542

PROGRES- NÍVEL
SÃO
CUMPRI- I
MENTO ESTÁGIO
POR TEM- I
PO

REF

VIGÊNCIA

2

1/3/2016

3

1/3/2016

4

1/3/2017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 410-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento da servidora ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203528 Flavia Holz Meirelles
Pereira
203528 Flavia Holz Meirelles
Pereira
203528 Flavia Holz Meirelles
Pereira

PROGRESSÃO

NÍVEL

REF

VIGÊNCIA

C U M P R I M E N TO I
ESTÁGIO
POR TEMPO
I

2

1/3/2016

3

1/3/2016

POR
DADE

4

1/3/2016

ESCOLARI- I

203528 Flavia Holz Meirelles POR TEMPO
Pereira

I

5

1/3/2017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 411-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

PROGRESSÃO

203556 Gleidson Bertollo CUMPRIMENTO ESTÁGIO
203556 Gleidson Bertollo POR TEMPO
203556 Gleidson Bertollo POR ESCOLARIDADE
203556 Gleidson Bertollo POR ESCOLARIDADE
203556 Gleidson Bertollo POR TEMPO

NÍVEL

REF VIGÊNCIA

I

2

1/4/2016

I
I
I
I

3
5
6
7

1/4/2016
1/4/2016
1/4/2016
1/4/2017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 412-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
www.tce.es.gov.br

DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

PROGRESSÃO

NÍVEL REF VIGÊNCIA

203559

Igor Magri Vale

I

2

1/8/2016

203559
203559
203559
203559

Igor Magri Vale
Igor Magri Vale
Igor Magri Vale
Igor Magri Vale

CUMPRIMENTO ESTÁGIO
POR TEMPO
POR ESCOLARIDADE
POR ESCOLARIDADE
POR TEMPO

I
I
I
I

3
5
6
7

1/8/2016
1/8/2016
1/8/2016
1/8/2017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
PORTARIA 413-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento da servidora ocupante do cargo efetivo de auditor de controle exterSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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no do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203519 Janaina Gomes Garcia de Moraes
203519 Janaina Gomes Garcia de Moraes
203519 Janaina Gomes Garcia de Moraes
203519 Janaina Gomes Garcia de Moraes
203519 Janaina Gomes Garcia de Moraes

PROGRESSÃO

NÍVEL

cial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203543

Jasiomar
de Souza
Jasiomar
de Souza
Jasiomar
de Souza
Jasiomar
de Souza
Jasiomar
de Souza

203543
203543

REF

VIGÊNCIA

203543

CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
POR TEMPO
I

2

1/3/2016

203543

3

1/3/2016

POR ESCOLARIDA- I
DE
POR TEMPO
I

4

1/3/2016

5

1/3/2017

POR ESCOLARIDA- I
DE

7

1/11/2017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 414-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁ-

PROGRESSÃO

NÍVEL

REF

VIGÊNCIA

Oliveira CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
Oliveira POR TEMPO
I

2

1/3/2016

3

1/3/2016

Oliveira POR ESCOLARIDADE I

4

1/3/2016

Oliveira POR TEMPO

I

5

1/3/2017

Oliveira POR ESCOLARIDADE I

7

1/6/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 415-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processual TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR SERVIDOR
203560
203560

PROGRESSÃO NÍVEL REF VIGÊNCIA

Jose Alberto Souza Trazzi CUMPRIMENTO I
ESTÁGIO
Jose Alberto Souza Trazzi POR TEMPO
I

www.tce.es.gov.br

2

1/8/2016

3

1/8/2016

203560
203560

Jose Alberto Souza Trazzi POR
I
ESCOLARIDADE
Jose Alberto Souza Trazzi POR TEMPO
I

4

1/9/2016

5

1/8/2017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 416-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de
8 de março de 2012, e tendo em vista o que consta nos
cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC – 1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando
o disposto na Lei Complementar Estadual 622/2012, e em
cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário
Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do
TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203531

José Carlos
pana Filho
José Carlos
pana Filho
José Carlos
pana Filho
José Carlos
pana Filho
José Carlos
pana Filho

203531
203531
203531
203531

PROGRESSÃO

NÍVEL REF

VIGÊNCIA

Cam- CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
Cam- POR TEMPO
I

2

1/3/2016

3

1/3/2016

Cam- POR ESCOLARIDADE I

4

1/3/2016

Cam- POR TEMPO

I

5

1/3/2017

Cam- POR ESCOLARIDADE I

7

1/4/2017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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PORTARIA 417-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento da servidora ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203517 Luana
paio
203517 Luana
paio
203517 Luana
paio
203517 Luana
paio
203517 Luana
paio

PROGRESSÃO

NÍVEL REF VIGÊNCIA

Ramos Sam- CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
Ramos Sam- POR TEMPO
I

2

1/8/2016

3

1/8/2016

Ramos Sam- POR ESCOLARIDADE I

4

1/8/2016

Ramos Sam- POR ESCOLARIDADE I

6

1/8/2016

Ramos Sam- POR TEMPO

7

1/8/2017

I

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 418-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

al 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203521

Lucas
Salim
Lucas
Salim
Lucas
Salim
Lucas
Salim
Lucas
Salim

203521
203521
203521
203521

PROGRESSÃO

NÍVEL REF

Gil Carneiro C U M P R I M E N TO I
ESTÁGIO
Gil Carneiro POR TEMPO
I
Gil Carneiro POR
ESCOLARI- I
DADE
Gil Carneiro POR
ESCOLARI- I
DADE
Gil Carneiro POR TEMPO
I

VIGÊNCIA

2

1/3/2016

3

1/3/2016

4

1/3/2016

6

1/8/2016

7

1/3/2017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 419-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –

DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe con-

1577/2017,

fere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadu-

RESOLVE:
www.tce.es.gov.br

efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203547

Lucas
thler
Lucas
thler
Lucas
thler
Lucas
thler
Lucas
thler

203547
203547
203547
203547

PROGRESSÃO

NÍVEL REF

VIGÊNCIA

Pinheiro Sa- CUMPRIMENTO I
ESTÁGIO
Pinheiro Sa- POR TEMPO
I

2

1/4/2016

3

1/4/2016

Pinheiro Sa- POR ESCOLARI- I
DADE
Pinheiro Sa- POR ESCOLARI- I
DADE
Pinheiro Sa- POR TEMPO
I

4

1/4/2016

6

1/3/2017

7

1/4/2017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 420-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, puSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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blicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018
e Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203516

Marcio Brasil Uliana

203516
203516
203516
203516

Marcio Brasil Uliana
Marcio Brasil Uliana
Marcio Brasil Uliana
Marcio Brasil Uliana

PROGRESSÃO
CUMPRIMENTO ESTÁGIO
POR TEMPO
POR ESCOLARIDADE
POR ESCOLARIDADE
POR TEMPO

622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR
Marina de
ra Polese
Marina de
ra Polese
Marina de
ra Polese
Marina de
ra Polese
Marina de
ra Polese

NÍVEL

REF

VIGÊNCIA

203616

I

2

1/3/2016

203616
203616

I

3

1/3/2016

I

4

1/3/2016

I

6

1/3/2016

I

7

1/3/3017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

203616
203616

PROGRESSÃO

NÍVEL REF VIGÊNCIA

Olivei- CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
Olivei- POR TEMPO
I

2

1/11/2017

3

1/11/2017

Olivei- POR ESCOLARIDADE

I

4

1/11/2017

Olivei- POR ESCOLARIDADE

I

6

1/11/2017

Olivei- POR ESCOLARIDADE

I

8

1/1/2018

PORTARIA 422-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

203535

Mariza
Souza
cedo
Mariza
Souza
cedo
Mariza
Souza
cedo
Mariza
Souza
cedo
Mariza
Souza
cedo

203535

203535

203535

203535

REF

VIGÊNCIA

2

1/3/2016

3

1/3/2016

de POR ESCO- I
Ma- LARIDADE

4

1/3/2016

de POR ESCO- I
Ma- LARIDADE

6

1/3/2016

de POR TEM- I
Ma- PO

7

1/3/2017

de
Made
Ma-

PROGRES- NÍVEL
SÃO
CUMPRI- I
MENTO ESTÁGIO
POR TEM- I
PO

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 423-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,

1577/2017,

RESOLVE:

RESOLVE:

efetuar a revisão de enquadramento da servidora ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
fere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadu-

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC
-1577/2017,

SERVIDOR

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe conPORTARIA 421-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

MATR

al 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que

efetuar a revisão de enquadramento da servidora ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,

RESOLVE:

observando o disposto na Lei Complementar Estadual

efetuar a revisão de enquadramento da servidora ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual

622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
www.tce.es.gov.br

MATR

SERVIDOR

PROGRESSÃO

N Í - REF
VEL

Segunda-feira, 15 de outubro de 2018

VIGÊNCIA
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203552
203552
203552
203552
203552
203552

Mayra Moreira
Almeida
Mayra Moreira
Almeida
Mayra Moreira
Almeida
Mayra Moreira
Almeida
Mayra Moreira
Almeida
Mayra Moreira
Almeida

de CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
de POR TEMPO
I

2

1/4/2016

203524

3

1/4/2016

203524

de POR ESCOLARIDADE I

4

1/4/2016

de POR ESCOLARIDADE I

6

1/4/2016

de POR TEMPO

I

7

1/4/2017

de POR ESCOLARIDADE I

9

1/1/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 424-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de
8 de março de 2012, e tendo em vista o que consta nos
cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC – 1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando
o disposto na Lei Complementar Estadual 622/2012, e em
cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário
Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do
TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203524

Murilo Costa Mo- CUMPRIMENTO I
reira
ESTÁGIO
Murilo Costa Mo- POR TEMPO
I
reira
Murilo Costa Mo- POR ESCOLARI- I
reira
DADE

203524
203524

PROGRESSÃO

NÍVEL

REF VIGÊNCIA
2

1/3/2016

3

1/3/2016

4

1/11/2016

Murilo Costa Mo- POR TEMPO
I
reira
Murilo Costa Mo- POR ESCOLARI- I
reira
DADE

5

1/3/2017

PORTARIA 426-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

7

1/1/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 425-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC 1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

PROGRESSÃO

203550

Nelson Carlos da Silva Lampert
Nelson Carlos da Silva Lampert
Nelson Carlos da Silva Lampert
Nelson Carlos da Silva Lampert

C U M P R I M E N TO I
ESTÁGIO
POR TEMPO
I

2

1/4/2016

3

1/4/2016

POR
ESCOLARI- I
DADE
POR TEMPO
I

4

1/4/2016

5

1/4/2017

203550
203550
203550

NÍVEL REF

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento da servidora ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203595 Paula Rodrigues Sabra
203595 Paula Rodrigues Sabra
203595 Paula Rodrigues Sabra

PROGRESSÃO

NÍVEL REF

CUMPRIMENTO I
ESTÁGIO
POR TEMPO
I
POR TEMPO
I

VIGÊNCIA

2

1/7/2017

3
4

1/7/2017
1/7/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

VIGÊNCIA

PORTARIA 427-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,
RESOLVE:

www.tce.es.gov.br
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efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203522 Pedro Alberto Busatto Broseguini
203522 Pedro Alberto Busatto Broseguini
203522 Pedro Alberto Busatto Broseguini
203522 Pedro Alberto Busatto Broseguini
203522 Pedro Alberto Busatto Broseguini

PROGRESSÃO

NÍVEL REF

VIGÊNCIA

blicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

PROGRESSÃO

203548

Renato Nascimento Scarpati
Renato Nascimento Scarpati
Renato Nascimento Scarpati
Renato Nascimento Scarpati

C U M P R I M E N TO I
ESTÁGIO
POR TEMPO
I

2

1/4/2016

3

1/4/2016

POR
ESCOLARI- I
DADE
POR TEMPO
I

4

1/4/2016

5

1/4/2017

203548
203548
203548

NÍVEL REF

VIGÊNCIA

CUMPRIMENTO I
ESTÁGIO
POR TEMPO
I

2

1/3/2016

3

1/3/2016

POR
ESCOLARI- I
DADE
POR TEMPO
I

4

1/9/2016

5

1/3/2017

PORTARIA 429-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

POR
DADE

7

1/8/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,

ESCOLARI- I

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 428-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, pu-

RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
SERVIDOR

203536 Ricardo
Groberio

PROGRESSÃO

NÍVEL REF

Echeveria CUMPRIMENTO I
ESTÁGIO

www.tce.es.gov.br

2

Echeveria POR TEMPO

I

3

1/4/2016

Echeveria POR ESCOLARI- I
DADE
Echeveria POR ESCOLARI- I
DADE
Echeveria POR TEMPO
I

5

1/4/2016

6

1/8/2016

7

1/3/2017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 430-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

MATR

203536 Ricardo
Groberio
203536 Ricardo
Groberio
203536 Ricardo
Groberio
203536 Ricardo
Groberio

VIGÊNCIA
1/4/2016

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC –
1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
observando o disposto na Lei Complementar Estadual
622/2012, e em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e
Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203526 Rogélio Pegoretti Caetano Amorim
203526 Rogélio Pegoretti Caetano Amorim
203526 Rogélio Pegoretti Caetano Amorim
203526 Rogélio Pegoretti Caetano Amorim

PROGRESSÃO

NÍVEL REF

VIGÊNCIA

CUMPRIMENTO ES- I
TÁGIO
POR TEMPO
I

2

1/3/2016

3

1/3/2016

POR ESCOLARIDADE I

4

1/3/2016

POR ESCOLARIDADE I

6

1/12/2016

Segunda-feira, 15 de outubro de 2018

16

ATOS DA PRESIDÊNCIA
203526 Rogélio Pegoret- POR TEMPO
ti Caetano Amorim

I

7

1/3/2017

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 431-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de
8 de março de 2012, e tendo em vista o que consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016 e TC – 1577/2017,
RESOLVE:
efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 622/2012, e
em cumprimento ao Acórdão 660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES no dia 25/6/2018 e Decisão Plenária TC – 11/2018, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do
TCEES de 5/9/2018, conforme abaixo:

PORTARIA 432-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

PORTARIA 433-P DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-

DO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe

DO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe

confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o
que consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016
e TC – 1577/2017,

confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o
que consta nos cadernos processuais TC – 8582/2016
e TC – 1577/2017,
RESOLVE:

RESOLVE:

efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocu-

efetuar a revisão de enquadramento do servidor ocu-

pante do cargo efetivo de auditor de controle exter-

pante do cargo efetivo de auditor de controle exter-

no do Tribunal de Contas do Estado do Espírito San-

no do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 622/2012, e em cumprimento ao Acórdão
660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES

to, observando o disposto na Lei Complementar Estadual 622/2012, e em cumprimento ao Acórdão
660/2018, publicado no Diário Eletrônico do TCEES
no dia 25/6/2018 e Decisão Plenária TC – 11/2018,
publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES de

MATR

SERVIDOR

PROGRESSÃO

NÍVEL

REF

VIGÊNCIA

no dia 25/6/2018 e Decisão Plenária TC – 11/2018,

203569

Vinícius Bergamini Del Pupo

CUMPRIMENTO
ESTÁGIO

I

2

1/12/2016

publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES de

MATR

SERVIDOR

203569

Vinícius Bergamini Del Pupo

POR TEMPO

I

3

1/12/2016

5/9/2018, conforme abaixo:

203634

203569

Vinícius Bergamini Del Pupo

POR ESCOLARIDADE

I

4

1/12/2016

203569

Vinícius Bergamini Del Pupo

POR ESCOLARIDADE

I

6

1/12/2017

203569

Vinícius Bergamini Del Pupo

POR TEMPO

I

7

1/12/2017

Luiz Antônio Alves C U M P R I M E N TO
ESTÁGIO
Luiz Antônio Alves POR TEMPO
Luiz Antônio Alves POR
ESCOLARIDADE
Luiz Antônio Alves POR
ESCOLARIDADE
Luiz Antônio Alves POR
ESCOLARIDADE

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

MATR

SERVIDOR PROGRESSÃO

NÍVEL

REF

VIGÊNCIA

203525
203525
203525
203525

Vitor Lessa
Vitor Lessa
Vitor Lessa
Vitor Lessa

I
I
I
I

2
3
4
5

1/3/2016
1/3/2016
1/3/2016
1/3/2017

CUMPRIMENTO ESTÁGIO
POR TEMPO
POR ESCOLARIDADE
POR TEMPO

5/9/2018, conforme abaixo:

203634
203634
203634
203634

PROGRESSÃO

NÍVEL

REF

VIGÊNCIA

I

2

1/7/2018

I
I

3
4

1/7/2018
1/7/2018

I

6

1/7/2018

I

8

1/7/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

Conselheiro-presidente

Conselheiro-presidente

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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PLENÁRIO

Atos do Plenário
Acórdãos e Pareceres - Plenário
ACÓRDÃOS

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

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

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- 801/2018 – PLENÁRIO

ÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS E REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (CONTRATO 36/2000) – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO DA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL APÓS DECURSO DE EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL POR OFENSA A GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA E AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRECEDENTES – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:

Processo: 04886/2002-9

I RELATÓRIO

Classiﬁcação: Auditoria Especial

Trata-se de auditoria especial realizada na Prefeitura
Municipal de Vitória com a ﬁnalidade de apurar eventuais irregularidades no contrato 36/2000, tendo como
responsáveis os ex-prefeitos Luiz Paulo Vellozo Lucas e
José Carlos Coser e outros.

UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: PREFEITURA VITORIA
Responsável: JOSE ARTHUR BERMUDES DA SILVEIRA,
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS, JOAO CARLOS COSER, FABIO RIBEIRO TANCREDI, ANTONIO CESAR MENEZES PENEDO, EDESIO FRAGA MOREIRA, CANDIDO COTTA PACHECO, RICARDO ALVES BARROSO, MADSON BARBOZA
CUNHA, SEBASTIAO ENCARNACAO, LILIA MARIA CUNHA
FIGUEIREDO E MELLO, MILTON HERZOG DE OLIVEIRA,
LUCIA MURAD NEFFA, JOAO LUIZ LIMA, ELIZETE SHERRING SIQUEIRA, ELISABETE CARVALHO CASEIRA ROCHA,
JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
CONTROLE EXTERNO – AUDITORIA ESPECIAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA – EXERCÍCIOS DE 2000 A
2005 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUwww.tce.es.gov.br

A avença em questão foi celebrada com a empresa Hidrobrasil Saneamento e Limpeza Ltda. visando à prestação de serviços de desobstrução e limpeza de galerias e
redes de águas pluviais e esgoto do município, no valor
total de R$ 4.903.737,60 (quatro milhões, novecentos e
três mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) e, por ocasião da prorrogação contratual, a Secretaria Municipal de Obras indagou a este Tribunal sobre
tal possibilidade.
Não obstante o relator do período, conselheiro Marcos
Miranda Madureira, tenha votado pelo não conhecimento da consulta, propôs ao Plenário a realização de auditoSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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ria especial, antevendo no caso indícios de irregularidades, o que ensejou a prolação da Decisão TC 3820/2002
no mesmo sentido (ﬂs. 76-84 – v. I).
Tendo sido realizados os trabalhos de ﬁscalização, foram
apurados indícios de irregularidades referentes à ausência de projeto básico, à imposição de exigências indevidas na fase de habilitação e de visita técnica obrigatória
e conjunta, a pagamentos indevidos por adoção de metodologia inadequada, a não comprovação de serviços
medidos pelas regionais administrativas e à liquidação irregular dos serviços, dentre outros (ﬂs. 144-551 – v. I a III
e ﬂs. 611-3848 – v. IV a XVII), em razão do que se promoveu a citação dos prováveis responsáveis por meio das
Decisões Preliminares nº 1244/2004 (ﬂ. 555 – v. III) e nº
38/2009 (ﬂ. 3888 – v. XVII).
Cotejando as justiﬁcativas prestadas (v. III e v. XVII a XX), o
Núcleo de Engenharia e Obras Públicas (NEO) confeccionou as Instruções de Engenharia Conclusiva nº 38/2013
(ﬂs. 4898-4952 – v. XX) e nº 70/2015-5 (ﬂs. 4960-4967
– v. XX) nas quais, restringindo-se aos aspectos técnicos
atinentes à seara da engenharia, pugnou pela conﬁrmação das irregularidades e propôs a conversão do feito em
tomada de contas especial e a condenação ao ressarcimento de aproximadamente 3 (três) milhões de valores
de referência do tesouro estadual (VRTE).
Encerrando a instrução processual, o Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas (NEC) prolatou a Manifestação Técnica 537/2016-4, reconhecendo preliminarmente a prescrição da pretensão punitiva e se posicionando, alternativamente, pela extinção do feito sem resolução de mérito em vista dos precedentes desta Casa
ou pela reabertura da instrução processual, nos seguintes termos (ﬂs. 4696-4709 – v. XX):

[...]

os fatos constantes no item 6 do RAE 73/2008:

A ITI 80/2004 teceu as seguintes irregularidades, com a
imputação de ressarcimento ao erário, responsabilizando somente o sr. José Arthur Bermudes da Silveira:

[...]

Infração do inciso II, do art. 57 da Lei 8.666/93, pela prorrogação que causa discrepância de 35% nos preços do
contrato em relação aos praticados no mercado;
Não comprovação dos serviços medidos pelas regionais
administrativas n° 01 e 05.
Liquidação irregular de serviços baseada em ordens de
serviços incompletas, totalizando 507 horas;
Apropriação de horas em duplicidade de equipamento
utilizado em regional, totalizando 507 horas;
Pagamentos indevidos no valor de R$ 400.408,55, relativos a liquidação de despesas relatados no item 3.4.1 do
Relatório de Auditoria n° 137/2013;
Infringência do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº
10.311/99 - exigência de comprovantes de depósito de
resíduos coletados nos locais de tratamento
Na análise realizada pela IEC 70/2015, manteve-se as irregularidades tratadas nos itens 2, 3, 4 e 6 acima referenciado, inclusive quanto ao dever de ressarcimento
em face exclusivamente do sr. José Arthur Bermudes da
Silveira.
Já a ITI 727/2008, com sucedâneo no RAE 73/2008, além
de irregularidades formais, apontou diversas irregularidades na execução do Contrato n° 36/2000, culminando
na imputação do dever de ressarcimento a diversos gestores que atuaram durante a vigência contratual. A imputação do dano aos responsabilizados foi imputado de
forma genérica, quanto a execução contratual, segundo
www.tce.es.gov.br

Foram responsabilizados além do sr. José Arthur Bermudes da Silveira, o sr. Antônio César Menezes Penedo, Secretário de Obras no exercício de 2005, os ex-prefeitos
Luiz Paulo Vellozo Lucas e João Carlos Coser, os administradores regionais Antônio César Menezes Penedo,
Edézio Fraga Moreira, Candido Cotta Pacheco, Ricardo
Alves Barroso, Madson Barboza Cunha, Sebastião Encarnação, Lilia Maria Cunha Figueiredo e Mello, Milton Herzog de Oliveira, Elizeu Moreira dos Santos, Lucia Murad
Neﬀa , João Luiz Lima, Elizete Shering Siqueira, Elizabete
Carvalho Caseira Rocha, José Rodrigues de Oliveira Filho
e o sr. Fábio Ribeiro Tancredi, que atuou como Administrador Regional e Secretários de Obras.
Desta forma, percebe-se que em todas as irregularidades tratadas, apenas responsabilizou-se o ordenador
de despesa, e não os demais agentes que de alguma
forma deram causa as irregularidades apontadas.
Em que pese o louvável esforço de auditagem realizado pelos técnicos desta Corte de Contas, veriﬁca-se, nos
achados indigitados, a ausência da individualização da
conduta do senhor José Arthur Bermudes da Silveira e
dos demais responsabilizados, bem como, do nexo de
causalidade existente entre a sua conduta e os indícios
de irregularidade apontados. Ou seja, em que medida os
ordenadores de despesa atuaram ou se omitiram para a
irregularidade veriﬁcada e o que lhe seria exigível conhecer acerca do suposto ilícito.
As supostas irregularidades sugerem que, ao menos, deveriam ter sido chamados aos autos, como responsáveis,
o ﬁscal do contrato, o agente responsável pela liquidação
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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da despesa, os membros da CPL. Contudo, apontou-se
apenas o senhor José Arthur Bermudes da Silveira e Luis
Paulo Velloso Lucas como responsáveis nas irregularidades pertinentes ao Edital de Licitação, e o primeiro, exclusivamente, quanto à execução contratual dispostas na
ITI 80/2004 e 727/2008 e ao consequente dano ao erário apontado. Os demais agentes foram responsabilizados pela incorreta execução contratual constantes na ITI
727/2008, que dizem respeito a prorrogação contratual irregular e superfaturamento nos valores pagos oriundos das medições realizadas, também prevendo o ressarcimento.
Registre-se, com ênfase, que a ausência da individualização das condutas e nexo de causalidade na ITI 80/2004
e 727/2008, bem como nas peças técnicas que se seguiram, não decorreu de equivoco da Área Técnica. A própria sistemática aplicada à época, por este Tribunal, na
realização de trabalhos de auditoria e elaboração de Relatórios – que se orientavam baseados em modelos e
manuais, então vigentes nesta Corte – preconizavam a
aplicação da responsabilização (culpa) objetiva aos achados de auditoria, de modo que apenas os ordenadores
de despesa dos órgãos ou entes auditados ﬁguravam como eventuais responsáveis pelas anomalias detectadas.
Portanto, é necessário que haja uma contextualização
histórica na abordagem de processos de ﬁscalização autuados anteriormente ao exercício de 2012, quando então, em evolução natural dos seus procedimentos de auditagem, passou o TCEES a adotar matrizes de responsabilização, visando à discriminação de condutas e do nexo de causalidade existente entre o indício de irregularidade apontado e a atuação do agente apontado como
responsável. Naturalmente, a completa implementação

desse modelo de responsabilização exigiu tempo, de maneira que, ainda depois de 2012, é possível veriﬁcar alguns processos seguindo o sistema precedente.

lução de mérito, em razão da prescrição, que provoca a
ausência de justa causa, com base no art. 487,II, CPC , c/c
art. 70, LC 621/2012, c/c art. 375, Res. TCE-ES 261/2013;

Com intuito de fornecer elementos de convicção para se
reiniciar ou não a instrução processual, destaca-se que os
fatos ocorreram nos anos de 2000 a 2005 e que em breve análise dos autos, percebe-se que não há elementos
probatórios suﬁcientes para se apontar todos os outros
eventuais responsáveis, demandando, provavelmente, a
realização de diligência externa, que, contudo, poderá
tornar-se infrutífera em razão do longo tempo decorrido
da execução do contrato. Destaca-se, entretanto, que a
análise detalhada dos autos quanto à responsabilização
deverá ser realizada pela secretaria de controle externo
competente, caso assim entenda o Relator.

3.1.2. No que tange às irregularidades que tratam de ressarcimento, sugere-se o envio dos autos ao Exmo. Conselheiro Relator, para que, na forma do disposto no art.
288 do RITCEES e considerando as questões processuais
noticiadas no item 2.2 desta Manifestação, decida pela
extinção do processo, sem julgamento de mérito, com
supedâneo em precedentes deste E. Tribunal (Acórdãos
232/2013; 304/13; 231/13; 161/13 e 1796/2015) em face de todos os gestores responsabilizados, ou determine a complementação de instrução do feito pela Unidade Técnica competente, conforme disposto art. 56, inciso I, da LC 621/2012.

Por ﬁm, insta destacar que este Tribunal, em casos análogos, tem decidido no sentido de afastar a responsabilidade dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões, recaindo apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, conforme julgados exarados
nos os seguintes processos: Processos TC nº 1989/2010
(Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13),
167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13),
4878/2003 (Acórdão 1796/2015).

3.1.3. Caso se decida pela complementação da instrução
técnica pela Unidade Técnica competente, destaca-se à
necessidade de se analisar o pedido de cópia e devolução do prazo processual solicitados pelos srs. Ricardo Alves Barrosos e Madson Barobosa Cunha.

[...]
3 CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Considerando, portanto, a análise acima procedida,
sugere-se:
3.1.1. Seja declarada extinta a punibilidade dos srs. José Arthur Bermudes da Silveira e Luiz Paulo Velloso Lucas, promovendo-se a extinção do processo com resowww.tce.es.gov.br

[destaques do original]
Por ﬁm, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
(MPC) prolatou a Manifestação 71/2018-4, anuindo parcialmente aos termos argumentos fáticos e jurídicos delineados pelo NEC, discordando, contudo, da extinção do
processo, asseverando a proposta de reabertura da instrução processual para chamamento de todos os agentes responsáveis.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 PREJUDICIAL DE MÉRITO
Invocando as devidas vênias para discordar do entendimento ministerial, encampo o pronunciamento do NEC,
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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exposto na Manifestação Técnica 537/2016-4, por suas
próprias razões de fato e de direito, destacando, em especial, o seguinte trecho:
[...]
Foram responsabilizados além do sr. José Arthur Bermudes da Silveira, o sr. Antônio César Menezes Penedo, Secretário de Obras no exercício de 2005, os ex-prefeitos
Luiz Paulo Vellozo Lucas e João Carlos Coser, os administradores regionais Antônio César Menezes Penedo,
Edézio Fraga Moreira, Candido Cotta Pacheco, Ricardo
Alves Barroso, Madson Barboza Cunha, Sebastião Encarnação, Lilia Maria Cunha Figueiredo e Mello, Milton Herzog de Oliveira, Elizeu Moreira dos Santos, Lucia Murad
Neﬀa , João Luiz Lima, Elizete Shering Siqueira, Elizabete
Carvalho Caseira Rocha, José Rodrigues de Oliveira Filho
e o sr. Fábio Ribeiro Tancredi, que atuou como Administrador Regional e Secretários de Obras.
Desta forma, percebe-se que em todas as irregularidades tratadas, apenas responsabilizou-se o ordenador
de despesa, e não os demais agentes que de alguma
forma deram causa as irregularidades apontadas.
Em que pese o louvável esforço de auditagem realizado pelos técnicos desta Corte de Contas, veriﬁca-se, nos
achados indigitados, a ausência da individualização da
conduta do senhor José Arthur Bermudes da Silveira e
dos demais responsabilizados, bem como, do nexo de
causalidade existente entre a sua conduta e os indícios
de irregularidade apontados. Ou seja, em que medida os
ordenadores de despesa atuaram ou se omitiram para a
irregularidade veriﬁcada e o que lhe seria exigível conhecer acerca do suposto ilícito.
As supostas irregularidades sugerem que, ao menos, de-

veriam ter sido chamados aos autos, como responsáveis,
o ﬁscal do contrato, o agente responsável pela liquidação
da despesa, os membros da CPL. Contudo, apontou-se
apenas o senhor José Arthur Bermudes da Silveira e Luis
Paulo Velloso Lucas como responsáveis nas irregularidades pertinentes ao Edital de Licitação, e o primeiro, exclusivamente, quanto à execução contratual dispostas na
ITI 80/2004 e 727/2008 e ao consequente dano ao erário apontado. Os demais agentes foram responsabilizados pela incorreta execução contratual constantes na ITI
727/2008, que dizem respeito a prorrogação contratual irregular e superfaturamento nos valores pagos oriundos das medições realizadas, também prevendo o ressarcimento.
Registre-se, com ênfase, que a ausência da individualização das condutas e nexo de causalidade na ITI 80/2004
e 727/2008, bem como nas peças técnicas que se seguiram, não decorreu de equivoco da Área Técnica. A própria sistemática aplicada à época, por este Tribunal, na
realização de trabalhos de auditoria e elaboração de Relatórios – que se orientavam baseados em modelos e
manuais, então vigentes nesta Corte – preconizavam a
aplicação da responsabilização (culpa) objetiva aos achados de auditoria, de modo que apenas os ordenadores
de despesa dos órgãos ou entes auditados ﬁguravam como eventuais responsáveis pelas anomalias detectadas.
Portanto, é necessário que haja uma contextualização
histórica na abordagem de processos de ﬁscalização autuados anteriormente ao exercício de 2012, quando então, em evolução natural dos seus procedimentos de auditagem, passou o TCEES a adotar matrizes de responsabilização, visando à discriminação de condutas e do nexo de causalidade existente entre o indício de irregulariwww.tce.es.gov.br

dade apontado e a atuação do agente apontado como
responsável. Naturalmente, a completa implementação
desse modelo de responsabilização exigiu tempo, de maneira que, ainda depois de 2012, é possível veriﬁcar alguns processos seguindo o sistema precedente.
Com intuito de fornecer elementos de convicção para se
reiniciar ou não a instrução processual, destaca-se que os
fatos ocorreram nos anos de 2000 a 2005 e que em breve análise dos autos, percebe-se que não há elementos
probatórios suﬁcientes para se apontar todos os outros
eventuais responsáveis, demandando, provavelmente, a
realização de diligência externa, que, contudo, poderá
tornar-se infrutífera em razão do longo tempo decorrido
da execução do contrato. Destaca-se, entretanto, que a
análise detalhada dos autos quanto à responsabilização
deverá ser realizada pela secretaria de controle externo
competente, caso assim entenda o Relator.
Por ﬁm, insta destacar que este Tribunal, em casos análogos, tem decidido no sentido de afastar a responsabilidade dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões, recaindo apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, conforme julgados exarados
nos os seguintes processos: Processos TC nº 1989/2010
(Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13),
167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13),
4878/2003 (Acórdão 1796/2015).
[...]
Ademais, em vista os fartos e pacíﬁcos precedentes
acumulados no âmbito deste Tribunal, no sentido de
que tem lugar a extinção do processo sem resolução
do mérito quando ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do proSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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cesso – processos TC 536/2006 (Acórdão 101/2017);
TC 1989/2010 (Acórdão 232/2013); TC 5928/09 (Acórdão 304/13); TC 167/12 (Acórdão 231/13); TC 7384/12
(Acórdão 161/13); TC 4878/2003 (Acórdão 1796/2015);
TC 3873/2005 (Acórdão 910/2016); TC 3674/2004 (Acórdão 896/2016); TC 8069/2007 (Acórdão 866/2017); TC
3541/2005 (Acórdão 548/2017); e TC 927/2006 (Acórdão 272/2017) –, entendo que a solução juridicamente adequada não pode ser outra senão seguir a jurisprudência dominante desta Casa, privilegiando-se o princípio da colegialidade, a força normativa dos precedentes
e a segurança jurídica.

casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e especíﬁca, considerando os princípios
da segurança jurídica, da proteção da conﬁança e da isonomia.

Nessa esteira, cabe fazer remissão à sistemática trazida
pelo atual Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de
março de 2015) que traça como diretriz a ser observada
pelos Tribunais a formação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Vejamos:

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do TCEES), acompanho o
entendimento trazido pelo NEC na Manifestação Técnica
537/2016-4, divergindo do entendimento do NEO e do
MPC e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do STF em matéria
constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
[
.
.
.
]
§4º A modiﬁcação de enunciado de súmula, de jurisprudência paciﬁcada ou de tese adotada em julgamento de

Por ﬁm, cumpre esclarecer, também com esteio na indigitada jurisprudência, não ser cabível a reabertura da
instrução processual após decurso de excessivo lapso
temporal, como é o caso dos autos, por ofensa a garantias constitucionais como a do contraditório, da ampla
defesa e da duração razoável do processo.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
III.1 EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento o §4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo; e
III.2 ARQUIVAR.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
VOTO VISTA DO EXMO. SENHOR CONSELHEIRO SEBASwww.tce.es.gov.br

TIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Solicitei vista deste processo que trata de auditoria especial realizada na Prefeitura Municipal de Vitória tendo
por objeto especíﬁco o contrato 36/2000, vigente entre
os exercícios 2000 a 2005, para serviços de desobstrução e limpeza de galerias e redes de águas pluviais e esgoto do município de vitória, tendo como responsáveis
os ex-prefeitos Luiz Paulo Vellozo Lucas, José Carlos Coser e outros.
O procedimento de ﬁscalização apontou indícios de irregularidades apontadas na ITI 80/2004 e posteriormente
na ITI 727/2008, daí decorrendo a citação dos responsáveis que trouxeram justiﬁcativas, essas analisadas pelo
Núcleo de Engenharia e Obras Públicas - NEO por meio
das instruções de engenharia conclusivas IEC 38/2013 e
IEC 70/2015 (complementar), ambas no sentido da manutenção das irregularidades, com proposta de conversão do feito em tomada de contas especial e condenação
a ressarcimento ao erário por pagamentos indevidos no
valor equivalente a 2.268.110,21 VRTE.
Em seguida, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas (NEC), elaborou a Manifestação Técnica
537/2016-4, opinando pelo reconhecimento da prescrição e pela extinção do feito sem resolução de mérito ou
pela reabertura da instrução processual.
A manifestação técnica argumenta sucintamente, terem
sido responsabilizados apenas os ordenadores de despesa e não os demais agentes que de alguma forma tenham dado causa às irregularidades apontadas, sem a
individualização das condutas dos agentes responsabilizados, bem como o nexo de causalidade e acresce que
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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deveriam ter sido chamados aos autos, como responsáveis, o ﬁscal do contrato, o agente responsável pela liquidação da despesa e os os membros da CPL.
Registra que a suposta omissão decorre da sistemática
aplicada à época, por este Tribunal, baseados em modelos e manuais, então vigentes e aponta a ausência de
elementos probatórios para se apontar todos os outros
eventuais responsáveis, o que demandaria, provavelmente, a realização de diligência externa, que poderia
ser ineﬁciente em razão do tempo decorrido.
Destaca, por outro lado, a manifestação técnica, precedentes deste Tribunal no sentido de afastar a responsabilidade dos gestores, em situações em que não foram
citados os demais agentes (processos TC nº 1989/2010
(Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13),
167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13),
4878/2003 (Acórdão 1796/2015).
Opina então pela extinção da punibilidade dos srs. José
Arthur Bermudes da Silveira e Luiz Paulo Velloso Lucas,
promovendo-se a extinção do processo com resolução
de mérito, em razão da prescrição, e quanto às irregularidades que envolvem ressarcimento, sugere que o Conselheiro Relator decida pela extinção do processo, sem
julgamento de mérito, com supedâneo em precedentes deste E. Tribunal, ou determine a complementação
de instrução do feito pela unidade técnica competente,
conforme disposto art. 56, inciso I, da LC 621/2012.
O Ministério Público de Contas, na Manifestação
71/2018-4, anui parcialmente aos termos da manifestação do NEC, discordando, contudo, quanto à extinção
do processo, acompanhando a proposta de reabertura
da instrução processual para chamamento de todos os
agentes responsáveis.

O Exmo. Conselheiro Relator acolhe a proposta do NEC
como prejudicial de mérito do processo por considerar
ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e que a solução juridicamente adequada não pode ser outra senão seguir
a jurisprudência dominante desta Casa, privilegiando-se
o princípio da colegialidade, a força normativa dos precedentes e a segurança jurídica.
Sustenta a necessidade de formação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente e acresce não ser cabível a reabertura da instrução processual após decurso de
excessivo lapso temporal, como é o caso dos autos, por
ofensa a garantias constitucionais como a do contraditório, da ampla defesa e da duração razoável do processo e
vota, portanto, acompanhando o entendimento do NEC
contido na Manifestação Técnica 537/2016-4, divergindo do entendimento do NEO e do MPC, pela extinção do
processo sem resolução de mérito, com fundamento no
§4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012
e art. 166 do RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo.
Com pedido de vista formulado na 12ª sessão ordinário
do Plenário deste Tribunal, em 24/04/2018, vieram os
autos ao meu Gabinete.
2. Fundamentação
A discussão envolvendo o mérito das irregularidades
deste processo foi satisfatoriamente exaurida, com o direito à ampla defesa e contraditório devidamente observados.
Os agentes responsáveis, quando citados, trouxeram aos
autos argumentos fáticos, técnicos e jurídicos, além de
www.tce.es.gov.br

farta documentação, o que já permite a certeza de que as
instruções técnicas iniciais – ITI 80/2004 e ITI 727/2008
– foram formuladas de maneira clara e precisa, com todos os contornos necessários à elaboração da defesa por
aqueles agentes cuja responsabilidade é indiscutível eis
que decorre de lei.
Assim, o resultado das análises realizadas pelo Núcleo
de Engenharia – NEO, constantes das instruções conclusivas de engenharia IEC 38/2013 e IEC 70/2015 levam
à mesma conclusão: houve irregularidades relativas ao
projeto básico e outras, relativas a descumprimento de
legislação, além de pagamentos indevidos por duplicidade de pagamentos em relação aos serviços de transporte, não comprovação dos serviços medidos e liquidação
irregular.
Considerando o lapso temporal, as irregularidades de
que não resultou dano ao erário foram alcançadas pelo instituto da prescrição; quanto àquelas de que decorreu dano (elevado) ao erário, não alcançadas pelo instituto da prescrição, foram estabelecidas nas instruções
conclusivas com os respectivos vínculos de solidariedade
entre os agentes.
Penso que é desnecessária análise, neste voto, do mérito
das irregularidades de que decorreram os pagamentos
indevidos, eis que foram analisadas por técnico de engenharia, embora ainda não consolidadas em uma Instrução Técnica Conclusiva, uma vez que não chegou a ser
elaborada pelo NEC.
A materialidade das irregularidades está perfeitamente
constatada, delineada, caracterizada, sem qualquer dúvida ou divergência e daí decorre o inequívoco dano ao
erário, causado por responsabilidade do gestor público,
seja por conduta comissiva ou omissiva, atraindo o inesSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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cusável dever de agir desta Corte de Contas.
2.1 O dever de agir desta Corte de Contas
Não há possibilidade legal, no rito processual de um Tribunal de Contas, órgão de controle externo da administração, de uma irregularidade ser constatada, conﬁrmada, materializada e não julgada, porque não há espaço
para a vontade pessoal do julgador, à luz dos princípios
da supremacia do interesse público e da indisponibilidade desse interesse.
A questão de ordem processual, de prejudicial de mérito, registre-se, levantadas pelo NEC e acolhidas pelo
Conselheiro Relator e não pelo recorrente, não podem
ser postas acima de valores muito mais relevantes como
o respeito à lei, à ordem democrática e aos princípios republicanos.
Neste sentido, pertinente ensinamento do Ministro Carlos Ayres Brito do Supremo Tribunal Federal:
É velando pela observância do princípio da moralidade
que os Tribunais de Contas se põem a serviço do mais expressivo conteúdo desse princípio, que é a probidade administrativa. Cujo desrespeito é também tipiﬁcador do
crime de responsabilidade (inciso V do art. 85 da C.F.) e
ensejador das seguintes sanções: [...]
Numa República, impõe-se responsabilidade jurídica
pessoal a todo aquele que tenha por competência (e
consequente dever) cuidar de tudo que é de todos, assim do prisma da decisão, como do prisma da gestão. E
tal responsabilidade implica o compromisso da melhor
decisão e da melhor administração possíveis.
Donde a exposição de todos eles (os que decidem sobre
a “res publica” e os que a gerenciam) à comprovação
do estrito cumprimento dos princípios constitucionais

e preceitos legais que lhes sejam especiﬁcamente exigidos. A começar, naturalmente, pela prestação de contas
das sobreditas gestões orçamentária, ﬁnanceira, patrimonial, contábil e operacional. [...]
Essa responsabilidade jurídica pessoal (verdadeiro elemento conceitual da República enquanto forma de Governo) que demanda ou que exige, assim, todo um aparato orgânico-funcional de controle externo.
E participando desse aparato como peça-chave, os Tribunais de Contas se assumem como órgãos impeditivos do
desgoverno e da desadministração.
Em suma, aplicar a lei e a Constituição é dever inafastável da Corte de Contas no desempenho de sua função
de controle; e controle compreende orientação, ﬁscalização e punição.
Julgar atos irregulares, impor ao responsável o ressarcimento dos recursos públicos mal aplicados, aplicados
com desvio de ﬁnalidade, aplicados sem cuidado... enﬁm, é dever indisponível deste Tribunal de Contas.
Não existe a possibilidade empregada pelo Conselheiro
Relator de deixar de aplicar a lei por considerar que o
processo não teve formação e desenvolvimento válido
em razão da ausência de citação de outros eventuais responsáveis, eis que o gestor é parte ilegítima para ﬁgurar
como responsável pelo dano ao erário.
O gestor público municipal, o Prefeito Municipal, é o
primeiro e principal responsável. Aﬁrmar o contrário inverte a ordem e a lógica da estrutura orgânica e seu funcionamento.
Não custa lembrar que nosso raciocínio deve ser orientado pelo princípio da supremacia do interesse público,
eis que se trata aqui de matéria de ordem pública, uniwww.tce.es.gov.br

camente.
Em suma, até aqui, qualquer solução processual que impeça ao Tribunal de Contas o exercício de sua função, indisponível portanto, de alcançar aquele que causou prejuízo ao erário deve ser afastada e refutada, como inservível para a prestação que é devida por esta Corte à sociedade. Portanto, não há construção jurídica lógica se
seu alicerce é outro interesse que não o público.
Responsabilidade do Prefeito Municipal – origem e fundamento
O Conselheiro Relator pretende que se repita aqui a lamentável teoria da desresponsabilização do gestor público municipal, acolhida em alguns processos deste Tribunal, mas não menos equivocada, no sentido de que,
se à época de citação e formação da relação processual
(de direito público, frise-se) do Prefeito Municipal, não
foram citados outros agentes que também participaram
dos atos inquinados de irregularidade, simplesmente se
afasta a responsabilidade do prefeito e põe ﬁm ao processo.
Não se discute nem mesmo a possibilidade, neste processo proposta pelo Ministério Público de Contas, de se
promover a citação posterior dos demais agentes responsáveis, porque, segundo vem decidindo este TCEES,
tal providência iria de encontro à racionalização administrativa e a economia processual, considerando o decurso de tempo.
Entendo, ao contrário, perfeitamente possível a citação
tardia de outros agentes públicos que tenham participado no sentido de dar causa a prejuízos ao patrimônio
público, considerando que a Constituição Federal declarou a imprescritibilidade das ações de ressarcimento
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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por dano ao erário (art. 37, § 5º) e, novamente aﬁrmo, a
atuação positiva do Tribunal de Contas é direito subjetivo da sociedade e dever do órgão, indisponível portanto.
Cabe destacar, entretanto, que a formação de um polo
passivo com responsáveis solidários não é requisito legal para a atuação da Corte de Contas.
A solidariedade é um direito do credor, não do devedor.
O instituto da solidariedade obrigacional tem origem no
Direito Civil, que rege relações privadas e sua aplicação
no Direito Público deve ser interpretada conforme a lei.
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes, conforme o Art. 265 do Código Civil.
No âmbito do direito público, somente a lei pode estabelecer a solidariedade, seja ativa ou passiva, porque
não há nesse terreno, espaço para a manifestação de
vontade.
Além disso, a solidariedade é direito do credor (no caso
o Município), não do devedor como parece ser o entendimento deste Tribunal de Contas, em seus últimos julgados acerca do tema.
O artigo 275 do Código Civil Brasileiro, tratando de solidariedade passiva, assim dispõe:
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um
ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os
demais devedores continuam obrigados solidariamente
pelo resto.
Assim, a lei dá ao credor a possibilidade de demandar a
dívida por inteiro de qualquer dos devedores, à sua escolha, de onde se infere que o dispositivo tem por objeto
dar um alto grau de segurança para o credor.

Sendo o credor uma pessoa jurídica de direito público, essa faculdade assegurada pelo Código Civil deve ser
compreendida e aplicada no sentido do alcance da máxima eﬁciência na recuperação do crédito devido ao ente, no caso o Município de Vitória.
Daí não subsisti, com todas as vênias, razão no voto do
Conselheiro Relator, por sua vez embasado na Manifestação Técnica 537/2016 e esta em precedentes equivocados (contrários ao interesse público) desta Corte, que
visa o suposto direito dos agentes públicos envolvidos,
em detrimento das garantias dadas pela lei ao ente público e joga por terra todo o exaustivo trabalho realizado
neste processo.
É, em suma, a inversão do papel do órgão de controle. É
a supremacia do interesse privado em prejuízo do interesse público.
O papel deste Tribunal de Contas é julgar este processo
e obter para o Município de Vitória o ressarcimento do
prejuízo causado ao erário municipal por atos de gestão
dos agentes envolvidos, ex-prefeitos e secretários municipais.
Fosse ou não possível estabelecer solidariedade passiva
entre o ora recorrente e outros agentes municipais, entendo como matéria superada porque na qualidade de
credor – e neste caso o órgão de controle atua em defesa do interesse do credor que é a sociedade – a utilização do instituto da solidariedade é mera faculdade, que
pode não ser empregada.
Neste mesmo sentido, vale citar precedentes do Tribunal de Contas da União, que tocam diretamente o tema
em discussão.
Do recentíssimo Acórdão 2825/2017 da 1ª Câmara dawww.tce.es.gov.br

quela Corte, do voto do Relator, Ministro Walton Alencar
Rodrigues, se extrai o que segue:
Acordão 2825/2017
GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 020.595/2015-8
Natureza: Embargos de Declaração (em Tomada de Contas Especial)
Por ﬁm, também não vejo como possa perﬁlhar a tese
de nulidade da deliberação ora fustigada em razão de
não-convocação dos outros possíveis responsáveis solidários da entidade convenente – tesoureiro e colegiado
que integra a Coordenação Geral do Cecria. Tal questão
não havia sido aventada pelo responsável ao apresentar
defesa, razão pela qual não desaﬁa os embargos declaratórios matéria que sequer tenha sido prequestionada
na instância a quo.
Demais disso, eventual atribuição de responsabilidade
de outros agentes não tem o condão de afastar a legitimidade passiva do Sr. Vicente de Paula Faleiros, já
demonstrada nestes autos. A possibilidade de eventual reconhecimento posterior de outros coobrigados não
é causa de nulidade da decisão original, quando muito, abre, apenas, a probabilidade de inserção de novos
devedores solidários a ﬁm de reforçar a recuperação de
crédito da União. Trata-se, assim, de faculdade do credor.
Quando muito, haveria de ser aquilatada a corresponsabilidade dos demais agentes do Cecria que possam ter
contribuído para o dano ao Erário com vistas a constituir
novo título executivo extrajudicial em reforço ao acórdão
condenatório já proferido, o que não é admissível nos estritos lindes dos embargos declaratórios.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018

25

ATOS DO PLENÁRIO

O instituto da solidariedade passiva constitui benefício
legal erigido em favor do credor, no caso, a União, razão pela qual eventual ausência do chamamento de outros responsáveis solidários pelo TCU não constitui nulidade processual, não obstando, portanto, a imputação
de débito ao agente devidamente citado, o qual, querendo, poderá reaver em juízo eventual ressarcimento
pessoal por meio de ação regressiva. Nesse sentido, trilham os Acórdãos 864/2009 e 2591/2016, do Plenário,
os Acórdãos 2.917/2006 e 4.192/2011, da 1ª Câmara, e
os Acórdãos 10.560/2011, 11.151/2011, 11.437/2011,
206/2012, 1.737/2014, da 2ª Câmara. (grifamos)
Vê-se então que a jurisprudência do Tribunal de Contas
da União vem se formando no sentido defendido neste voto e contrária aos julgados proferidos por esta Corte estadual, ou seja, a falta de citação de outros eventuais responsáveis não elide a responsabilidade do gestor
citado; a solidariedade passiva é um benefício conferido
pela lei ao credor, no caso o ente público, que tem a faculdade de utilizá-la ou não; sendo uma faculdade, a decisão deve ser tomada de forma a alcançar a melhor solução para a satisfação do interesse público.
Natureza da responsabilidade do chefe do Executivo
Por ﬁm, deve-se ter em mente que a responsabilidade
do prefeito municipal por atos irregulares praticados em
sua gestão advém do mandato político que lhe é outorgado pelo povo, de quem emana o Poder.
Trata-se de matéria eminentemente de direito público e
somente orientada pelos princípios que regem o direito
público pode ser compreendida corretamente.
Na verdade, divirjo do Conselheiro Relator justamente
por entender que o modelo de responsabilização que

sustenta em sua tese é incompatível com regime de direito público.
Na verdade, a decisão adotada reconhece a ocorrência
de irregularidade, mas ainda assim afasta a responsabilidade do Prefeito Municipal e não a atribui a nenhum outro agente.
O Conselheiro relator, acolhe manifestação da área técnica no sentido de que ﬁcou caracterizado o nexo de causalidade entre um ato do prefeito e as irregularidades
aqui tratadas, aplicando-lhe excludente de culpabilidade
por ausência de nexo de causalidade.
Entendo, no entanto, que a teoria utilizada sofre de grave erro de premissa, quando se afasta da natureza jurídica que vincula os ocupantes de cargo ao ente político estatal – que é estatutária, ou seja, regida pelo Direito Público e sujeita ao regime jurídico-administrativo.
Nesse caso, a responsabilidade se encontra contida na
competência do cargo, seja ele de provimento efetivo,
comissionado ou político.
O mandato político constitui, em síntese, outorga de poder (compreendido no sentido de dever-poder) a um determinado agente, para o exercício de função pública e
satisfação do interesse público.
Os poderes são, na verdade, instrumentos para o exercício do dever, que podem ser exercidos direta ou indiretamente pelo Chefe do Executivo, mas sempre decorrem
do mandato, ou seja, da outorga originária do poder estatal, que o povo – titular do poder- transfere a um cidadão eleito.
Segundo ALBUQUERQUE e BARBOSA NETTO a responsabilidade nos processos dos Tribunais de Contas se origina
de conduta comissiva (ação, agir) ou omissiva (omissão)
www.tce.es.gov.br

do agente, dolosa ou culposa, cujo resultado seja a violação dos deveres impostos pelo regime de direito público aplicável àqueles que administram recursos do Estado ou ainda aos que, sem deter essa condição, causarem
prejuízo aos cofres públicos.
Além disso, o fato de outros servidores terem atuado no
processo administrativo de que resultou o dano ao erário não exime o ordenador de despesas de responsabilidade, se esta restou comprovada nos autos.
Infere-se a partir daí, ser inafastável a responsabilidade
do prefeito, vez que inerente ao exercício da função pública, atraindo os efeitos da condenação que é ato vinculado do Tribunal de Contas.
A matriz de responsabilização se formou de acordo com
a lei então vigente e que regulava o processo do Tribunal
de Contas; tem-se, então, atos irregulares de que resultou dano ao erário, tem-se um agente público que após
ter exercido seu direito de defesa não alcançou afastar as
irregularidades que lhe foram atribuídas.
Resulta inafastável então o dever do Tribunal de Contas
de aplicar a lei e realizar o julgamento desse gestor, de
modo a manter e resguardar o interesse público – e não
o privado – o que constitui sua missão, dada pela Constituição Federal e que justiﬁca sua própria existência como
instituição, na estrutura administrativa do Estado.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, acompanho o entendimento da
área técnica, contido nas instruções conclusivas de engenharia IEC 38/2013 e IEC 70/2015, acompanho o parecer do Ministério Público de Contas e VOTO, divergindo
do Conselheiro Relator no sentido de que o Colegiado
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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aprove a seguinte deliberação 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 expostas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, quanto à Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Vitória, relativa aos exercícios de 2000 a
2005, para a apurar indícios de irregularidades no contrato 36/2000, pela rejeição da argumentação contida na
Manifestação Técnica 537/2016 do Núcleo de Estudos e
Análises Conclusivas e retorno dos autos à Segex para
elaboração de Instrução Técnica Conclusiva, consolidando as conclusões das instruções de engenharia conclusivas IEC 38/2013 e IEC 70/2015.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC- 801/2018 – PLENÁRIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento o §4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo;
1.2. ARQUIVAR.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencidos o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou
pela rejeição da argumentação contida na M.T nº 537

do NEC e pelo encaminhamento à SEGEX para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva, consolidando as instruções de engenharia, e o conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti, que o acompanhou.

Processos: 05752/2017-7, 04274/2009-7, 03829/2008-8

3. Data da Sessão: 10/07/2018 - 22ª Sessão Ordinária do
Plenário.

UG: PMBJN - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator: Domingos Augusto Taufner

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

Recorrente: Ministério Público de Contas

4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 09/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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ACÓRDÃO TC- 893/2018 – PLENÁRIO
Classiﬁcação: Pedido de Reexame

Interessado: UBALDO MARTINS DE SOUZA [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:17169-ES)]
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
158/2017-3 – SEGUNDA CÂMARA –– CONHECER – DAR
PROVIMENTO – REFORMAR O ACÓRDÃO TC 158/2017 IRREGULAR – RESSARCIMENTO - CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
O presente feito cuida de Pedido de Reexame interposto
pelo Ministério Público de Contas, em face do Acórdão
TC 158/2017-3 – Segunda Câmara, prolatado nos autos
do Processo TC 4274/2009-7 (em apenso), que trata de
Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de
Bom Jesus do Norte, referente ao exercício de 2008, sob
a responsabilidade do Sr. Ubaldo Martins de Souza.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, inconformado
com o mencionado Acórdão, diante das razões que expõe na exordial, requer:
“4.1 seja CONHECIDO e PROVIDO o presente PEDIDO
DE REEXAME, para REFORMAR o Acordão TC 158/2017
– Segunda Câmara (Processo TC 4274/2009), no sentiSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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do de ser reconhecida a irregularidade “2.1 – DOAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS PÚBLICOS” (Instrução Técnica Conclusiva ITC 2422/2013) perpetrada pelo Prefeito
Municipal, senhor Ubaldo Martins de Souza, condenando-o ao ressarcimento ao erário em valor equivalente a
16.562.6898 VRTE.
4.2 na forma do art. 156 da LC 621/2012, sejam os responsáveis notiﬁcados para, desejando, apresentar contrarrazões ao presente Recurso ou, caso contrário, ver-se processar. ”
O recorrido foi notiﬁcado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao presente Pedido de Reexame
no prazo de 30 dias, por meio da Decisão Monocrática
1356/2017-1.
Devidamente notiﬁcado através do Termo de Notiﬁcação 2209/2017-6, o Sr. Ubaldo Martins de Souza permaneceu silente, tendo seu prazo se esgotado em 05 de outubro de 2017.
Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo
de Recursos – Secex Recursos, através da Instrução Técnica de Recurso ITR 293/2017-8, em síntese, opinou pelo provimento total quanto ao mérito recursal, nos termos propostos pelo recorrente.
Por ﬁm, os autos foram remetidos ao Ministério Público
de Contas, que reiterou os termos da Instrução Técnica
de Recurso, em Parecer 5980/2017-9 da lavra do Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre mencionar que o presente Pedido
de Reexame já foi conhecido por meio da Decisão Monocrática 1356/2017-1. Desta forma, passo a análise do

mérito.
A Segunda Câmara decidiu, por unanimidade, acerca da
irregularidade 2.1 – Doação Irregular de Recursos Públicos ao Clube Recreativo dos Servidores Militares do
ABC, através do Acórdão recorrido:
Acolher defesa apresentada pelo responsável Ubaldo Martins de Souza referente ao item 3.1.1 da ITC
2422/2013, afastando a irregularidade nos moldes delineados no voto do relator;
2. Reconhecer prescrição da pretensão punitiva desta
Corte de Contas, com base nos artigos 70 e 71 do Regimento Interno, extinguindo-se os autos com solução de
mérito, com base no artigo 374 do Regimento Interno,
c/c o artigo 487, II, do Código de Processo Civil;
3. Deixar de acolher as recomendações da unidade técnica por entender não serem mais efetivas nesta oportunidade, em razão do decurso do tempo;
4. Dar ciência aos interessados;
5. Arquivar os autos após trânsito em julgado.
Pois bem. Após análise inicial das razões do recorrente,
veriﬁco que, no entender do Ministério Público de Contas, a decisão de afastar a responsabilidade do Prefeito
Municipal ensejaria reforma da Decisão por padecer de
um vício que poderia causar injustiça.
Segundo alegado pelo parquet, os valores doados pela
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte tiveram como destino a construção de parque aquático (piscina) do
Clube Recreativo dos Servidores Militares do ABC, e, a
despeito disso, a fundamentação do Acórdão em discussão teria se baseado no fato de o campo de futebol do
Clube ostentar ﬁnalidade pública.
www.tce.es.gov.br

Portanto, nos termos do presente Pedido de Reexame,
entende o Ministério Público de Contas que não há interesse público na construção de parque aquático, ensejando assim a reforma do julgado, com o reconhecimento da conduta irregular do responsável e o ressarcimento
ao erário dos valores repassados indevidamente.
Insta salientar, que da análise do voto proferido pelo ilustre Conselheiro Relator José Antônio Pimentel, veriﬁcamos a abrangência dos esportes citados, quais sejam, os
aquáticos e o futebol:
“Informa que o Clube dos Servidores Militares do ABC,
além de propiciar atividade esportiva para seus associados, também oferece suas instalações para grupos da
sociedade do Município, particularmente nos esportes
aquáticos.
[...]
Alegou ainda, que o repasse contribuiu para a construção de um campo de futebol que vem atendendo todos
os alunos da rede Pública Municipal, entendo ao ﬁnal
que o dinheiro público foi bem empregado a bem da comunidade do Município de Bom Jesus do Norte, inclusive, fez ressaltar que com a utilização do campo de futebol o Município não mais tem feito despesa para pagamento de aluguel”.
Pois bem. Em que pese o gestor não ter se manifestado
quando chamado para apresentar contrarrazões ao presente recurso, entendo que tanto sua defesa juntada no
Processo TC 4274/2009, que trata de Auditoria Ordinária
quanto a sustentação oral produzida no mesmo processo contém elementos suﬁcientes para análise do mérito
que passo a apreciar. Vejamos:
O prefeito argumenta que o município não conta com
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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campo de futebol próprio e antes de realizar a parceria
com Clube Recreativo dos Servidores Militares do ABC,
quando havia a realização de campeonatos a prefeitura
alugava o “campo Ordem e Progresso”, instituição privada, e após o Convênio com o ABC não precisou mais pagar aluguel, pois o Clube dos militares emprestava seu
campo para tais eventos, o que gera economia para o
município.
Alega também o prefeito que os munícipes, principalmente crianças e adolescentes, se beneﬁciam das instalações do Clube da Polícia Militar, onde são desenvolvidas diversas atividades esportivas voltadas para este
público. Nada mais justo que a prefeitura oferecer uma
contrapartida para uma instituição que oferece benefícios à população, assim como oferece benefícios a várias
outras instituições, assim como a APAE.
Noto ainda que o gestor apresentou diversos documentos capazes de comprovar a veracidade de suas alegações, tais como: Ofício da Presidente da Câmara de Bom
Jesus parabenizando à direção do Clube ABC pelo apoio
prestado na realização de jogos do campeonato de futebol, ﬂs. 1323, parecer favorável da Comissão de Justiça
da Câmara municipal sobre a referida doação, ﬂs. 1325,
parecer jurídico da Câmara municipal se manifestando
favoravelmente pela doação, com a seguinte argumentação:
Analisando os autos do Projeto de Lei nº 004/2008, que
versa sobre repasse de recurso ﬁnanceiro, a título de doação, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o
Clube Recreativo dos Servidores Militares do ABC (CRCM – ABC), localizado neste município, para ﬁnalização
das obras de sua sede. No tocante à prática de esportes,
incentivando com esta iniciativa, aquela brilhante insti-

tuição, desenvolver projetos, tanto no meio social, que
possam vir a atender aos diversos anseios de nossa comunidade.
Consta ainda cópia da Lei municipal nº 005/2008, que
dispunha sobre a liberação dos recursos para o Clube,
bem como, abaixo assinado com algo em torno de 100
assinaturas de sócios e dependentes, bem como da sociedade civil que faz uso do clube, em Ofício encaminhado à prefeitura pelo Clube ABC no qual solicitava a doação de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para a
conclusão de suas obras. A prefeitura doou 30.000,00.
Podemos extrair do Ofício a seguinte informação:
...com a conclusão das obras poderemos atende ainda
mais a sociedade civil com projetos sociais que iremos
desenvolver bem como atendimento à Secretaria de Esporte de Bom Jesus do Norte que por diversas vezes realizou atividades esportivas na sede do CRSM – ABC.
Em análise aos autos do Processo TC 4274/2009, que trata da Auditoria Ordinária, veriﬁco às ﬂs. 50/51 Convênios
para repasses de recursos ﬁnanceiros à Cooperativa de
material reciclável de Bom Jesus do Norte e à APAE de
Bom Jesus do Itabapoana – RJ.
O Ministério Público de Contas se insurge contra o fato
de que o dinheiro doado serviria para a construção de
um parque aquático. Porém, às ﬂs. 56/58, observo que
o objeto do referido Convênio “tem por ﬁnalidade estabelecer e regulamentar o repasse de recursos ﬁnanceiros, que serão utilizados nas obras de ampliação da rede física do referido clube, conforme o Plano de Trabalho e Planilhas Orçamentárias”. Todavia, não vejo óbice
na construção de uma piscina no clube, pelo contrário,
meu olhar vai no sentido dos benefícios que poderia trazer para a população que dela se utilizaria.
www.tce.es.gov.br

Percebo também que o processo administrativo relativo
ao Convênio está bem instruído, conforme ﬂs. 53/129,
sendo parte integrante as prestações de contas enviadas
pelo Clube, Notas ﬁscais de compras de materiais, recibos de pagamentos a prestadores de serviços, planilha
de gastos, fotos com a evolução da obra, dentre outros.
De forma ilustrativa, para concluir meu entendimento,
este Tribunal já se manifestou por meio do Parecer Consulta TC 005/99 – Processo TC 3723/98, sobre a possibilidade de realização de Convênio entre o poder público e
a iniciativa privada, cuja ementa segue transcrita:
1) NÀO HÁ ÓBICE JURÍDICO PARA REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O PODER PÚBLICO E A INICIATIVA PRIVADA, DESDE QUE VISE AO INTERESSE PÚBLICO E HAJA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA; 2) A PRIVATIZAÇÃO DA TELEST
NÃO MOTIVA, NECESSARIAMENTE, A RESCISÃO DE CONTRATO OU CONVÊNIO FIRMADO COM O ENTE PÚBLICO.
Ante todo o exposto, divergindo da área técnica e 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 Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
Conhecer do presente pedido de reexame;
Negar provimento ao Pedido de Reexame, para manter incólume o Acórdão TC 158/2017 – Segunda Câmara,
afastando-se a irregularidade “2.1 – Doação irregular de
recursos públicos”;
Dar ciência aos interessados;
Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

1356/2017-

Relator

Devidamente notiﬁcado através do Termo de Notiﬁcação 2209/2017-6, o Sr. Ubaldo Martins de Souza permaneceu silente, tendo seu prazo se esgotado em 05 de outubro de 2017.

VOTO VOGAL DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO
RELATÓRIO
O presente feito cuida de Pedido de Reexame interposto
pelo Ministério Público de Contas, em face do Acórdão
TC 158/2017-3 – Segunda Câmara, prolatado nos autos
do Processo TC 4274/2009-7 (em apenso), que trata de
Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de
Bom Jesus do Norte, referente ao exercício de 2008, sob
a responsabilidade do Sr. Ubaldo Martins de Souza.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, inconformado
com o mencionado Acórdão, diante das razões que expõe na exordial, requer:
“4.1 seja CONHECIDO e PROVIDO o presente PEDIDO
DE REEXAME, para REFORMAR o Acordão TC 158/2017
– Segunda Câmara (Processo TC 4274/2009), no sentido de ser reconhecida a irregularidade “2.1 – DOAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS PÚBLICOS” (Instrução Técnica Conclusiva ITC 2422/2013) perpetrada pelo Prefeito
Municipal, senhor Ubaldo Martins de Souza, condenando-o ao ressarcimento ao erário em valor equivalente a
16.562.6898 VRTE.
4.2 na forma do art. 156 da LC 621/2012, sejam os responsáveis notiﬁcados para, desejando, apresentar contrarrazões ao presente Recurso ou, caso contrário, ver-se processar. ”
O recorrido foi notiﬁcado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao presente Pedido de Reexame
no prazo de 30 dias, por meio da Decisão Monocrática

Instada a se manifestar, a Secretaria de Controle Externo
de Recursos – Secex Recursos, através da Instrução Técnica de Recurso ITR 293/2017-8, em síntese, opinou pelo provimento total quanto ao mérito recursal, nos termos propostos pelo recorrente.
Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que reiterou os termos da Instrução Técnica de Recurso, em Parecer 5980/2017-9 da lavra do Procurador
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.
O Relator, Conselheiro Domingos Augusto Taufner, divergiu da instrução procesual e do parecer ministerial, prolatando seu voto no sentido de negar provimento ao presente recurso, no que foi acompanhado pelo nobre Conselheiro Sérgio Nader Borges.
Posto o voto em discussão e deliberação, ﬁliei-me, oralmente, ao posicionamento esposado pela área técnica e
pelo Parquet de Contas. Uma vez colhidos os votos dos
demais Conselheiros, prevaleceu o nosso entendimento,
o que nos leva a elaboração desse voto vencedor.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Com base no artigo 86, § 6º, do Regimento Interno - Resolução TC 261/2013, apresenta-se voto escrito, corroborando integramente o entendimento da área técnica
e do Ministério Público de Contas externado na Sessão
Ordinária de 03/07/2018 e reiterado na Sessão Ordinária
de 24/07/2018, quando foi julgado o processo.
www.tce.es.gov.br

Assim, adoto como razão de voto a Instrução Técnica
Conclusiva 293/2017, que ora reproduzo:
[...]
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério
Público de Contas, em face do Acórdão TC-158/2017-Segunda Câmara, proferido nos autos do processo TC nº
4274/2009 em apenso, e que assim decidiu em relação à
irregularidade supostamente ocorrida no âmbito da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte no exercício de
2008, cuja gestão foi de responsabilidade do então Prefeito, Sr. Ubaldo Martins de Souza:
1. Acolher defesa apresentada pelo responsável Ubaldo Martins de Souza referente ao item 3.1.1 da ITC
2422/2013, afastando a irregularidade nos moldes delineados no voto do relator;
2. Reconhecer prescrição da pretensão punitiva desta
Corte de Contas, com base nos artigos 70 e 71 do Regimento Interno, extinguindo-se os autos com solução de
mérito, com base no artigo 374 do Regimento Interno,
c/c o artigo 487, II, do Código de Processo Civil;
3. Deixar de acolher as recomendações da unidade técnica por entender não serem mais efetivas nesta oportunidade, em razão do decurso do tempo;
4. Dar ciência aos interessados;
5. Arquivar os autos após trânsito em julgado.
Devidamente notiﬁcado, o recorrente interpôs o presente Pedido de Reexame objetivando reformar a decisão proferida por este Tribunal que, após reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva, afastou a única irregularidade que gerou dano ao erário.
Por meio da Decisão Monocrática 01356/2017-1, o ReSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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lator conheceu o recurso e determinou a notiﬁcação do
Sr. Ubaldo Martins de Souza para que apresentasse suas
contrarrazões no prazo de 30 dias improrrogáveis.
Entretanto, uma vez decorrido o prazo concedido, o Sr.
Ubaldo Martins de Souza não apresentou suas contrarrazões, tendo os autos retornados a esta Secretaria para
manifestação quanto ao mérito.
É o relatório.
II. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Resta superada a análise dos pressupostos recursais,
conforme Decisão Monocrática 01356/2017-1 à ﬂ.37.
III. DO MÉRITO
O Ministério Público de Contas se insurge quanto ao afastamento da irregularidade relativa à doação de recursos públicos ao Clube Recreativo dos Servidores Militares do ABC, no valor de R$ 30.000,00.
Em suas razões recursais, o parquet de contas apresenta
a seguinte argumentação:
[...]
Extrai-se dos motivos do decisum, que a irregularidade –
atinente à doação irregular de recursos públicos ao Clube Recreativo dos Servidores Militares do ABC (item 2.1
da ITC 2422/2013) – restou ilidida, levando-se em conta
as justiﬁcativas do responsável no que tange à suposta
existência de interesse público no ato ﬁscalizado.
Pela simples leitura do Acórdão, percebe-se que toda a
fundamentação para afastar a irregularidade da doação
da verba pública ao Clube Recreativo dos Servidores Militares do ABC baseou-se no fato de o campo de futebol
ostentar ﬁnalidade pública, ante a alegação de livre acesso ao público externo.

Para justiﬁcar o afastamento da irregularidade e, consequentemente, o dever de ressarcimento ao erário, o
Acórdão apresentou delongada ponderação acerca da
importância do desporto para o interesse público.
Entretanto, apenas para efeito de registro, é possível extrair das análises técnicas e
dos documentos anexados, que os valores doados não
tiveram, especiﬁcamente, como destino o campo de futebol, mas sim a construção de parque aquático do Clube (piscina), restando evidente que o Acórdão, paradoxalmente, se mostrou bastante econômico nesta abordagem.
Registra-se ainda, por imperioso, que consta nos autos
ofício enviado ao Prefeito Municipal, pelo presidente da
entidade privada, cientiﬁcando-o dos orçamentos obtidos junto à empresa Lá Fora Lazer e Ideal Acabamentos,
com a discriminação dos materiais que foram adquiridos para a realização da obra do parque aquático do
Clube Recreativo dos Servidores Militares do ABC. Vide documentos de ﬂ. 62, 63, 64, 87, 88 e 89, todos anexados pela diligente equipe técnica na elaboração do Relatório de Auditoria Ordinária – RA – O 186/2009 (ﬂ.
06/46):
[...]
Conquanto não se tenha dado a devida valoração ao tema da construção do parque aquático pelo eminente
Conselheiro Relator, a equipe técnica, por meio da Instrução Técnica Inicial - ITI 463/2010, apresentou tal fato
no próprio título da irregularidade (ﬂ. 1125):
1- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO
CLUBE RECREATIVO DOS SERVIDORES MILITARES DO
ABC A TÍTULO DE DOAÇÃO
www.tce.es.gov.br

Processo nº 901/2008
Objeto: Repasse de recurso ﬁnanceiro para a execução
de obras de ampliação da rede física e construção de
parque aquático da sede do Clube recreativo dos servidores militares do ABC.
Entidade: clube recreativo dos servidores militares do
ABC
Valor pago: R$ 30.000,00 [grifo nosso]
Ademais, pela análise detida dos documentos acostados aos autos pelos responsáveis, mormente às ﬂ. 1225,
1226, 1323 e 1324, os quais objetivavam evidenciar a
contrapartida pública oferecida pelo Clube, aﬁgura-se de
fácil constatação, à margem de quaisquer dúvidas, que
se trata de declarações genéricas, unilaterais, desacompanhadas de suporte probatório, e que apenas indicam, quando muito, uma utilização pontual do público
externo, inaptas, portanto, a comprovar a franca utilização pública dos diversos setores e equipamentos de recreação e desporto do Clube Recreativo dos Servidores
Militares do ABC.
[...]
Em verdade, conforme consta na própria solicitação de
recursos ﬁnanceiros do Clube Recreativo dos Servidores
Militares do ABC ao Município de Bom Jesus do Norte
(ﬂ. 1332), a entidade privada, mesmo antes da celebração do convênio, já aﬁrmava atender à sociedade civil.
Entretanto, buscou escudar sua busca por recursos públicos ao argumento de que em virtude da celebração
do convênio haveria uma progressão no acesso pelo
público, pois, “informamos ainda que o CRSM-ABC conta hoje com 58 (cinquenta e oito) sócios em sua maioria
com domicílio eleitoral na cidade de Bom Jesus do NorSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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te e que a conclusão das obras poderemos atender ainda mais a sociedade civil com projetos sociais que iremos
desenvolver bem como atendimento a Secretaria de Esporte de Bom Jesus do Norte que por diversas vezes realizou atividades esportivas na sede do CRSM-ABC” (sic).
Entretanto, a restrição de acesso ao clube pode ser evidenciada na Ata da Reunião do Conselho Deliberativo do Clube Recreativo do ABC (ﬂ. 1335/1338), na qual
consta que o uso do campo de futebol seria prioridade
exclusiva dos sócios da entidade em detrimento de demais convidados, restando claro que o intento da obra
realizada atendeu aos interesses privados de 58 (cinquenta e oito) sócios.
Conﬁra trecho especíﬁco de ﬂ. 1337:
Ficou decidido pelos membros do conselho que os sócios do clube teram (sic) prioridade sobre os convidado
na pelada que deverão ser informados de maneira que
não sejam mal interpretadas pelos convidados.
Outrossim, evidencia-se, na mesma reunião, que o presidente do Clube deixou claro que a prioridade do dinheiro gasto seria no “acabamento da obra iniciada em volta da piscina” (ﬂ. 1336), a qual não há qualquer registro
de utilização pública, restando, portanto, notório, manifesto e patente desvio de ﬁnalidade no uso de dinheiro
público, com plena ciência do Chefe do Executivo Municipal em virtude, dente outros elementos, dos documentos de aquisição de materiais para a especíﬁca construção do parque aquático.
[...]
Destarte, em face dos fatos apresentados e das documentações encartadas que evidenciam, de forma indubitável, que os valores doados tiveram destinação to-

talmente alheia ao interesse da coletividade, nota-se a
infringência aos magnos princípios da impessoalidade,
moralidade e ﬁnalidade públicas.
Em termos conclusivos, a evidente construção de parque
aquático sem o menor interesse público é causa patente para a reforma do julgado, no sentido de reconhecer
a conduta irregular do responsável Prefeito Municipal de
Bom Jesus do Norte, senhor Ubaldo Martins de Souza,
impondo o ressarcimento ao erário público de todo o valor repassado. (grifos no original)
Contrapondo as razões recursais apresentadas com a realidade processual contida nos autos do processo TC nº
4274/2009 em apenso, veriﬁca-se que assiste razão ao
recorrente.
Primeiramente, porque a leitura do Acórdão recorrido
revela que a Segunda Câmara acatou as justiﬁcativas do
responsável acerca do atingimento do interesse público
com o repasse ﬁnanceiro à associação privada ainda que
amparadas tão somente em meras declarações ﬁrmadas
pela Secretária Municipal de Educação, diretores de escolas e do próprio presidente do Clube beneﬁciado, nas
quais se atesta, genericamente, a utilização das instalações do Clube Recreativo dos Servidores Militares do
ABC pela comunidade, especialmente por alunos das escolas municipais, para a prática de esportes.
Com baixo valor probatório e desacompanhadas de
qualquer outro meio de prova, tais declarações indicam,
no máximo, uma possível utilização ocasional das instalações do Clube Recreativo pela comunidade de Bom Jesus do Norte, razão pela qual não são suﬁcientes para
evidenciar o interesse público do repasse à associação
privada não dotada de ﬁnalidade pública.
www.tce.es.gov.br

Cumpre notar que a disponibilização das instalações do
Clube à sociedade civil poderia ser comprovada, por exemplo, por meio de fotos de eventos lá realizados (tais
como o alegado campeonato mencionado no ofício de ﬂ.
1323), calendário de eventos esportivos municipais constando o local de realização, solicitações formais de utilização do espaço pela Prefeitura, etc.
Todavia, como apontado pelo corpo técnico desta Corte
na ITC 2422/2013, não há nos autos qualquer elemento que indique a frequência ou a periodicidade da utilização do clube pela comunidade local – nem mesmo as
mencionadas declarações. Nesse ponto, destaca-se que
ofício assinado pela Presidente da Câmara Municipal em
2011, que era Secretária de Educação à época do convênio, parabeniza a “direção do Clube da Polícia Militar por
estar apoiando a realização dos jogos do campeonato”,
sem sequer mencionar de que forma se deu o apoio e de
qual campeonato se tratava.
Vale ressaltar que, ao solicitar recursos públicos à Prefeitura (ﬂs. 1332), a entidade aﬁrmou que a conclusão das
obras possibilitaria “atender ainda mais a sociedade civil
com projetos sociais que iremos desenvolver bem como
atendimento a Secretaria de Esportes que por diversas
vezes realizou atividades esportivas na sede do CRSMABC”. Contudo, além de não haver comprovação da ampla utilização das instalações do clube pela comunidade
local, o acervo probatório destes autos demonstra justamente a priorização dos sócios do Clube em detrimento da sociedade civil, a exemplo do evidenciado na Ata
da Reunião do Conselho Deliberativo do Clube Recreativo do ABC (ﬂ. 1335/1338), em que se decidiu que os associados teriam prioridade sobre os convidados “na pelada”, fortalecendo ainda mais o argumento de que o reSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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passe atendeu, sobretudo, aos interesses privados dos
58 associados.
Em segundo lugar, como registra o recorrente, vale notar
que não obstante a fundamentação do Acórdão recorrido versar majoritariamente sobre o futebol, a documentação dos autos indica que os recursos repassados pelo
município foram investidos na obra do parque aquático
na sede do Clube Recreativo, conforme se veriﬁca às ﬂs.
62-64 e 87-89 do processo 4274/2009. Como já ressaltado, não há nos autos qualquer registro de utilização do
parque aquático pela comunidade.
Dessa forma, o incontestável dever do Estado de fomentar práticas de desporto, imposto pelo art. 217 da Constituição Federal invocado no Acórdão recorrido, não afasta a ﬂagrante ausência de comprovação da ampla utilização da sede do Clube Recreativo dos Servidores Militares do ABC para a prática de desporto pela coletividade.
O que se extrai dos autos é que o convênio beneﬁciou
apenas o restrito grupo de servidores militares municipais associados.
Assim, resta demonstrada a violação aos princípios da
administração pública, em especial ao interesse público
e à impessoalidade, com o repasse realizado pela municipalidade para construção de benfeitorias em propriedade particular.
Em situação análoga, decidiu o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no Proc. 32801/026/09, pelo não provimento de recurso interposto contra sentença que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados pela Prefeitura de São Caetano do Sul à ao Clube Recreativo Esportivo Gonzaga Nipo-Brasileiro. Em seu
voto, entendeu o Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho
que o recorrente não conseguiu comprovar que a Bene-

ﬁciária atendeu ao interesse público:
Ao contrário, trata-se de entidade voltada para a promoção de atividades de caráter social, cultural e recreativas, exclusivamente aos seus associados.
Demais disso, não trouxe aos autos os registros e os controles de atendimento realizados com os recursos repassados.
Embora não aplicáveis ao presente caso, insta registrar
que, não por acaso, as normas relativas às transferências
de recursos da União mediante convênios e contratos de
repasse vedam expressamente o repasse a entidade privada sem ﬁns lucrativos que se enquadre como clube recreativo, associação de servidores ou congênere, como
se veriﬁca no art. 6º-B, VI do Decreto 6.170/2007, incluído pelo Decreto 8.943/2016, e no art. 39, VIII da Portaria Interministerial 127/2008, mantido no art. 52 da Portaria Interministerial 507/2011, sendo este último transcrito a seguir:
Art. 52. O convênio deverá ser executado em estrita observância às cláusulas avençadas e às normas pertinentes, inclusive esta Portaria, sendo vedado:
[...]
VIII - transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar; e
Portanto, entende-se que merecem prosperar as razões
apresentadas pelo Ministério Público de Contas, razão
pela qual sugere-se a reforma do Acórdão TC-158/2017
para manter a irregularidade afastada e condenar o Sr.
Ubaldo Martins de Souza ao ressarcimento ao erário em
valor equivalente a 16.562,6898 VRTE.
CONCLUSÃO

Ante as razões expostas, opina-se quanto ao mérito recursal pelo seu TOTAL PROVIMENTO, nos termos propostos pelo recorrente.
É a nossa manifestação.
Vitória, 16 de novembro de 2017.
[...]
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a 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:
1 Conhecer do presente Pedido de Reexame;
2 Dar Provimento ao recurso e, consequentemente, REFORMAR o Acórdão TC 158/2017 –Segunda Câmara,
mantendo-se a irregularidade
2.1 -DOAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS PÚBLICOS
(Instrução Técnica Conclusiva ITC 2422/2013 – Processo 4274/2009) perpetrada pelo Prefeito Municipal, senhor Ubaldo Martins de Souza, condenando-o ao ressarcimento ao erário em valor equivalente a 16.562,6898
VRTE.
3 Dar ciência aos interessados.
4 Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução TC
261/2013.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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1. ACÓRDÃO TC- 893/2018 – 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, por:
1.1. Conhecer do presente Pedido de Reexame;
1.2. Dar Provimento ao recurso e, consequentemente,
REFORMAR o Acórdão TC 158/2017 –Segunda Câmara,
mantendo-se a irregularidade
1.2.1. DOAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS PÚBLICOS
(Instrução Técnica Conclusiva ITC 2422/2013 – Processo 4274/2009) perpetrada pelo Prefeito Municipal, senhor Ubaldo Martins de Souza, condenando-o ao ressarcimento ao erário em valor equivalente a 16.562,6898
VRTE.
1.3. Dar ciência aos interessados.
1.4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução
TC 261/2013.
2. Por maioria. Nos termos do voto vencedor do conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que acompanhou os pareceres técnicos e ministerial. Vencido o relator, que votou pela negativa de provimento ao recurso, e
Sérgio Manoel Nader Borges, que o acompanhou.
3. Data da Sessão: 24/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.

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

Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida

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.

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 02/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 935/2018 – PLENÁRIO
Processo: 02122/2015-8
www.tce.es.gov.br

UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha
Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE VILA VELHA
Responsável: WALLACE DE MEDEIROS CAZELLI, PABLO
MARCIO RIBEIRO FREITAS, EDUARDO PEREIRA SOARES
[GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES)], LUCIENNE RUSCIOLELLI PAIVA BASTOS, EVILASIO DE ANGELO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA – AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO DE RESSARCIMENTO – DESCONVERTER OS
AUTOS PARA AUDITORIA – DECLARAR PRESCRIÇÃO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial originada de denúncia formulada no Relatório
Técnico de Auditoria Especial nº 05/2012 (Processo TC
4893/2009), relativa aos exercícios de 2008 e 2009, acerca de pagamento de gratiﬁcação aos servidores da área
de Saúde da Prefeitura Municipal de Vila Velha.
Inicialmente, indícios de irregularidades foram apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 1137/2015 (ﬂs.
283/292), a qual sugeriu a citação dos responsáveis e a
conversão do processo em Tomada de Contas Especial,
tendo em vista indicativos de dano ao erário, o que foi
acolhido no Voto 2029/2015 (ﬂs.296/299), e na Decisão
Preliminar TC 64/2015 (ﬂ. 301).
Devidamente citados, os senhores Wallace de Medeiros
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018

34

ATOS DO PLENÁRIO

Cazelli e Eduardo Pereira Soares apresentaram razões de
defesa (ﬂs. 339/347 e 352/358, respectivamente).
No entanto, não foi possível a citação do senhor Pablo
Marcio Ribeiro de Freitas, tendo o mesmo sido Citado
por Edital (Edital de Citação 011/2016 – ﬂ. 335). Não
tendo sido apresentadas razões de defesa, foi exarada
a Decisão Monocrática 934/2016 declarando sua revelia (ﬂs. 371/372).
Foram os autos encaminhados ao NEC para instrução, o
qual, mediante a Manifestação Técnica 957/2016 (ﬂs.
374/381), sugeriu uma diligência para que os servidores
beneﬁciados – Bruno Figueiredo Carlini, Fábio Federeci,
Luciano Corsini Canal, Marcelo Agostini Barroso e Monica Magalhães Firme, juntassem aos autos os diplomas de
conclusão de curso superior, bem como a citação dos Secretários de Administração nas pessoas de Lucienne Rusciolelle Paiva Bastos (2008) e Evilásio Ângelo (2009) para que justiﬁcassem a concessão de gratiﬁcação prevista
na lei municipal nº 4.669./2008 a servidores, sem a comprovação de requisito legal, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1579/2016 (ﬂs. 387/389).
Em seguida, Lucienne Rusciolelli Paiva Bastos, Evilásio
Ângelo, Bruno Figueiredo Carlini e Marcelo Agostini Barroso apresentaram suas razões de defesa e documentos
(ﬂs. 413/454, 458/472, 476 e 497/508, respectivamente).
Conforme ﬂ. 483, o senhor Fábio Federeci encontra-se
fora do país sem previsão de retorno.
Os autos foram encaminhados à Secex Previdência para análise. Mediante a Instrução Técnica Conclusiva
925/2018 (ﬂs. 511/545), a área técnica opinou pelo arquivamento do feito, tendo em vista a ausência de pres-

supostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular de uma Tomada de Contas por ausência de dano ao erário e que, apesar de constatada a prática de ato
ou omissão, com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária,
operacional e patrimonial, tal irregularidade se encontra
alcançada pela prescrição da pretensão punitiva (Inciso
II, § 2º do art. 71 da LC 621/2012).
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 1217/2018 – ﬂ. 554).
Ressalta-se que o senhor Eduardo Pereira Soares requer
que lhe seja oportunizada sustentação oral, nos termos
do art. 327 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de
Contas (Resolução TC 261/2013).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 925/2018 (ﬂs. 511/545), abaixo transcrita:

à parte.
2 – Das defesas apresentadas:
2.1 – Eduardo Pereira Soares – Ex-Secretário Municipal
de Saúde
Em vista do termo de citação 1958/2015, foram apresentados os seguintes argumentos de defesa:
II - DAS JUSTIFICATIVAS E ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES LEVANTADOS
NA ITI N. 1137/2015.
II.1. Prescrição da pretensão punitiva do TCEES em relação aos indícios apontados na ITI n. 1137/2015.
O Manifestante, respeitosamente, suscita a ocorrência
de prescrição em relação aos indícios de irregularidades
constantes da ITI n. 1137/2015. Isso porque entre a ocorrência dos indícios de irregularidades a citação do ora
Manifestante transcorreu mais de O5 (cinco) anos.
A esse respeito, prescreve o art. 71 da Lei Complementar n. 621/2012:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos à seu cargo. [ ... ]
§ 2° 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;

Em face da constatação de argumentos de defesa recorrentes e da quantidade de responsáveis, optou-se, como metodologia, a exposição resumida dos argumentos
apresentados, e os argumentos de análise e conclusão

II - da ocorrência do fato, nos demais casos. § 3° Suspende a prescrição a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento. § 40 Interrompem a
prescrição:

www.tce.es.gov.br
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I - a citação válida do responsável; [ ... ].

não levada ao conhecimento do Manifestante.

Com base em todo exposto, tendo o Manifestante sido
citado somente em outubro de 2015, há mais de 05 (cinco) anos da ocorrência do último fato (março/2009), requer o Manifestante que seja reconhecia a prescrição
em relação a qualquer pretensão punitiva que venha a
impor sanção ao Manifestante (multa e outras penalidades).

Em situações nas quais se comprova que a decisão do
agente público foi consubstanciada pelas manifestações
de outros agentes e estando comprovada tal circunstância nos autos, o TCEES considera rompido o nexo de causalidade entre a irregularidade e a atuação do agente.

II.2. Aferimento das condições para percepção das gratiﬁcações. Ausência de elementos para a responsabilização subjetiva do Manifestante.
De acordo com o que se colhe dos autos, não há qualquer elemento que demonstre que o Manifestante teria
autorizado o pagamento das gratiﬁcações mesmo sabedor da suposta ausência de curso superior completo por
parte dos beneﬁciários.
Nos termos da Lei Municipal n. 4.602/2008, vigente na
época dos fatos, havia órgão de recursos humanos que
orientava as diversas ações da Secretaria de Saúde, balizando e substanciando posicionamentos de enquadramento de pessoal e remuneração.
No mesmo sentido é a Lei Municipal n. 4.749/2009, que
elencava entre as competências da Secretaria de Administração a ‘’[..] a promoção e coordenação de atividades
de recrutamento, seleção, controle e lotação de pessoal
e demais atividades de natureza administrativa relacionadas aos recursos humanos da Prefeitura;’
Desse modo, a matriz de responsabilização não alcança
o Manifestante, sendo infundada sua responsabilização
a qualquer título nos presentes autos.
Toda a materialização processual que foi trazida aos autos revela que a suposta ausência de curso superior foi

[...]
Por outro lado, há possibilidade de ter havido algum tipo
de equívoco, respeitosamente, por parte da auditoria,
que ao tomar por base registros desatualizados informados pela Prefeitura, considerou que os referidos servidores não teriam nível superior.
O Manifestante não obteve sucesso em providenciar a
referida documentação a ﬁm de apresentá-la com os
presentes esclarecimentos, mas desde logo protesta pela oportunidade superveniente de juntada de documentação e esclarecimentos em sustentação oral.
Por tais fundamentos, deve ser afastada a responsabilização do Manifestante nos presentes autos, o que ora
se requer.
III – REQUERIMENTOS
ANTE TODO O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos
fáticos e jurídicos acima alinhados, REQUER o Manifestante:
(A) A juntada dos presentes esclarecimentos aos autos
do processo TC n. 2122/2015;
(B) A concessão do direito de defesa oral no momento
que anteceda ao julgamento, devendo os advogados serem previamente intimados pelo Diário Oﬁcial quando
da designação da referida pauta de julgamento, sob pena de nulidade;
www.tce.es.gov.br

(C) O acolhimento dos esclarecimentos e justiﬁcativas
para, no mérito, afastar a responsabilização do Manifestante, vez que não há ato praticado pelo Manifestante
em relação aos indícios de irregularidades suscitados;
(D) Por ﬁm, reitera o Manifestante e pede que as intimações de todos os atos processuais sejam publicadas no
Diário Oﬁcial em nome dos advogados ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO, OAB/ES 15.786 e GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA, OAB/ES 16.046, sob pena de nulidade.
2.2 - Wallace de Medeiros Cazelli – Ex-Secretário Municipal de Saúde
Em vista do termo de citação 1959/2015, foram apresentados os seguintes argumentos de defesa:
2.3 Lucienne Rusciolelli Paiva Bastos – Ex-Secretária
Municipal de Administração
Em vista do termo de citação 50081/2016, foram apresentados os seguintes argumentos de defesa:
II – DOS ESCLARECIMENTOS INICIAIS:
1. Trata-se da defesa do Termo de Citação de Tomada de
Contas Especial- Auditoria - do exercício de 2008 e 2009,
do Proc. TC n.º 02122/2015-8 da Secretaria Municipal de
Saúde de Vila Velha, que tiveram como responsáveis pela Secretaria Municipal de Administração, Lucienne Rusciolelli Paiva Bastos(2008) e Evilásio Angelo (2009).
2. A defesa de citação em questão tem a propositura de
apresentação de justiﬁcativas em relação aos indícios de
irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI
n.º 1137/2015, disposto no Item 2.1.6. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAÇÃO SUPERIOR COMPLETA PARA RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO.
3. Assim, considerando o fato de que NÃO reconheceSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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mos tal irregularidade, já que não existiu nenhum pagamento de tal gratiﬁcação, realizado no exercício de 2008,
passamos a esclarecer os fatos.
[...]
2. Com relação aos esclarecimentos administrativos e
técnicos do pagamento da referida gratiﬁcação apontada pela equipe técnica do TCEES:
Não reconhecemos tais irregularidades. Os valores pagos aos servidores em questão no período de 2008 estão
todos corretos. Portanto, passamos a esclarecer.
Primeiramente, o período em que estivemos a frente da
Secretaria Municipal de Administração:
No período em que estivemos respondendo pela Secretaria de Administração, ou seja, de 23/04/2007 a
31/12/2008, quando detectado ocorrência de pagamentos equivocados, para mais ou para menos, estes sempre foram corrigidos através de correção técnica lançadas no sistema GP Cetil pelos técnicos de RH, com a consequente e respectiva abertura de processo administrativo de sindicância para regularização e apuração do caso especíﬁco.
Ainda neste sentido, todos os pagamentos realizados
neste período, foram originados e registrados em folha
de pagamento, previamente autorizados expressamente
pelo ordenador de despesa da referida pasta, neste caso
Secretaria Municipal de Saúde.
As Fichas Financeiras do período de 01/2008 a 12/2009
(em anexo) e também do Resumo Verbas por Funcionários do período de 01/2007 a 12/2009 (em anexo), gerados pelo Sistema GP Cetil, apresentam todos os lançamentos efetuados e pagos aos servidores apontados pela ITI 1137/2105 e consequentemente pela Tomada de

Contas Especial - Auditoria.
Pode ser observado então, que no período de 2008, não
existe nenhum lançamento efetuado no PD 321 – Gratiﬁcação Lei 4669/2008, ao contrário do que aponta o
Quadro de nº 8 da ITI 1137/2105.
Apresentamos então, o quadro abaixo, em que foram extraídos das Fichas Financeiras e Resumo de Verbas por
Funcionários, do período de 01/2007 a 12/2009, os valores reais pagos correspondentes a Gratiﬁcação da Lei
4669/2008. Pode ser observado que esta gratiﬁcação foi
paga apenas por um período no ano de 2009, conforme
demonstrado na planilha abaixo:
Comprovamos dessa forma, que não ocorreu nenhum
pagamento desta verba no período do ano de 2008,
período em que estava nomeada a frente da Secretaria
Municipal de Administração, conforme cópias de Decretos de nomeação e exoneração, no cargo de Secretária
Municipal de Administração, em anexo.
Assim, aﬁrmamos mais uma vez, que não ocorreu nenhuma irregularidade, apenas um equívoco apontado pela equipe técnica do TC, quando da elaboração da ITI
1137/2105.

comissionado criado pela lei, o servidor deve ter formação superior completa.
A equipe técnica vislumbrou que eram pagos gratiﬁcações aos servidores que exerciam cargos comissionados
de direção na Secretaria Municipal de Saúde, porém, O5
(cinco) desses servidores não atendiam o requisito de
formação para fazerem jus ao recebimento.
Dessa forma, atribui responsabilidade ao defendente
por ter concedido gratiﬁcação aos servidores sem a comprovação da formação superior completa.
No entanto, ao contrário do que aﬁrma a equipe técnica,
não compete ao defendente esta atribuição, mas sim ao
Prefeito do Município de Vila Velha.
Os Tribunais Superiores harmonizam com o entendimento que o chefe do executivo é responsável pela nomeação e exoneração do servidor, não cabendo aos secretários esta atribuição [...].
Os supostos atos irregulares praticados pelo defendente
são oriundos da função exercida na Secretaria Municipal
de Administração do Município de Vila Velha.
E os fatos aqui apontados referem se a Secretaria Municipal e Saúde do Município de Vila Velha.

2.4 - Evilásio Ângelo – Ex-Secretário Municipal de Administração

Ademais, podemos destacar a Lei Orgânica do Município
de Vila Velha, especiﬁcamente o seu artigo 62, in verbis:

Em vista do termo de citação 50082/2016, foram apresentados os seguintes argumentos de defesa:

Art. 62 Além das atribuições ﬁxadas em lei ordinária,
compete aos Secretários Municipais;

1 - PRELIMINARMENTE
-CARÊNCIA DE AÇÃO- ILEGITIMIDADE PASSIVA ‘AD CAUSAM’

I - orientar, coordenar e superintender as atividades dos
órgãos da Administração Municipal, na área de sua competência;

De acordo com a Lei Municipal n° 4.669/2008 em seu artigo 4°, para fazer jus a gratiﬁcação referente ao cargo

II - expedir instruções para execução das leis, decretos e
regulamentos relativos aos assuntos de suas secretarias;

www.tce.es.gov.br
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III - apresentar anualmente ao Prefeito, à Câmara Municipal e às entidades populares, relatório anual dos serviços realizados nas suas Secretarias;

Indubitável, portanto, que a gratiﬁcação foi criada através de lei, para atender a Secretaria Municipal de Saúde,
sendo suas despesas arcadas pela mesma.

§ 4° Na estrutura do Poder Executivo Municipal, são ordenadores de despesas:

IV- comparecer à Câmara Municipal, quando por esta
convidado e sob justiﬁcação especíﬁca;

E atendendo os dispositivos supracitados, o Secretário
de Saúde do Município procede da seguinte forma:

II - Procurador Geral;

V - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhes
forem delegadas pelo Prefeito.” (grifos da ITC)

Todos os meses o Secretário de Saúde encaminha ao ora
defendente· uma CI - Comunicação Interna, AUTORIZANDO o pagamento de gratiﬁcação aos servidores que exercem a função de gerenciamento, coordenação ou direção de departamento na Secretaria de Saúde.

Claramente nota-se que os Secretários Municipais são
responsáveis para orientar, coordenar e superintender
as atividades executadas na área de sua respectiva competência.
No caso em tela, trata-se de servidores da Secretaria
Municipal de Saúde, e, portanto, quem tem competência para nomear é o Prefeito Municipal, com a devida requisição do Secretário de Saúde.
E ainda, a gratiﬁcação paga a estes servidores está prevista na Lei no 4.669/2008, a qual foi aprovada pelo então Prefeito Municipal, Sr. Max Freitas Mauro Filho, com
a única ﬁnalidade de criar gratiﬁcação para a Secretaria
Municipal de Saúde, conforme o artigo 1º da Lei supracitada:
Art. 1º Ficam instituídas, no âmbito da Secretaria de
Saúde, as seguintes gratiﬁcações de atividades, conforme previsão do art. 60 da Lei no 4. 602 25 de janeiro de
2008:
O artigo 5° da citada Lei Municipal prevê:
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão as contas de dotação orçamentárias próprias
previstas no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos provenientes da União (MAC, PAB ou
do Bloco de Gestão da Saúde), que serão suplementares,
caso necessário.

Não obstante, o Secretário de Saúde encaminha ainda
uma planilha descritiva com todos os nomes, matrículas, função e gratiﬁcação, a qual é anexada ao documento que autoriza tal pagamento.
Portanto, o defendente somente efetuava o pagamento
dos servidores após a autorização expressa do Secretário
de Saúde, com os seguintes dizeres:
Autorizo o pagamento de gratiﬁcação aos servidores
que exercem função de Gerenciamento, Coordenação
ou Direção de Departamento/Programas nesta Secretaria Municipal de Saúde, conforme determina a Lei nº
4.669/2008, referente ao mês de fevereiro de 2010.
E o Secretário Municipal de Saúde, nada mais fez do que
atender a Lei Municipal no 3.779/2001, a qual atribui aos
Secretários Municipais, a responsabilidade de ordenadores de despesas, senão vejamos:
Art. 3° Fica estabelecida a desconcentração administrativa do Poder Executivo do Município de Vila Velha, com
atribuição de competência aos Órgãos Municipais para
produção de atos e distribuição de decisões e execuções
administrativas.
( ... )
www.tce.es.gov.br

I- Prefeito Municipal;
III - Secretários Municipais;
IV- Auditor Geral;
V - Secretário de Gabinete do Prefeito;
VI- Coordenador de Comunicação Social;” (grifos nossos)
Portanto, com clareza observa-se que o Secretário Municipal de Saúde é o ordenador de despesas da Secretaria de Saúde, razão pela qual, autoriza e manda pagar
as gratiﬁcações aos servidores pertencentes à Secretaria
Municipal de Saúde.
Importante salientar, que o Ordenador de Despesas é a
pessoa que tem autonomia para gerir a empresa, responsabilizando-se pelos corretos empregos dos seus recursos, pelos pagamentos efetuados, dentre outros.
Nesse sentido dispõem os artigos 1 o e 2°, do Decreto
Municipal n° 42/2004, in verbis:
Art. 1º - Os ordenadores de despesas de que tratam os
incisos II, III, IV, V e VI do § 4º, do Art. 3º da Lei no 3. 779,
de 16 de janeiro de 2001, ﬁcam responsáveis por ordenar despesas de qualquer valor no âmbito de competência de suas respectivas Pastas.
Art. 2º - Aos ordenadores de despesas compete:
I - autorizar empenhos e pagamentos de despesas procedentes de sua Unidade Orçamentária, observado o disposto no Art. 6 o deste Decreto;
II - assinar contratos, acordos, convênios e outros instrumentos congêneres, na forma do inciso II do Art. 5º deste Decreto;
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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III - determinar para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei no
4.320/1964, da Lei Complementar no101/2000 e da Lei
nº 8. 666/1993 e suas alterações, no que se refere a licitações e contratos;
IV - organizar os serviços afetos à sua área, estabelecer
normas, ﬂuxos internos, sempre sob a proteção da lei e
da boa técnica, zelando pela sua eﬁciência e eﬁcácia;
V - gerir os recursos orçamentários e ﬁnanceiros à sua
disposição, sem afastamento dos princípios básicos de
legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, legitimidade e economicidade.
Os dispositivos supracitados encontram respaldo legal
do artigo 80, § 1°, do Decreto Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1.967, veja:
Art. 80 - Os órgãos de contabilidade inscreverão como
responsável todo ordenador da despesa, o qual só poderá ser exonerado de sua responsabilidade após julgadas
regulares suas contas pelo Tribunal de Contas.
§ 1º - O Ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho,
autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de
recursos da União ou pela qual esta responda.
Nesse sentido, o Ordenador de despesas é o agente público com autoridade administrativa para gerir os dinheiros e bens públicos, de cujos atos resultam o dever de
prestar contas, submetendo-se, por isso, ao processo de
tomadas de contas, para ﬁns de julgamento perante o
Tribunal de Contas.
Traz à colação o entendimento jurisprudencial, o qual
corrobora in totum os argumentos aqui defendidos:[...].
Destarte, veriﬁca-se que em nenhum dos atos pratica-

dos e registrados na presente Instrução Técnica Inicial e
Manifestação Técnica são de responsabilidade do defendente, haja vista se tratar de fatos ocorridos na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vila Velha, ES.

Outrossim, conforme seu depoimento em audiência, a
primeira requerida não era sua subordinada, sendo que
não possuía nenhuma responsabilidade sobre a mesma.
Senão vejamos às ﬂs. 525/526:

O defendente somente recebia o documento autorizativo do Secretário Municipal de Saúde, e encaminhava-o para o Recursos Humanos para proceder ao respectivo pagamento.

Que todas as nomeações eram feitas diretamente no gabinete do Prefeito; Que a primeira requerida foi nomeada para a Secretaria de Saúde, não se recordando o cargo ao qual ela foi nomeada; Que as nomeações eram feitas da seguinte forma: 1)O Servidor era nomeado pelo
Gabinete do Prefeito, através de Decreto, 2)Publicado
em Diário Oﬁcial; Que o RH da Secretaria de Saúde quem
fazia a coleta dos documentos e posterior admissão do
servidor; Que, em seguida, o RH da Secretaria de Saúde
encaminhava todos os documentos para o RH da Secretaria de Administração, que inseria os dados no sistema;
Que a conferencia dos documentos era feita pelo RH da
Secretaria de Saúde, inclusive o preenchimento da ﬁcha
funcional do servidor que: A primeira demandada estava subordinada à Secretaria de Saúde, e não ao depoente; Que os únicos funcionários subordinados ao depoente eram os da Secretaria de Administração, onde o depoente exercia o cargo de Ordenador de Despesas; Que o
ato de posse do servidor acontece no RH da Administração; Que, no caso de função gratiﬁcada, é o Secretário da
pasta em que o servidor está lotado; Que em que pese o
documento de ﬂs.39 dos autos, o qual se refere a um termo de posse, está assinado pelo depoente, contudo é a
Secretaria da Pasta o responsável pela nomeação, pois é
ele quem indica ao Prefeito; Que os documentos são encaminhados para o depoente tão somente para sua respectiva assinatura; Que, quanto aos funcionários da Secretaria de Saúde, nenhum deles passavam pelo depoente, mas sim ao RH da Secretaria de Saúde; Isto posto,

Importante destacar aqui, que o tema já foi objeto de
Sentença Judicial nos autos do Processo N° 051555631.2011.8.08.0024 da Ação Civil de Improbidade Administrativa, em trâmite na 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO
AMBIENTE E SAÚDE DE VITTÓRIA, onde o Exmo. Juiz entendeu por afastar a responsabilidade do Sr. Evilásio de
Ângelo, conforme parte da sentença transcrita abaixo:
( ... )
Quanto ao requerido Evilasio de Ângelo, então Secretário Municipal de Administração, argumenta o autor que
o mesmo corroborou para o ato de improbidade praticado pela primeira requerida, na medida em que foi omisso ao pagamento indevido realizado em favor desta.
Em análise do arcabouço probatório, não me convenço
da existência do liame subjetivo entre requerido então
Secretário Municipal e o ato de improbidade já analisado.
Conforme colacionado pela defesa às ﬂs. 326, não é da
competência legal do Secretário Municipal a conferência
das declarações prestadas pelo servidor municipal, sendo, outrossim, incabível que se estabeleça do Secretário
Municipal a conferencia de todas as informações prestadas pelos servidores do município.
www.tce.es.gov.br
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não me convenço de que o requerido Evilasio de Ângelo agiu com dolo ou culpa ·com vistas a colaborar para o
ato de improbidade praticado pela primeira requerida.
Assim, reconhecer o ato de improbidade administrativa
com relação ao segundo requerido, seria reconhecer a
possibilidade de condenação com esteio na responsabilidade objetiva, o que é amplamente combatido pelos Tribunais Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL NOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATWA. ATUAÇÃO DE CONSULTOR JURÍDICO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO/RS COMO ADVOGADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA VEREADORA DO
MUNICÍPIO, POR SUPOSTA CUMULAÇÃO INDEVIDA DE
CARGOS. VIOLAÇÃO AO ART. 11 DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DOLOSA. ATIPICIDADE. AGRAVOS REGIMENTAISDESPROVIDOS.
1. A improbidade é uma ilegalidade qualiﬁcada pelo intuito malsão do agente, atuando sob impulsos eivados
de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave.
2. Dessa atuação malsã do agente, ademais, deve resultar (i) o enriquecimento ilícito próprio ou alheio (art. 9o.
da Lei 8.429/ 92}, (ii) a ocorrência de prejuízo ao Erário
(art. 10 da Lei 8.429/92) ou (iii) a infringência aos princípios nucleares da Administração Pública (arts. 37 da
Constituição e 11 da Lei 8.429/ 92).
3. Observe-se, ainda, que a conduta do Agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração
desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da
Lei 8.429/92, admite-se que possa ser culposa, mas em

nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. Precedentes: AIA 30/AM, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 28.09.2011; REsp. 1.103.633/MG, Rel. Min.
LUIZ FUX, DJe 03.08.2010; EDcl no REsp. 1.322.353/PR,
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.12.2012; REsp.
1.075.882/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe
12.11.2010; REsp. 414.697/RO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.09.2010; REsp. 1. 036.229/PR, Rel. Min.
DENISE ARRUDA, DJe 02.02.2010.
4. In casu, a condenação dos acusados, com fundamento no art. 11, caput da Lei 8.429/92, teve por base a contratação pela ré MARIA LORENA MAYER do corréu ANTONIO AUGUSTO, consultor jurídico da Câmara Municipal de Novo Hamburgo/ RS, para atuar como Advogado
particular em Ação Civil Pública por improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público, imputando-lhe a conduta de acumular os cargos de vereadora e de
Coordenadora de Unidade Básica de Saúde.
5. Inexiste, contudo, vedação expressa e inequívoca para a atuação do servidor (Consultor Jurídico da Câmara
Municipal) como Advogado de defesa em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, uma vez que a Lei
8. 906/94 (Estatuto da OAB) proíbe exercício da advocacia por servidores públicos contra a Fazenda Pública que
o remunere, o que não é o caso dos autos.
6. O eventual exercício irregular da atividade de advocacia, se fosse o caso, deve ser apurado em procedimento
administrativo da OAB e não em Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa.
7. Não se vislumbra, outrossim, a presença do dolo ou
má-fé, porquanto a mera atuação como advogado partiwww.tce.es.gov.br

cular em Ação Civil Pública proposta pelo órgão Ministerial não comprova o intuito malsão dos agentes em violar os princípios da Administração Pública.
8. Agravos Regimentais desprovidos. (AgRg no AREsp
83.233/ RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe
03/06/2014)
Pelos fundamentos ora sustentados, entendo que, quanto ao requerido Evilasio de Ângelo, não merece prosperar a pretensão autoral, eis que ausente o fato constitutivo de seu direito.
Assim, tendo em vista os contornos fáticos apresentados
nestes autos, pautado pelos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, com esteio no art. 12, 1, do mesmo
diploma legal, entendo por pertinente aplicar a requerida Elizangela dos Santos Oliveira Federici: A) o ressarcimento integral do dano no montante de R$ 29.770,00
(vinte e nove mil, setecentos e setenta reais), sendo a
quantia indevidamente recebida dos cofres públicos e B)
o pagamento de multa civil, sendo que a ﬁxo no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais). DISPOSITIVO: À luz do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
com relação ao requerido Evilasio de Ângelo.”( ... ) (grifo nosso)
Ante o exposto, requer a Vossa Excelência, o acolhimento da preliminar arguida, ante a ﬂagrante ilegitimidade
passiva do defendente, com a consequente extinção do
processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil.
2- NO MÉRITO
2.1 AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAÇÃO SUPERIOR
COMPLETA PARA RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Infringência: art. 4° da Lei Municipal n° 4.669/2008

cipal de Saúde.

Como acima destacado, a equipe técnica vislumbrou que
eram pagos gratiﬁcações aos servidores que exerciam
cargos comissionados de direção na Secretaria Municipal de Saúde, porém, 05 (cinco) desses servidores não
atendiam o requisito de formação para fazerem jus a tal
recebimento.

Dessa forma, o defendente recebia o documento autorizativo, e encaminhava-o para o Recursos Humanos para
proceder ao pagamento.

A Lei Municipal no 4.669/2008 em seu artigo 4°, prevê
que para fazer jus a gratiﬁcação referente ao cargo comissionado criado pela lei, o servidor deve ter formação
superior completa.
Dessa forma, atribui responsabilidade ao defendente pela concessão da gratiﬁcação presente na Lei Municipal
4.669/2008 aos servidores sem a comprovação do requisito legal (formação superior).
Data vênia, a equipe técnica está equivocada.
Importante ressaltar, que todos os meses os Secretários
Municipais encaminhavam para o defendente a relação
dos servidores para que os mesmos integrem a folha de
pagamento da Prefeitura.
E nesse sentido, nota-se que o Secretário Municipal de
Saúde encaminhava ao defendente uma CI - Comunicação Interna, AUTORIZANDO o pagamento de gratiﬁcação
aos servidores que exerciam a função de gerenciamento,
coordenação ou direção de departamento.
Não obstante, o Secretário de Saúde encaminhava ainda
uma planilha descritiva com todos os nomes, matrículas,
função e gratiﬁcação, a qual era anexada ao documento
que autorizava tal pagamento.
Com clareza observamos que o Secretário Municipal de
Saúde era quem autorizava e mandava pagar as gratiﬁcações aos servidores pertencentes à Secretaria Muni-

Registra-se ainda, que a Prefeitura Municipal de Vila Velha possui mais de 8.000 (oito mil) servidores, e dessa
forma, todos os Secretários Municipais são responsáveis
por suas pastas.
E mesmo que admitamos que os referidos servidores
não cumpriam os requisitos para o recebimento de tal
gratiﬁcação, ainda assim, o defendente não teria responsabilidade sobre os fatos.
O defendente não tem responsabilidade pelos seguintes
motivos:
-não foi o defendente que criou a gratiﬁcação de função;
- não foi o defendente que fez a admissão dos citados
servidores;
- não foi o defendente que fez a conferência dos documentos e formação acadêmica dos servidores;
- não foi o defendente que os nomeou para exercer a
função gratiﬁcada;
- não foi o defendente que autorizou o pagamento das
gratiﬁcações aos referidos servidores.
Ora, como se sabe, tais servidores foram nomeados pelo
Prefeito Municipal, e o defendente não teve ingerência
alguma sobre o mesmo.
Dessa forma, requer que seja afastada a irregularidade
imputada ao defendente.

to para receber a gratiﬁcação de função, de fato exerceu a função.
Assim, embora não estivessem legalmente aptos para
exercer o cargo comissionado, essa função foi desempenhada por eles.
Portanto, não houve enriquecimento sem causa, haja
vista os servidores terem, de fato, desempenhados as
funções em comissão, e recebidos para tanto.
Em que pese o zelo com a coisa pública, o defendente
não praticou qualquer ato que lesionasse o patrimônio
público, nem mesmo se beneﬁciou indevidamente do
erário municipal.
Dessa forma, descabe falar em ressarcimento ao erário,
haja vista que os citados servidores desempenharam as
funções para as quais foram nomeados.
No caso em tela, mesmo que admitamos um erro por
parte do defendente, o que admitimos somente por
amor ao debate, não houve dolo e muito menos culpa.
Diante o exposto, requer a Vossa Excelência, o acolhimento da preliminar arguida, ante a ﬂagrante ilegitimidade passiva do defendente, ou caso esta seja ultrapassada, que no mérito seja julgado totalmente improcedente as irregularidades apontadas, julgando regulares
os atos praticados pelo mesmo.
2.5 - Bruno Figueiredo Carlini – Servidor municipal nomeado

- DA INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO

Em vista do Termo de Comunicação de Diligência
50001/2016, foram apresentados os seguintes argumentos de defesa:

Cabe ressaltar, que os 05 (cinco) servidores apontados
na Instrução Técnica Inicial, embora não tenha requisi-

Eu, BRUNO FIGUEIREDO CARLINI, brasileiro, casado, servidor público, carteira de identidade n° 2.060.562/ES e

www.tce.es.gov.br
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CPF 058.553.057-24, residente e domiciliado à Av. Papa
João XXIII, n° 586, Bairro Cobilândia, Vila Velha/ES, venho respeitosamente juntar nos autos do processo em
epígrafe, a DECLARAÇÃO de conclusão de curso superior conforme solicitado por Vossa Excelência na Decisão
Monocrática Preliminar DECM -15 79 f 2016-1.

Art. 4º Farão jus ao recebimento das referidas gratiﬁcações os servidores municipais comissionados, efetivos e
designação temporária, com formação superior completa, que estejam no efetivo exercício e no desempenho
de suas atribuições no âmbito da Secretaria Municipal
de Saúde.

ponsabilidades previstas na estrutura organizacional que
devem ser cometidas a um servidor.

2.6 - Marcelo Agostini Barroso – Servidor municipal nomeado

De pronto e por força do princípio constitucional da impessoalidade, o art. 4º da referida lei municipal deveria
ser considerada inconstitucional e a despesa dela decorrente deveria ser glosada.

Lei Complementar Nº 6, de 03 De setembro De 2002.

Em vista do Termo de Comunicação de Diligência
50004/2016, foram apresentados os seguintes argumentos de defesa:
O REQUERIDO é diplomado em curso superior de Pedagogia desde o ano de 2007. No ano de 2009, quando foi
admitido pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, preenchia cabalmente todos os requisitos legais para receber a remuneração de gratiﬁcação autorizada no disposto legal Nº 4.669/2008, comprovado com documentação
comprobatória acostado na presente.
DOS PEDIDOS.
a) Requer juntada de toda documentação probatória,
acostada em anexo, de sua capacidade acadêmica para
receber os valores pagos a título de gratiﬁcação a época
que esteve laborando na prefeitura de Vila Velha;
b) Seja a presente arquivada, por falta de sustentação legal para prosseguimento.
3 – Análise:
À primeira vista tem-se a impressão que o legislador
municipal instituiu mediante o artigo 4º lei 4.669/2008,
uma gratiﬁcação aos servidores da Secretaria Municipal
de Saúde, portadores de diploma de curso superior completo e nos seguintes termos:

Segundo se infere de tal leitura do dispositivo, haveria
uma inversão no sentido do conceito de cargo público. É
o cargo que demanda, em função de sua complexidade,
a formação do candidato e sua remuneração e não a formação do candidato que deﬁne a sua remuneração, senão vejamos:
Segundo os Incisos I e II do art. 37 da Constituição Federal/88, os cargos, [...] são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, [...] e, a
investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
Na legislação infraconstitucional, deﬁne-se cargo público como:
Lei nº 8.112/1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos
civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais.:
Art. 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e reswww.tce.es.gov.br

Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos
os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.
Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha e dá outras providências.
Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor, criado por
lei, com denominação própria, número certo e vencimento especíﬁco pago pelos cofres públicos.
Parágrafo Único. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, e aos estrangeiros na forma da lei, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.
Art. 4º Os cargos de provimento efetivo da Administração direta, das autarquias e das fundações públicas serão organizados em carreiras, admitindo-se, se necessários a criação de cargos isolados.
Parágrafo Único. As carreiras serão organizadas em classes de cargos, observadas a escolaridade e a qualiﬁcação
proﬁssional exigidas, bem como a natureza e a complexidade das atribuições a serem exercidas por seus ocupantes, na forma prevista na legislação especíﬁca.
Art. 5º Quadro de pessoal é o conjunto de cargos de carreiras ou isolados de um órgão ou entidade da Administração municipal.
Art. 6º É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das de seu cargo, exceto para o exercício de cargo em
comissão ou de função gratiﬁcada e de comissões legais.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Compulsando a Ementa da lei 4.669/2008, tem-se que
a lei:
Concede gratiﬁcação aos Coordenadores de Departamento, Gerentes de Serviços e Gerentes de Unidade de
Saúde.
Assim, a concessão da gratiﬁcação destina-se a remunerar aos servidores nomeados para exercerem os cargos
de Coordenadores de Departamento, Gerentes de Serviços e Gerentes de Unidades de Saúde.
Corrobora tal entendimento o disposto no artigo 1º vazado nos seguintes termos:
Art. 1º Ficam instituídas, no âmbito da Secretaria de
Saúde, as seguintes gratiﬁcações de atividades, conforme previsão do art. 60, da Lei n° 4.602, de 25 de janeiro de 2008:
I - Gerência de Unidade de Saúde/Pronto Atendimento/
Hospital Municipal e as respectivas gerencias administrativas, clínica e enfermagem desses setores;
II - Coordenador de Departamento;
III - Gerente de Programas e Serviços.
§ 1º A gratiﬁcação a que se refere o inciso I deste artigo
será devida aos servidores do Município em efetivo exercício, no desempenho de suas atividades na gerência de
serviços e gerências de Unidade Básica de Saúde, Unidade de Saúde da Família, Pronto Atendimento e Hospital
Municipal.
§ 2º A gratiﬁcação a que se refere o inciso II deste artigo será devida aos servidores do Município em efetivo
exercício, no desempenho de suas atividades na coordenação de Departamento de Serviços de Saúde, Departamento de Saúde Pública, Departamento PACS/PSF, De-

partamento de Administração em Saúde, Departamento
de Controle, Avaliação e Auditoria, Fundo Municipal de
Saúde, Gerência de Vigilância Epidemiológica e Gerência
de Controle de Zoonoses, Gerência de Farmácia, Gerência de Apoio Administrativo.
§ 3º A gratiﬁcação a que se refere o inciso III deste artigo
será devida aos servidores do Município em efetivo exercício, no desempenho de suas atividades na gerência de
Programas de Saúde da Secretaria de Saúde e Coordenação de Serviços de Saúde, vinculados aos Pronto-Atendimentos e Hospital Municipal.
É forçoso admitir que o disposto no Art. 4º da Lei Municipal 4.669/2008, quando se refere a “formação superior completa” está se referindo ao pré-requisito para o
exercício dos cargos listados e beneﬁciados pela gratiﬁcação instituída.
De outra banda, não há no dispositivo legal em análise,
qualquer previsão de gratuidade pelo exercício dos cargos listados no artigo 1º da referida lei, como determina
o art. 7º Lei Complementar Municipal nº 6/2002
Nestes termos, nomear servidor para o exercício de cargos relacionados no Art. 1º da Lei 4.669/2008, sem que o
mesmo atenda aos pré-requisitos dispostos no art. 4º da
mesma lei, constitui uma ilegalidade/irregularidade passível de sanção legal por parte desta Corte de Contas. No
entanto, não conﬁgura dano ao erário posto que a gratiﬁcação remunere o exercício do cargo e não a formação
acadêmica do candidato. Exigir do responsável a restituição dos valores pagos a título gratiﬁcação pelo exercício
de função para a qual o servidor não atendia aos pré-requisitos importa no enriquecimento sem causa da administração.
www.tce.es.gov.br

Isto posto, entendemos prosperar os argumentos apresentados pelo senhor Eduardo Pereira Soares - Ex-Secretário Municipal de Saúde quanto à prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas uma vez que a suposta ilegalidade cometida pelo responsável (nomear servidor para o exercício de cargo para os quais não possua
os pré-requisitos) implicaria na sanção de multa por parte desta Corte de Contas, nos termos do Inciso II do art.
135 da Lei Complementar 621/2012, e, como já decorridos mais de 5 anos dos fatos apontados (2008/2009) e,
nos termos do art. 71 da mesma lei, ocorrera a prescrição da pretensão punitiva por parte desta Corte.
Entendemos prosperar, também, parte dos argumentos
apresentados pelo senhor Wallace de Medeiros Cazelli
– Ex-Secretário Municipal de Saúde, quando aﬁrma que
“os 5 (cinco) servidores apontados na Instrução Técnica
Inicial, embora não tenha requisito para receber a gratiﬁcação de função, de fato exerceu a função”, que “embora não estivessem legalmente aptos para exercer o cargo
comissionado, essa função foi desempenhada por eles”.
No mesmo sentido e palavras que argumentou o senhor
Evilásio Ângelo – Ex-Secretário Municipal de Administração.
Finalmente, acrescento que, tendo sido afastada a ocorrência de dano ao erário, é necessário que seja novamente ordenada a modiﬁcação da natureza do processo, desconvertendo-o de Tomada de Contas Especial
para a natureza original de Auditoria.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos, o
entendimento técnico e do Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Preliminarmente, tendo em vista a análise procedida nos itens que versam sobre a ocorrência de dano ao
erário, onde se conclui pelo afastamento da imputação
de ressarcimento de valores, por desconverter os autos
para serem apreciados como processo de ﬁscalização,
na forma do artigo 329, §8º do RITCEES;
1.2. Considerar prescrita a pretensão punitiva desta
Egrégia Corte de Contas nos presentes autos, com fulcro
no art. 71, §1º da Lei Complementar 621/2012.
1.3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.

RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 936/2018 – PLENÁRIO

2. Unânime.

Processos: 01968/2016-8, 09801/2016-6, 05985/20169, 12528/2014-9

3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classiﬁcação: Pedido de Reexame

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS

UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória

terposto pela Sra. Raquel Ferreira Drummond de Aguiar
(Controladora Geral do Município de Vitória), em face
do Acórdão TC 1925/2015, proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do Processo TC 12.528/2014, cuja parte
dispositiva foi lavrada com o seguinte teor:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC12528/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia oito de dezembro de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva tratada
no item II do voto do Relator, excluindo a senhora Isabel
Cristina Baptista Louvem Brunetti do rol de responsáveis;
2. Acolher as justiﬁcativas apresentadas pelos senhores
José Eduardo de Souza Oliveira e Marconi Pereira Fardin afastando o indício de irregularidade tratado no item
III.2 do voto do Relator (Precária ﬁscalização do contrato), com fundamento no art. 207, §3º do Regimento Interno

1 RELATÓRIO

3. Rejeitar as razões apresentadas pelo senhor José Eduardo de Souza Oliveira e pela senhora Rosa Maria Crivilin reconhecendo-os como responsáveis pela irregularidade versada no item III.1 (Utilizar recursos vinculados
à contribuição especial de iluminação pública para custeio dos serviços de montagem de iluminação decorativa de natal), isentando-os contudo da aplicação de sanção, uma vez que não foi identiﬁcada a realização de pagamentos à contratada sob a referida dotação orçamentária;

Cuidam os presentes autos de Pedido de Reexame in-

4. Determinar aos atuais titulares da Secretaria de Trans-

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Recorrente: RAQUEL FERREIRA DRUMMOND DE AGUIAR
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
1925/2015 PLENÁRIO – CONHECER – NÃO PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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porte, Trânsito e Infraestrutura e da Secretaria de Controladoria Geral do Município de Vitória que, ao efetuar
pagamentos em virtude do Contrato 444/2014, não os
façam com recursos oriundos da Contribuição de Iluminação Pública (COSIP);
5. Julgar procedente a presente Representação, nos termos do art. 95 inciso II c/c art. 99, §2º da LC 621/2012;
6. Encaminhar os presentes autos à SEGEX, para monitoramento da determinação contida no item 4 deste Acórdão;
7. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
O Núcleo de Recursos e Consultas manifestou-se nos autos por meio da Instrução Técnica de Recurso 75/2018
opinando pelo conhecimento do recurso e não provimento.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer 1640/2018), manifesta-se de acordo com a Instrução
Técnica de Recurso 75/2018 propondo a manutenção do
Acórdão 1925/2015 – Plenário.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica, para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Instrução Técnica de Recurso 75/2018, abaixo transcrita:
“[...]
2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE – DOS PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
Na parte dispositiva do Acórdão TC 1925/2015-Plenário

foi exarada a seguinte determinação:
4. Determinar aos atuais titulares da Secretaria de
Transporte, Trânsito e Infraestrutura e da Secretaria de
Controladoria Geral do Município de Vitória que, ao
efetuar pagamentos em virtude do Contrato 444/2014,
não os façam com recursos oriundos da Contribuição de
Iluminação Pública (COSIP) (g.n);
Pois bem, o Pedido de Reexame de que trata os autos
do processo TC 1968/2016 foi apresentado pela senhora
Raquel Ferreira Drummond de Aguiar, Controladora Geral do Município de Vitória.
Muito embora a peticionante não tenha ﬁgurado como
parte no processo TC 12528/2014, no qual foi prolatado
o Acórdão TC 1925/2015-Plenário, deve-se reconhecer a
sua legitimidade recursal ante o disposto no art. 396, II,
do RITCEES, in verbis:
Art. 396. Poderão interpor recurso:
[...]
II – os interessados, desde que alcançados pela decisão
ou que demonstrem razão legítima para intervir no processo, observado o disposto no art. 159 da Lei Orgânica
do Tribunal (g.n)
Inegável que tendo o comando decisório determinado
um não fazer, direcionado, dentre outros órgãos, à Controladoria Geral do Município de Vitória, desvela-se que
a senhora Raquel Ferreira Drummond de Aguiar, na qualidade de Controladora Geral do Município, passou a ser
parte interessada na demanda ora estendida por força
dos recursos apresentados.
Desse modo, veriﬁca-se que a senhora Raquel Ferreira
Drummond de Aguiar é parte capaz e possui interesse
e legitimidade processual para recorrer do Acórdão TC
www.tce.es.gov.br

1925/2015-Plenário, devendo ser rejeitado o pedido da
empresa SRE Engenharia e Construções Ltda, constante
à ﬂ. 40 (TC 1968/2016), onde alega ser a ora recorrente
parte ilegitima na presente relação processual.
O recurso apresentado é cabível uma vez que o pedido
de reexame é apto a propiciar a rediscussão de decisões
meritórias em processos de ﬁscalização, natureza a qual
pertence o processo TC 12528/2014.
Ademais tem-se que a tempestividade do recurso foi atestada pelo próprio Conselheiro Relator no Despacho de
ﬂ. 37 dos autos do Proc. 1968/2016.
Desse modo, considerando que se encontram presentes
os pressupostos recursais de admissibilidade, opina-se
pelo CONHECIMENTO do Pedido de Reexame apresentado pela senhora Raquel Ferreira Drummond de Aguiar.
3 DO MÉRITO RECURSAL
O Pedido de Reexame apresentado pela senhora Raquel
Ferreira Drummond de Aguiar visa impugnar o Acórdão
TC 1925/2015-Plenário (TC 12528/2014), proferido de
forma unânime pelo Plenário desta Corte, que julgou
procedente Representação ofertada pelo Ministério Público Especial de Contas e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), na qual se noticiou a existência de irregularidades no edital do Pregão Eletrônico
418/2014, lançado pela Prefeitura Municipal da Vitória,
bem como, na execução do Contrato 444/2014, decorrente do certame, ﬁrmado com a empresa SRE Engenharia e Construções Ltda., cujo objeto referiu-se à prestação de serviços de montagem, instalação, manutenção,
e desmontagem da iluminação decorativa de natal com
fornecimento de material.
No Acórdão TC 1925/2015-Plenário acolheu-se a tese,
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apresentada pelos Representantes e encampada pela área técnica, de que a receita auferida com o recolhimento da Contribuição para o Custeio dos Serviços
de Iluminação Pública (COSIP) tem ﬁnalidade especíﬁca e “[...] deve destinar-se exclusivamente ao ﬁm para
o qual foi implementado esse tributo, ou seja, o custeio
do serviço de iluminação pública”, não podendo ser destinada ao custeio dos serviços objetivados no Contrato
444/2014 (ﬂs. 607-643, vol. III, do TC 12528/2014), ﬁrmado entre a Prefeitura Municipal de Vitória e a empresa SRE Engenharia e Construções Ltda., que contemplaram a montagem, instalação, manutenção e desmontagem de iluminação decorativa de natal, com fornecimento de material.
A senhora Raquel Ferreira Drummond de Aguiar apresentou as seguintes teses visando à reforma do julgado:
- alega que o serviço de iluminação de Natal estaria incluído no conceito de “Serviço Público de Iluminação Pública”;
- cita o conceito de iluminação pública, disposto no § 1º
do art. 1º da Lei Municipal nº 5.815/2002, e argumenta
não haver óbice “[...] que se crie, dentro do gênero ‘Iluminação pública’ outras espécies, como ‘Iluminação Pública Natalina’, ‘Iluminação Pública Junina’, ‘Iluminação
Pública Decorativa’, e quaisquer outras espécies, desde
que não se desvirtue a categoria ‘iluminação’”;
- traz o signiﬁcado, inclusive ﬁlosóﬁco, do vocábulo “iluminação”, colhido em dicionários disponíveis na rede
mundial de computadores, e sustenta que o MPEC, em
sua representação, procurou “[...] atribuir sentido extremamente restritivo ao conceito de ILUMINAÇÃO, para
que atinja tão somente algo incompreensivelmente reduzido como a ‘luz da segurança’, ou a ‘luz imprescin-

dível à interrupção da escuridão’, quando na verdade a
ILUMINAÇÃO não pode se restringir a isto”;
- alega não existir distinção entre “[...] clarear para embelezar, clarear para tornar seguro, clarear para evocar
uma tradição, ou qualquer outra forma de utilização de
raios luminosos”;
- argumenta que a determinação contida no Acórdão TC
1925/2015, no sentido de que a Administração Municipal se abstivesse de realizar pagamentos, relativos ao
Contrato 444/2014, com recursos oriundos da COSIP, estaria em confronto com o previsto nos artigos 60 e 63
da Lei 4.320/1964, uma vez que os valores destinados
ao pagamento dos serviços contratados já se encontrariam empenhados com deﬁnição da COSIP como fonte
de recursos;
- aduz que os recursos da COSIP foram utilizados por Municípios da Grande Vitória, em anos pretéritos, para o
custeio de iluminação de Natal, sem que houvesse questionamento deste TCEES;
Ao ﬁnal da exposição de suas razões recursais requereu a
senhora Raquel Ferreira Drummond de Aguiar, alternativamente, que: i) o afastamento da irregularidade relativa
à utilização de recursos da COSIP para custeio dos serviços de montagem de iluminação decorativa de Natal; ou,
ii) seja expedida apenas recomendação para que o Município se abstenha de utilizar recursos da COSIP para a
mesma ﬁnalidade, permitindo-se, porém, “[...] a conclusão das etapas de despesa do contrato executado [...]”.
Análise
Inicialmente convém tecermos algumas linhas acerca da
COSIP.
A COSIP – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluwww.tce.es.gov.br

minação Pública, também designada como Contribuição
Especial de Iluminação Pública ou, simplesmente, CIP, foi
estabelecida pela Emenda Constitucional nº 39/2002,
que inseriu, na Constituição da República, o art. 149-A,
de seguinte teor:
Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão
instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para
o custeio do serviço de iluminação pública, observado o
disposto no art. 150, I e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)
Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição
a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39,
de 2002) (g.n).
Em verdade a instituição da COSIP na CF/88 veio substituir a taxa de iluminação pública, julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em reiteradas ocasiões, tendo sido editada a Súmula 670 e, posteriormente, a Súmula Vinculante 41 que preceitua: “O serviço de
iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa”.
Com a previsão constitucional (art. 149-A) passaram os
Municípios a editarem leis locais objetivando a criação
da COSIP para o custeio da iluminação pública.
De se observar que a autorização constitucional contida
no art. 149-A estabelece, de maneira bastante clara, que
a COSIP tem por ﬁnalidade o “custeio do serviço de iluminação pública”.
Nesse passo, sustenta a senhora Raquel Ferreira Drummond de Aguiar, que o Acórdão TC 1925/2015-Plenário merece reforma posto que teria se utilizado de um
conceito excessivamente restritivo acerca da expressão
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“iluminação pública”, uma vez que, na ótica da ora Recorrente, o termo abrangeria a iluminação emitida por
decorações natalinas, tais quais as que foram objeto do
Contrato 444/2014, de sorte que seria permissível a utilização de recursos da COSIP para o pagamento dos serviços e fornecimentos executados pela empresa contratada (SRE Engenharia e Construções Ltda.).
Entretanto, em que pesem os argumentos tecidos, tem-se que a expressão “iluminação pública” não abarca todo e qualquer dispositivo de emissão luminosa, como
parece crer a Recorrente.
De se notar que a deﬁnição de iluminação pública nos é
dada pela Resolução 414/2010 da Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL:
Art. 2º Para os ﬁns e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes deﬁnições:
[...]
XXXIX – iluminação pública: serviço público que tem por
objetivo exclusivo prover de claridade os logradouros
públicos, de forma periódica, contínua ou eventual; (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)
Outrossim, a própria lei instituidora, no Município de
Vitória, da Contribuição para Custeio dos Serviços de
Iluminação Pública (COSIP), qual seja, a Lei Municipal
5.815/2002, trazia, à época da realização do procedimento licitatório e da contratação da empresa SRE, a seguinte deﬁnição da expressão iluminação pública. Vejamos o que ditava o § 1º de seu art. 1º:
§ 1°. Deﬁne-se como iluminação pública, para ﬁns de
hipótese de incidência da COSIP, o fornecimento de iluminação para ruas, praças, avenidas, túneis, passagens
subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abri-

gos de usuários de transportes coletivos, e outros logradouros de domínio público, de uso como e livre acesso, de responsabilidade de pessoa jurídica de direito público ou por esta delegada mediante concessão ou permissão, incluído o fornecimento destinado à iluminação
de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de
arte de valor histórico, cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas e deﬁnidas por meio de legislação especíﬁca, excluído o fornecimento de energia elétrica que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade.
Observe-se que o preceito supramencionado, de maneira muito clara e precisa, conceitua “iluminação pública”, para ﬁns de custeio pela COSIP, como o fornecimento de iluminação para ruas, praças, avenidas, túneis,
passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuários de transportes coletivos e outros logradouros de domínio público. Também se insere
no conceito de iluminação pública o fornecimento destinado à iluminação de monumentos, fachadas, fontes
luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou
ambiental, localizadas em áreas públicas e deﬁnidas por
meio de legislação especíﬁca. Porém, em nenhum momento o dispositivo faz alusão ou insere a iluminação
decorativa natalina na deﬁnição de “iluminação pública”,
muito embora inclua, a débito da COSIP, o custeio do fornecimento de energia para a iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte, desde
que tenham valor histórico, cultural ou ambiental e sejam deﬁnidas por legislação especíﬁca, mas não abarca,
de forma alguma, a iluminação decorativa de caráter festivo e temporário como é a decoração natalina.
Nesse passo, não podemos nos distanciar da ﬁnalidade
www.tce.es.gov.br

para a qual a COSIP foi instituída no art. 149-A da Constituição da República, sob pena de desvirtuar-se o próprio
tributo e impor-se tributação excessiva ao contribuinte.
É dizer-se que o dispositivo constitucional estabeleceu a
COSIP, especiﬁcamente, para o custeio “do serviço de iluminação pública”.
O “serviço de iluminação pública”, como é intuitivo, constitui-se em um serviço público. Serviços públicos podem
ser de caráter ut universe ou ut singuli, assim deﬁnidos
pelos Professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo:
Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal,
serviços públicos gerais (uti universi) ou indivisíveis são
aqueles prestados a toda coletividade, indistintamente,
ou seja, seus usuários são indeterminados e indetermináveis. Não é possível ao poder público identiﬁcar, de
forma individualizada, as pessoas beneﬁciadas por um
serviço prestado uti universi. Não há, tampouco, meio
de mensurar a utilização por parte de cada usuário.
Exemplos de serviços gerais são o serviço de iluminação
pública, o serviço de varrição de ruas e praças, o serviço
de conservação de logradouros públicos, entre outros.
Caso se adote uma concepção ampla de serviço público,
poderão ser designados ainda como serviços gerais ou
indivisíveis o policiamento urbano, a garantia da segurança nacional, a defesa de fronteiras etc.
Os serviços individuais, especíﬁcos ou singulares (uti
singuli), ou, ainda, divisíveis, são prestados a beneﬁciários determinados. A administração pública sabe a
quem presta o serviço e é capaz de mensurar a utilização
por parte de cada um dos usuários, separadamente. Tais
serviços podem ser remunerados mediante a cobrança
de taxas (regime legal) ou de tarifas (regime contratual).
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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São exemplos os serviços de coleta domiciliar de lixo, de
fornecimento domiciliar de água encanada, de gás canalizado, de energia elétrica, o serviço postal, os serviços
telefônicos etc.
De acordo com o Professor Roque Antonio Carrazza, a
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), prevista no art. 149-A, da CF, destina-se a
“dar supedâneo econômico à prestação, pelos Municípios e pelo Distrito Federal, deste serviço público geral,
ou seja, prestado uti universi. [...] Inexistem, em suma,
quaisquer divisibilidade e especiﬁcidade no serviço de
iluminação pública”.
O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento de vários recursos nos quais se discutia a constitucionalidade do custeio do serviço de iluminação pública através de taxa, ﬁxou entendimento no sentido de tratar-se, a iluminação pública, de um serviço público de caráter universal (geral) e indivisível, ou seja, uti universi.
Eis a ementa de um dos julgados:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO. SÚMULA 668 DO STF. TIP. TCLLP. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. É inconstitucional a progressividade do IPTU do Município do Rio de Janeiro anterior à EC
29/2000. Súmula 668 do Supremo Tribunal Federal. 2. O
Supremo ﬁxou entendimento no sentido de que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado
mediante taxa [Súmula n. 670]. Quanto à TCLLP, o Supremo decidiu pela inexigibilidade da exação por conﬁgurar
serviço público de caráter universal e indivisível. [RE n.
256.588-EDEDv, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Pleno,
DJ de 3.10.03]. 3. Não se conﬁgura, no caso, excepcio-

nalidade suﬁciente a autorizar a aplicação de efeitos ex
nunc à declaração de inconstitucionalidade. Precedente.
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº
634.030/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros
Grau, DJe de 28/9/07) (g.n).
O Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do Recurso Extraordinário RE 573.675, assentou, em seu Voto,
que a iluminação pública é “[...] um serviço público uti
universi, ou seja, de caráter geral e indivisível, prestado
a todos os cidadãos, indistintamente [...]” (g.n).
Portanto, não subsistem dúvidas de que o serviço de iluminação pública se caracteriza como um serviço geral (ut
universi), indivisível, no qual não se pode identiﬁcar seus
usuários ou beneﬁciários. De se notar que a própria classiﬁcação doutrinária e jurisprudencial do serviço de iluminação pública afasta a possibilidade da decoração natalina, mesmo que dotada de dispositivos luminosos, ser
tida como um “serviço de iluminação pública”. Tampouco a decoração natalina pode ser caracterizada como um
serviço público.
Serviço público pressupõe a prestação, pela Administração ou terceiros por ela autorizados, de uma atividade
estatal que pode ter caráter geral e indivisível (ou seja,
beneﬁcie a coletividade de maneira que não se possa
identiﬁcar seus usuários) ou caráter individual ou divisível (quando a prestação se dá a usuários determinados).
Nessa ótica, não nos parece razoável que a atividade de
decoração natalina possa ser reconhecida como um serviço público, a uma porque não tem caráter individual ou
divisível, a duas porque não se classiﬁca como uma atividade que beneﬁcie a coletividade de maneira indistinta (característica dos serviços ut universi e notadamente do “serviço de iluminação pública”), bastando para tal
www.tce.es.gov.br

constatação o fato de que o Natal é uma data comemorada por aqueles que professam a religião Cristã, de sorte que, sem adentrarmos em aspectos ﬁlosóﬁco-religiosos, a utilização de um tributo para o custeio de decoração com motivos natalinos constituiria ﬂagrante inconstitucionalidade haja vista ser o Estado Brasileiro, por deﬁnição constitucional, um Estado laico.
Ademais, buscando-se a exata intenção do legislador
acerca da ﬁnalidade da criação da COSIP e o que pode
ser por ela custeado é de se notar que a Emenda Constitucional EC 39/2002, que inseriu o art. 149-A no texto constitucional instituindo a COSIP, originou-se da Proposta de Emenda Constitucional PEC 559/2002 de relatoria do Deputado Federal Custódio de Mattos que, em
seu relatório, expôs o seguinte:
[...]
Em face do consenso político quanto à necessidade de
constitucionalizar a cobrança, pelos Municípios e Distrito Federal, de um tributo que venha a cobrir as despesas com o serviço público de iluminação das vias e logradouros municipais, é quase desnecessário enfatizar
o mérito e a oportunidade desta emenda constitucional.
Os Municípios há muito vêm lutando com a carência de
recursos públicos para custear tal serviço de inelutável
necessidade para o bem estar e a segurança das suas
populações. Muitos haviam criado uma taxa de iluminação pública, que reiteradamente tem sido fulminada pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional, porque não atende aos requisitos da especiﬁcidade e divisibilidade do serviço, prestado ao contribuinte ou posto a
sua disposição, desobedecendo aos estritos parâmetros
de deﬁnição da taxa, estabelecidos no inciso II do art.
145, cujo parágrafo 2º também proíbe que a taxa tenha
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base de cálculo própria de impostos.

de decoração temática.

[...]

Sendo a iluminação pública um serviço público de caráter geral, prestado a todos indistintamente e custeado
por munícipes a partir da incidência de alíquota sobre o
seu consumo de energia, não nos parece possível que a
exação se destine a cobrir despesas decorrentes de serviços de decoração natalina, de sorte que razão jurídica
não assiste à Recorrente.

A lógica e a boa técnica jurídica e constitucional, e até
mesmo o precedente da recente Emenda nº 33, sugerem inserir na Constituição um artigo 149-A, que também possibilite aos Municípios e ao Distrito Federal instituir, por lei própria, uma contribuição para o custeio do
serviço de iluminação pública.
[...]
O texto da emenda constitucional refere-se claramente apenas ao custeio do serviço de iluminação pública,
obedecidos os princípios da legalidade e da anterioridade, o que de antemão resguardará os contribuintes contra abusos ou excessos legiferantes, que se tornariam inconstitucionais.
[...] (g.n).
Clara, portanto, a intenção do constituinte derivado no
sentido de que o serviço de iluminação pública, a ser
custeado pela COSIP, tem o estrito objetivo de propiciar
segurança à população ao transitar por vias e logradouros municipais, longe, portanto, de relacionar-se a aspectos lúdicos como a decoração de vias e aparelhos públicos com motivos natalinos.
Dessa forma, não merece qualquer acolhimento a tese
sustentada pela senhora Raquel Ferreira Drummond de
Aguiar, ora Recorrente, no sentido de que os serviços de
decoração natalina ou a iluminação de artefatos natalinos estariam incluídos no conceito de “serviço de iluminação pública”, não havendo, data vênia, qualquer lógica ou fundamento, em pretender-se estender a deﬁnição de “serviço de iluminação pública” para que possa
abranger a difusão luminosa propiciada por dispositivos

A senhora Raquel Ferreira Drummond de Aguiar também alega que o Acórdão TC 1925/2015 teria contrariado o disposto nos artigos 60 e 63 da Lei 4.320/1964, uma
vez que os valores destinados ao pagamento dos serviços contratados já se encontrariam empenhados com
deﬁnição da COSIP como fonte de recursos.
Novamente não assiste qualquer razão à Recorrente eis
que os artigos 60 e 63 da Lei 4.320/1964 dizem respeito à forma procedimental a ser observada pelos entes e
órgãos da Administração Pública na realização de despesas, incluindo-se, dentre as disposições, as fases da despesa (empenho, liquidação e pagamento). Evidente que
não há qualquer contradição entre a determinação contida no Acórdão TC, no sentido de que os pagamentos
referentes ao Contrato 444/2014 não se ﬁzessem com
recursos oriundos da COSIP, e os preceitos constantes
na Lei 4.320/1964, uma vez que não havia impedimento legal para que a dotação orçamentária e o empenho
da despesa (utilizando-se de recursos da COSIP) fossem
anulados e a dotação e empenho se realizassem com recursos de outra rubrica e, caso houvesse insuﬁciência de
recursos, a Administração providenciasse a abertura de
crédito adicional através da proposição de lei nesse sentido.
Ainda sobre o pagamento dos serviços de decoração nawww.tce.es.gov.br

talina à empresa contratada convém trazer ao lume, por
necessária ao deslinde do questionamento, informação
contida nestes autos (TC 9801/2016) trazida pela sociedade empresária SRE Engenharia e Construções Ltda.
Pois bem.
A empresa contratada juntou às ﬂs. 34-36 (TC 9801/2016)
cópia da sentença proferida pela 5ª Vara dos Feitos da
Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, cuja leitura nos permite constatar que houve o ajuizamento de
ação de cobrança, por parte da SRE Engenharia e Construções Ltda., em face do Município de Vitória, onde
foi pleiteado o pagamento do valor de R$ 4.441.302,91
(quatro milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e dois reais e noventa e um centavos). Conforme
consubstanciado na sentença as partes ﬁrmaram acordo
conforme as seguintes cláusulas:
I. o Município de Vitória, através de autorização expressa
do Sr. Prefeito Municipal de Vitória reconhece que a parte autora realizou todos os serviços contratados, objeto
da presente demanda;
II. o Município de Vitória se propõe a pagar o valor anteriormente contratado com a requerente, com a atualização monetária do mesmo, até a presente data conforme cálculo efetuado em audiência, resultante no valor de R$ 4.441.302,91 (quatro milhões, quatrocentos e
quarenta e um mil, trezentos e dois reais e noventa e um
centavos);
III. o pagamento em questão será efetivado dentro de
dez dias a contar da presente data, através de depósito
em conta corrente da autora [...];
IV. o valor ora acordado será pago com recursos oriundos da COSIP;
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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V. cada parte arcará com o pagamento de honorários advocatícios de seus respectivos patronos;
VI. custas remanescentes se houverem pró rata;
VII. as partes declaram que nada mais tem a reclamarem
uma da outra quanto ao objeto destes autos, dando-se
plena, rasa e geral quitação e requerem a homologação
do presente acordo, abrindo mão do prazo recursal.
O acordo entabulado pelo Município de Vitória e a empresa SRE Engenharia e Construções Ltda. foi homologado pela sentença presente às ﬂs. 34-36 (TC 9801/2016)
e proferida em audiência realizada em 15/12/2016. Tendo em vista o acordo homologado por sentença pode-se concluir que: i) o acordo foi ﬁrmado em data posterior à prolação, por esta Corte de Contas, do Acórdão
TC 1925/2015, ora impugnado pela via recursal e disponibilizado no DOETCEES em 18/12/2015, considerando-se publicado em 20/01/2016; ii) muito embora o Acórdão TC 1925/2015 tenha sido claro ao determinar a impossibilidade da utilização de recursos da COSIP, pela
PMV, no pagamento dos serviços decorrentes do Contrato 444/2014, a Administração Municipal, ignorando totalmente o julgado, estabeleceu que o pagamento do valor acordado se daria com “recursos oriundos da COSIP”.
Outra constatação que se pode deter com a consulta, no sítio eletrônico do TJES, ao processo nº 002207285.2015.8.08.0024, no qual se deu o acordo homologado por sentença. Nota-se que, embora as partes tenham
acordado em renunciar a possíveis recursos, o Município
de Vitória interpôs Embargos de Declaração e, na sequência, Apelação, tendo sido os autos do processo remetidos ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo na data de
15/02/2018.

Portanto, a situação presente é a de que existe uma sentença judicial, favorável à empresa SRE Engenharia e
Construções Ltda., na qual se obrigou o Município de Vitória ao pagamento do valor R$ 4.441.302,91. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença (ou
seja, o juízo da 5ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória já foi cientiﬁcado de que a
sentença não foi cumprida, determinando as providências dispostas no art. 535 do Código de Processo Civil
– Lei 13.105/2015), tendo sido interposto o recurso de
Apelação pelo Município de Vitória.
Tão logo seja retomada a fase de cumprimento de sentença o processo deverá seguir o rito previsto nos artigos
534 e 535 do CPC que tratam do “cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública” e têm o seguinte teor:
Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à
Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:
I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do exequente;
II - o índice de correção monetária adotado;
III - os juros aplicados e as respectivas taxas;
IV - o termo inicial e o termo ﬁnal dos juros e da correção
monetária utilizados;
V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o
caso;
VI - a especiﬁcação dos eventuais descontos obrigatórios
realizados.
www.tce.es.gov.br

§ 1o Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1o e 2odo
art. 113.
§ 2o A multa prevista no § 1o do art. 523 não se aplica à
Fazenda Pública.
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de
seu representante judicial, por carga, remessa ou meio
eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias
e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VI - qualquer causa modiﬁcativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito
em julgado da sentença.
§ 1o A alegação de impedimento ou suspeição observará
o disposto nos arts. 146 e 148.
§ 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor
que entende correto, sob pena de não conhecimento da
arguição.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:
I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;
II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de
quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no
prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oﬁcial mais
próxima da residência do exequente.
§ 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não
questionada pela executada será, desde logo, objeto de
cumprimento.
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste
artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou
ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo
Tribunal Federal como incompatível com a Constituição
Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 6 No caso do § 5 , os efeitos da decisão do Supremo
Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de
modo a favorecer a segurança jurídica.
o

o

§ 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no
§ 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado
da decisão exequenda.
§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o
trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação
rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julga-

do da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
Destacamos acima o disposto no inciso I do § 3º do art.
535 do CPC para enfatizar que o pagamento do valor devido à empresa SRE Engenharia e Construções Ltda.,
tendo em vista a existência de acordo judicial inadimplido pelo Município de Vitória, deverá ser realizado através da emissão de precatório, ou seja, através de ordem
judicial, expedida pelo presidente do TJES determinando ao Município de Vitória que inclua em seu orçamento
anual o valor correspondente à quitação da dívida. Evidentemente o precatório que vier a ser expedido deverá observar o preceituado no art. 100 da Constituição da
República de modo a respeitar a ordem cronológica de
sua apresentação sendo expressamente proibida, pela
Lei Maior, “[...] a designação de casos ou de pessoas
nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais
abertos para este ﬁm”, cabendo ainda asseverar que a
natureza da dívida para com a empresa SRE Engenharia
e Construções Ltda., decorrente do Contrato 444/2014,
não autoriza qualquer exceção ou preferência à ordem
de precatórios a serem contemplados na Lei Orçamentária Anual (LOA).
Equivale dizer que o questionamento acerca da dotação orçamentária em que deverá ser prevista a despesa relativa ao Contrato 444/2014, além de improcedente, encontra-se superado, uma vez que, ante a existência de demanda judicial e sentença favorável à empresa
SRE Engenharia e Construções Ltda., esta deverá, oportunamente, promover o cumprimento da sentença (que
lhe reconheceu crédito no valor de R$ 4.441.302,91) para que seja expedido precatório requisitório objetivando
a inclusão, do valor devido, na LOA do Município de Vitória do exercício ﬁnanceiro que se seguir, satisfazendo
www.tce.es.gov.br

seu direito de crédito. Cabe acrescer que a inclusão, na
LOA, do valor devido descrito no precatório, deve se dar
na dotação denominada “sentenças judiciais” ou “precatórios”.
Alega, também, que os recursos da COSIP teriam sido
utilizados em anos pretéritos, para o custeio de decoração natalina, sem que este Tribunal houvesse questionado a prática.
Ocorre que o fato deste Tribunal não ter se pronunciado anteriormente sobre a irregularidade na utilização de
recursos da COSIP para pagamento de serviços alusivos
à decoração natalina não induz, evidentemente, à conclusão de regularidade de atos pretéritos à prolação do
Acórdão TC 1925/2015, tampouco de regularidade da situação concreta examinada no processo TC 12528/2014
que culminou na emissão do julgado ora impugnado pela via recursal.
Ademais, vale enfatizar que este Tribunal, em outras
oportunidades, vem reconhecendo a impossibilidade da
utilização de recursos decorrentes da COSIP para o custeio de despesas estranhas ao serviço de “iluminação
pública”, senão vejamos:
ACÓRDÃO TC-1095/2017 – PLENÁRIO
Versam os presentes autos de Auditoria Ordinária RA-O
32/2014, realizado a partir do Plano e do Programa de
Fiscalização - Auditoria nº 50/2014, na Prefeitura Municipal da Serra, referente ao exercício de 2013, sob gestão
do Sr. (...), Prefeito Municipal no exercício em questão.
(...) APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COSIP EM DESPESAS
ESTRANHAS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Referência: subitem 2.1 da ITI 617/2014).
Conforme minuciosa análise técnica a presente irreguSegunda-feira, 15 de outubro de 2018

51

ATOS DO PLENÁRIO

laridade não apontou danos ao erário nem necessidade
de ressarcimento de valores pelos Responsáveis, vejamos trecho da ITC 1582/2016:
(...) As justiﬁcativas e documentos trazidos pelos Responsáveis não foram capazes de afastar a evidente aplicação de recursos da COSIP para pagamentos de despesas estranhas ao serviço de iluminação pública, fartamente comprovada no RA-O 32/2014, através dos documentos 12 a 52.
O eventual custeio de despesas com iluminação pública
por outras fontes de receitas que não a COSIP não afasta
a ilegalidade da aplicação irregular de recursos públicos,
com desvio de ﬁnalidade.
Por outro lado, os dados constantes na planilha de ﬂs.
2015/2023 não estão disponíveis na página da transparência do Município da Serra, não podendo ser aferida
sua veracidade.
Não obstante isto, deve ser resguardado na devolução
pelo Município, à conta especíﬁca da COSIP, dos valores indevidamente utilizados para despesas estranhas
aos serviços de iluminação pública, o direito de compensar todas as despesas com iluminação pública custeadas
com fontes de recursos diversas da arrecadação da COSIP, a ﬁm de que se proceda ao correto acerto de contas.
(...) Veja-se a jurisprudência a seguir colacionada sobre
aplicação de recursos de convênio com desvio de ﬁnalidade, que apesar de não ser o caso dos autos, dá uma dimensão das medidas corretivas e sancionatórias a serem
adotadas em caso de aplicação irregular de receitas tributárias pelo próprio ente arrecadador: (...).
Quanto à responsabilização, os Justiﬁcantes (...) (Secretário de Finanças), (...)(Secretário de Finanças) e (...) (Pre-

feito Municipal) devem ser responsabilizados em razão
de terem descumprido obrigação legal e constitucional
de aplicar a COSIP exclusivamente para custeio da iluminação pública, conforme artigo 372 da Lei Municipal
2.662/2003 e artigo 553 da Lei Municipal 3.833/2011,
bem como por desrespeito aos Princípios Constitucionais da Legalidade, Moralidade e Eﬁciência na Administração Pública e ao artigo 149-A da Constituição da República.
Os serviços de iluminação pública são serviços relevantes e que envolvem o gasto de vultosas quantias pela Administração Pública, não se admitindo que o Prefeito –
além de ter ordenado despesas estranhas à ﬁnalidade
da COSIP, em período anterior à lei Municipal de Desconcentração Administrativa, Lei 3.479, de 20/11/2009 –
não tenha exercido seu poder de supervisão sobre os Secretários Municipais de Finanças, por ele nomeados, no
tocante ao desvio de ﬁnalidade caracterizado pela aplicação de mais de R$ 28.000.000,00 de reais da arrecadação da COSIP, durante toda a sua gestão como Prefeito,
em despesas alheias ao custeio da iluminação pública.
Tal conduta representa, no mínimo, culpa in vigilando,
devendo, por isso ser o Sr. (...) (Prefeito Municipal) responsabilizado pela irregularidade ora analisada.
Quanto ao senhor (...) (ex-Prefeito), deixo de apreciar o
mérito, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade
passiva, conforme fundamentação acima exposto.
Mantenho as irregularidades descritas em relação aos
outros responsáveis, Sr. (...) (Secretário de Finanças –
2012) e Sr. Leonardo Bis dos Santos (Secretário de Finanças – 2011). (Processo: 1865/2014 Data da sessão:
29/08/2017 Relator: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES Natureza: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
www.tce.es.gov.br

AUDITORIA).
-------------------------------------------------------------------------[Administração pública. Recursos da contribuição de
iluminação pública. Utilização para ﬁns estranhos à sua
destinação constitucional. Recomendação para recomposição da conta especíﬁca do tributo]
ACÓRDÃO TC-139/2017 – PLENÁRIO
Tratam os presentes autos de Representação, protocolizada em 27/02/2015, por vereador da Câmara Municipal de Vitória, na qual narra possíveis irregularidades na
utilização da COSIP para o reforço na iluminação pública
dos eventos de carnaval, no Sambão do Povo – Av. Jerônimo Monteiro e entorno.
(...) III.1. Utilizar recursos vinculados à COSIP - Contribuição Para Custeio de Serviço de Iluminação Pública,
para atender despesas com reforço de Iluminação Pública do Carnaval de 2014 e 2015
(...) A ITI 2457/2015 trouxe a seguinte proposta: “(...)
a Administração Pública, ao utilizar recursos da COSIP,
para iluminar os acessos ao Sambão do Povo, durante o carnaval, violou o art. 149-A, CF, e a Lei Municipal
5.815/2002. Isso porque o serviço de iluminação pública
é geral ou uti universi (RE 233.332 – 6, RJ), beneﬁciando
a todos indistintamente, o que não ocorreu no caso, visto que somente os pagantes do evento foram beneﬁciados. Além disso, trata-se de serviço temporário. Desse
modo, outra fonte de custeio deveria ter sido utilizada”.
(...) Inicialmente, cabe esclarecer que a eventual omissão deste Tribunal em processos que trataram da matéria, da forma arguida pelos defendentes, especiﬁcamente sobre a destinação de recursos oriundos da COSIP para o pagamento dos serviços objeto do ContraSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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to 444/2014 - Pregão Eletrônico 418/2014 – iluminação
de Natal (Processo TC 12528/2014), se deu em razão de
que o efetivo pagamento com tais recursos não teria se
comprovado naqueles autos, ante a suspensão dos pagamentos à contratada, o que resultou naquela oportunidade pela não aplicação de multa aos responsáveis por
parte deste Tribunal.
Sendo assim, há de ser salientado que o objeto contratado pela PMV, constante do Anexo I do Contrato 444/2014
(Processo TC 12528/2014), abarcou situação diversa destes autos, embora tenha o mesmo fato gerador da ilegalidade em comento e, portanto, revela a necessidade de
julgamento diferenciado por esta Corte.
Na realidade, em ambos os casos o mérito da questão
posta se subsume na contribuição especial de iluminação pública, que tem por fundamento o art. 149-A da
Constituição Federal, cuja ﬁnalidade especíﬁca e o montante de sua arrecadação deve destinar-se exclusivamente ao ﬁm para o qual foi implementado esse tributo, ou seja, o custeio do serviço de iluminação pública.
A Lei 5.815/2002 do Município de Vitória deﬁniu como
sendo “serviço de iluminação pública” o fornecimento
de iluminação para ruas, praças, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas,
abrigos de usuários de transportes coletivos, e outros
logradouros de domínio público, de uso comum e livre
acesso, de responsabilidade de pessoa jurídica de direito público ou por esta delegada mediante concessão ou
permissão, incluído o fornecimento destinado à iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras
de arte de valor histórico, cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas e deﬁnidas por meio de legislação
especíﬁca, excluído o fornecimento de energia elétrica

que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda
ou publicidade (art. 1º §1º).

cionalidade. Prejulgado. nº 008]

Dessa forma, em que pesem os argumentos aduzidos
por eles, resulta evidenciado que a iluminação do Sambão do Povo e entornos não se enquadra no conceito
de iluminação pública universal e indivisível e por esta
razão não poderia ser custeada pela Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP).

(...) Cuidam os presentes autos de Representação, formulada pelo Sr. (...), Vereador do Município de Cariacica,
em que se relata possível irregularidade no Edital Pregão Eletrônico nº 093/2015, cujo objeto é a contratação
de empresa para fornecimento de solução de manutenção e suporte técnico, com cobertura total de peças para
atendimento das necessidades do Centro Integrado de
Monitoramento.

(...) Assim, ainda que as despesas realizadas com esta contratação tenham sido, em parte, eventualmente
empregadas nas vias públicas de acesso livre aos munícipes de Vitória, não temos pelos documentos constantes destes autos como individualizar quais gastos que
o recurso da COSIP foi corretamente empregados, concernentes aos equipamentos que foram indicados como reaproveitados.
Neste contexto, entendo que a utilização de recursos
da COSIP para ﬁns estranhos à sua destinação constitucional impõe a recomposição da conta do tributo, de
modo que, determino à atual administração que promova o retorno dos valores de pagamento dos serviços
e dos materiais direcionados à iluminação do Sambão
do Povo e entornos à conta especíﬁca da COSIP.
Tais valores devem ser discriminados e justiﬁcados pela
Administração quando da comprovação do cumprimento da determinação. (Processo: 8751/2015 Data da
sessão: 21/02/2017 Relator: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Natureza: CONTROLE EXTERNO
- FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO).
-------------------------------------------------------------------------[Receita pública. Cosip. Custeio. Serviço de videomonitamento. Desvio de ﬁnalidade. Incidente de inconstituwww.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC-732/2016 – Plenário

Aponta o representante que o edital de licitação indica
como dotação orçamentária, para o pagamento das despesas decorrentes do objeto da contratação, os recursos
provenientes da Contribuição para o Custeio do Serviço
de Iluminação Pública – COSIP, com fundamento legal na
Lei Municipal nº 5.435/2015, conforme item 3 do edital
de licitação (ﬂ. 18).
Assim, com o ﬁto de regulamentar quais as despesas,
sob responsabilidade do Município, que seriam custeadas pela COSIP, a Lei Municipal nº 5.435/2015 passou a
autorizar o pagamento de despesas para aquisição, instalação, implementação e manutenção de sistemas de
videomonitoramento e de seus links, situação que extrapolaria os limites legais quanto a destinação dos recursos provenientes de tributo dessa natureza.
(...) Em resposta ao Termo de Notiﬁcação nº 2843/2015
(ﬂ. 70), o representado prestou suas informações conforme se atesta no exame das folhas 76/101.
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica se posicionou, através da Manifestação Técnica Preliminar –
MTP nº 82/2016, pelo prosseguimento do incidente de
inconstitucionalidade, em virtude da manifesta inconstiSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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tucionalidade do art. 1º, da Lei Municipal nº 5.435/2015,
verbis:
[...] 5.5 – Da manifesta inconstitucionalidade da parte
ﬁnal do art. 1º da Lei Municipal nº 5.435/2015 .
Inovando o ordenamento jurídico Municipal de Cariacica, a Lei nº 5.435/2015 trouxe a previsão de que as
despesas executadas pelo Município com a aquisição,
instalação, implementação e manutenção de sistemas
de videomonitoramento e de seus links, poderão ser
custeadas com recursos oriundos da Contribuição para
Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP.
Ocorre que, conforme mostrado acima, a COSIP tem natureza jurídica de tributo, com caráter sui generis, cuja
receita se destina a especialidade especíﬁca, enquanto
que a sua base de cálculo se limita ao rateio das despesas incorridas pelo município com iluminação pública
(RE 573.675- 0).
Com efeito, por se tratar de tributo vinculado a uma ﬁnalidade especíﬁca, não se admite sua utilização para
outras ﬁnalidades, que não custeio das despesas incorridas pelo Município com iluminação pública. Não se
pode perder de vista que iluminação pública é “serviço
público que tem por objetivo exclusivo prover de claridade os logradouros públicos, de forma periódica, contínua ou eventual” (art. 2ª, XXXIX, da Resolução Normativa da ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010).

da COSIP em outra ﬁnalidade, signiﬁca que está incluindo na base de cálculo recursos também para videomonitoramento, o que indica arrecadação a maior que o necessário para o custeio do serviço, maculando de ilegalidade essa extrapolação da base de cálculo. Tal extrapolação da base de cálculo lesa os contribuintes do tributo. Não se pode perder de vista que a Constituição
ao prever o tributo de forma vinculada a uma ﬁnalidade especíﬁca, implicitamente determinou a sua base de
cálculo, não sendo lícito arrecadar valores maiores que
o necessário para o custeio do serviço de iluminação
pública. Caso o opte por fazer, está ferindo o princípio
da legalidade, impositivo em matéria de tributos, na forma do art. 150, I, da CF, eis que “sem prejuízo de outras
garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: exigir
ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”.

ﬁnição, o conteúdo e o alcance do conceito de iluminação pública, sob pena de manifesta inconstitucionalidade.

Não se pode perder de vista ainda que a Contribuição de
iluminação pública prevista no art. 149- A da Constituição Federal, como espécie de tributo que é, atrai aplicação do Código Tributário Nacional - CTN, especialmente
no que concerne à interpretação e integração da legislação tributária, que estabelece que “o emprego de analogia não pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei” (art. 108, §1º).

(...) Em que pese a existência da corrente interpretativa, que defende que o texto constitucional teria conferido competência aos Municípios para a instituição do fato gerador e a livre deﬁnição do conceito de iluminação
pública, tenho que essa vertente não merece respaldo.

(...) Considerando que o incidente de constitucionalidade é questão prejudicial à análise do mérito processual, submeto os presentes autos à apreciação do Plenário
deste Egrégio Tribunal de Contas, em razão da cláusula de reserva de Plenário, tal qual disposto no art. 97 da
Carga Magna e art. 337 do Regimento Interno.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados a este Colegiado, após manifestação da área técnica, pugnado pela suscitação de incidente de inconstitucionalidade acerca da Lei Municipal nº 5.435/2015, (...).
Inicialmente, cumpre destacar que a Contribuição para o
Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP é prevista de forma expressa na Carta da Magna (...).

Outra incongruência é que a COSIP, por se tratar de tributo vinculado a uma ﬁnalidade, a sua base de cálculo
se limita ao montante necessário ao rateio das despesas incorridas pelo Município com Iluminação Pública,
nos termos do RE 573.675-0.

Assim, em matéria tributária, não tem validade a interpretação do legislador municipal com uso de analogia,
no sentido de que se a norma constitucional instituiu
a COSIP sob pretensão de oferecer segurança pública
à população, a norma também, por analogia, abarcaria
videomonitoramento, já que este também se relaciona
a segurança pública.

(...) Primeiramente, a natureza jurídica da espécie tributária contribuição não pode ser confundida com a dos
impostos e das taxas, pois os impostos não podem ter
fato gerador vinculado e muito menos sua arrecadação
poderá ser vinculada (Art. 167, IV, CF/88), enquanto a taxa não pode ser usada para essa espécie de serviço, tendo em vista que essa tentativa já foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal - STF com a edição da Súmula nº
670 do STF, vedando a remuneração desse serviço por
meio de taxa.

Assim, se o Município pretende a aplicação de recursos

Assim, não é lícito à legislação municipal alterar a de-

Segundo, a espécie tributária contribuição possui seus
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elementos gerais e característicos implícitos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional, logo,
qualquer espécie tributária instituída sem observância
aos conceitos gerais resultará em cobrança ilícita e indevida.
Isto ocorre justamente pelo dever de obediência dos entes políticos aos conceitos gerais delineados pelo Sistema Tributário Brasileiro, não possuindo a Municipalidade plena discricionariedade para deﬁnir a hipótese de incidência e a destinação da receita da COSIP. Por tais fundamentos devem ser afastados os argumentos apresentados pelo responsável, pois a discricionariedade na deﬁnição de iluminação pública não é ampla e irrestrita como tenta sustentar, ela deve guardar correlação aos limites legais e constitucionais, pertinência lógica com a espécie tributária a que se refere e deve achar-se vinculada
ao fato gerador tributário.
(...) Assim, a COSIP só pode ser instituída para a hipótese constitucional de custeio da iluminação pública, característica própria de tributo cujo fato gerador é vinculado, outrossim, a sua arrecadação não poderá ter destino diferente daquele que fundamentou a sua instituição, ou seja, a sua receita encontra-se vinculada ao fato
gerador que lhe deu existência, in casu, custeio da iluminação pública.

serviço de segurança pública, exação essa, sem qualquer
amparo na Constituição Federal e nas legislações tributárias infraconstitucionais.
Desse modo, não se veriﬁca no conceito de iluminação pública, conforme deﬁnido por Lei Complementar
Municipal (Código Tributário do Município), a hipótese de se cobrar o tributo para serviços de videomonitoramento e, por isso mesmo, não cabe à lei ordinária
municipal ampliar o campo de incidência tributária sem
respaldo de Lei Complementar.
(...) merece destaque o argumento apresentado pela
área técnica que considerou que a Lei Municipal infringiu de forma ﬂagrante o princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 150, I, da Constituição Federal de
1988 e, por consequência, sugere seja declarada inconstitucional parte do dispositivo que previu a aplicação de
recursos da COSIP com vídeo- monitoramento.

Desta forma, a Lei Municipal extrapolou os limites legais ao custear, com a receita da COSIP, serviço sem
qualquer pertinência com o fato gerador do tributo,
passando na verdade, a custear com tal receita serviço
atinente a segurança pública.

(...) VOTO no sentido de que o Plenário desta Egrégia
Corte de Contas resolva o incidente de inconstitucionalidade suscitado, no sentido de que seja negada eﬁcácia à expressão “...inclusive a aquisição, instalação, implementação e manutenção de sistemas de videomonitoramento e de seus links...”, constante do artigo 1º da
Lei Municipal nº 5.435/2015, em face de ocorrência de
afronta à norma contida no artigo 150, I, da Carta Magna
de 1988, com a formação do prejulgado respectivo. (Processo: 9413/2015 Data da sessão: 08/03/2016 Relator: MARCO ANTÔNIO DA SILVA Natureza: CONTROLE
EXTERNO - FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO)

Nessa linha, a edição da Lei Municipal nº 5.435/2015
criou uma nova exação tributária transvestida de contribuição para custeio da iluminação pública para custear o

Dessa forma, por todo o exposto, não merecem prosperar os argumentos apresentados pela recorrente, devendo ser negado provimento ao Pedido de Reexame.
www.tce.es.gov.br

4 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
Convém registrar que a Lei Municipal 5.815/2002, instituidora da COSIP no Município de Vitória, foi alterada
pela Lei Municipal 9156, de 20 de julho de 2017, passando a contar com a seguinte deﬁnição de iluminação pública em seu art. 1º, § 1º:
Artigo 1º. Fica instituída a Contribuição para Custeio dos
Serviços de Iluminação Pública – COSIP, destinada a custear a prestação dos serviços de operação, manutenção
e expansão do Sistema de Iluminação Pública do Município de Vitória. (Redação dada pela Lei nº 6369/2005)
§ 1º Deﬁne destinação da (sic) como iluminação pública, para ﬁns de receita da COSIP, o fornecimento de iluminação para ruas, praças, avenidas, túneis, passagens
subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, sinalização semafórica, sinalização de faixa de pedestres, abrigos de usuários de transporte público, praças esportivas, e outros logradouros de domínio público, de uso
comum e livre acesso, de responsabilidade da pessoa
jurídica de direito público ou por esta delegada mediante concessão ou permissão, incluindo o fornecimento destinado a iluminação de natal, eventos públicos e aberto ao público previstos no Calendário Oﬁcial do Município, prédios, monumentos, fachadas, fonte luminosa e obras de arte de valor histórico, cultural
ou ambiental, localizadas em áreas públicas, bem como
a expansão da iluminação pública, sua modernização, investimentos em avanços tecnológicos, pagamento de ﬁnanciamentos obtidos para melhorias da iluminação da
Cidade e o serviço de poda de árvores para melhoria da
iluminação, excluído o fornecimento de energia elétrica
que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda
ou publicidade. (Redação dada pela Lei nº 9156/2017)
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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(g.n).
De se notar, portanto, que a Lei Municipal 5.815/2002,
passou a incluir “o fornecimento destinado à iluminação
de natal”, no conceito de iluminação pública.
Embora a inovação trazida pela mencionada Lei Municipal 9156/2017 não tenha sido alegada nos recursos ora
em análise convém tecermos algumas considerações.
A primeira delas diz respeito ao próprio alcance temporal
da alteração trazida no conceito de iluminação pública,
disposto no § 1º do art. 1º da Lei Municipal 5.815/2002.
Nesse passo, necessário enfatizar-se que a lei tributária,
em regra, não se aplica a fatos pretéritos, salvo as exceções previstas no art. 106 do Código Tributário Nacional
(CTN) (Lei 5.172/1966), in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração
dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não deﬁnitivamente julgado:
a) quando deixe de deﬁni-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer
exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática (g.n).
Ressalte-se que a Lei Municipal 9156/2017, embora conceitue o termo “iluminação pública”, não se trata de norma expressamente interpretativa, de sorte que não detém tal natureza, tampouco se traduz como norma mais
favorável ao contribuinte, hipótese que autorizaria a

produção de efeitos retroativos a teor do disposto nas
alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II do art. 106 do CTN.
Uma segunda consideração diz respeito ao fato de que
esta Corte de Contas já se pronunciou, no Proc. TC
9413/2015, a respeito da constitucionalidade do emprego de recursos da COSIP em ﬁnalidade diversa daquela
deﬁnida no art. 149-A da Constituição Federal, qual seja,
o custeio do serviço de iluminação pública.
A situação fática enfrentada no Proc. TC 9413/2015 dizia respeito à utilização de receita proveniente da COSIP, arrecadada pelo Município de Cariacica, no custeio
de serviços de vídeomonitoramento contratados pela
Administração Municipal. No caso, havia sido editada a
Lei Municipal 5.435/2015, que autorizava o pagamento,
com recursos oriundos da COSIP, de despesas com aquisição, instalação, implementação e manutenção de sistemas de videomonitoramento. Este TCEES, analisando incidentalmente a constitucionalidade da disposição decidiu por negar eﬁcácia à expressão “[...] inclusive a aquisição, instalação, implementação e manutenção de sistemas de videomonitoramento e de seus links..., constante do artigo 1º da Lei Municipal nº 5.435/2015, em face
de ocorrência de afronta à norma contida no artigo 150,
I, da Carta Magna de 1988”, dando origem ao Prejulgado nº 08.
Dessa forma, caso venha a ser questionada, em algum
processo de competência desta Corte, na via incidental,
a inclusão da “iluminação natalina” no conceito de “iluminação pública”, constante no § 1º do art. 1º da Lei Municipal 5.815/2002, parece-nos que a situação a ser examinada guardará fortes semelhanças com o caso analisado no referido Proc. TC 9413/2015.
5 CONCLUSÃO
www.tce.es.gov.br

Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se pelo CONHECIMENTO do Pedido de Reexame e no mérito, pelo não
acolhimento das razões recursais apresentadas NEGANDO-SE PROVIMENTO.
Respeitosamente,
Em 11 de outubro de 2018.
[...]”
Manifestou-se o Ministério Público de Contas no Parecer 1640/2018:
“[...]
A priori, registra-se o atendimento dos pressupostos de
admissibilidade recursais, razão pela qual se oﬁcia pelo
conhecimento do recurso.
Quanto ao mérito, salienta-se que é bastante por si mesmo a fundamentação constante da ITR 0075/2018-2 para o não provimento dos apontamentos descritos no reexame, de modo que tecem-se apenas argumentos adicionais, conforme seguem.
Observa-se que o pedido de reexame objetivou a reforma do v. Acórdão para permitir o pagamento dos serviços de iluminação natalina do ano de 2014 à empresa SER Engenharia e Construções Ltda. com recursos da
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação
Púbica – COSIP.
Ressalta-se que em diligência realizada junta a Prefeitura
de Vitória constatou-se que a contestação realizada em
juízo pela municipalidade já reconhecia que era devedora do montante de R$ 3.750.077,64 a empresa SER Engenharia e Construções Ltda., assim como aﬁrmava que o
pagamento só era possível (se utilizados) com os recurSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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sos da COSIP.

[...]

[...]

Para que haja a solução consensual, é preciso que as
partes tenham a vontade livre e desembaraçada e que
possam emiti-la de forma não viciosa. Sendo a autocomposição uma forma de transação, exige-se para a sua
efetivação o mesmo que se exige para a celebração dos
acordos de vontade em geral. E entre tais exigências está a de que a vontade possa ser emitida livremente, sem
vícios.

Seguidamente, após audiência de conciliação designada
para o dia 15/12/2016 o Procurador Geral do Município
– Rubem Francisco de Jesus solicitou ao Prefeito autorização para ﬁrmar acordo judicial para pagamento a contratada com recursos vinculados, desde que haja determinação judicial. Veja-se:
[...]
Instado a se manifestar o Prefeito autorizou a feitura do
acordo nos seguintes termos:
Por conseguinte, o acordo encetado pelo município foi
homologado em juízo, eis que a prefeitura se comprometeu a pagar o valor contratado com a empresa SER Engenharia e Construções Ltda., atualizado monetariamente, no montante R$ 4.441.302,91, com recursos oriundos da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública.
No entanto, a prefeitura interpôs Embargos de Declaração (não acolhidos) e Apelação (pendente de julgamento) em face da sentença, com o ﬁm de que o juízo reconheça a legalidade dos pagamentos com as verbas da
COSIP, o que não houve na espécie, haja vista a forma
adotada para a solução da lide.
Com efeito, não cabe ao judiciário estabelecer as cláusulas do acordo, visto tratar-se de matéria reservada às
partes; este apenas atesta a validade do acordo de vontades.
Esclarece Marcus Vinicius Rios Gonçalves quanto a autonomia de vontade das partes na realização de um acordo:

No caso vertente, é possível vislumbrar que o município,
diante da decisão desse Tribunal egrégio de Contas de
não permitir que os pagamentos referentes ao contrato n. 444/2014 se desse à custas dos recursos da COSIP,
tenta valer-se de subterfúgio para se escusar do cumprimento do comando que a ele foi emanado.
Ademais, cumpre enfatizar que a ação judicial referenciada não teve por objeto a legalidade do uso de recursos vinculados a COSIP.
Noutra banda, constata-se, como bem relatado pela Unidade Técnica, alteração, no ano de 2017, da legislação
municipal que prevê a COSIP, ampliando o conceito de
iluminação pública com o intento de tornar legítimo os
pagamentos objeto da representação.
Essa transmutação da norma n. 5.815/2002 não estremece as razões fáticas e jurídicas já delineadas por este Ministério Público de Contas, mas apenas exterioriza
uma inconstitucionalidade da lei municipal.
Dessa forma, diante dos fatos citados demonstrando a
tentativa da Prefeitura de Vitória em descumprir a decisão dessa Corte de Contas por meio de acordo ﬁrmado em juízo, bem como da ausência qualquer documentação ou informação que permita mudança de enten-
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dimento deste Parquet de Contas quanto à proibição já
densamente debatida no processo original, pugna pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, seja totalmente DESPROVIDO, nos termos dos arts. 152, inciso II,
e 166 da LC n. 621/12, mantendo-se incólume o Acórdão
TC-1925/2015 – Plenário.
Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, na forma do inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12.
Vitória, 23 de abril de 2018.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
Ministério Público de Contas”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento técnico e do
Ministério Público de Contas, 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
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do Pedido de Reexame, em face do Acórdão TC 1925/2015;
1.2. Quanto ao MÉRITO, não acolher as razões recursais
apresentadas NEGANDO PROVIMENTO ao Pedido de
Reexame, MANTENDO O ACÓRDÃO TC 1925/2015 em
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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todos os seus termos;
1.3. ARQUIVAR os autos do presente processo após o
trânsito em julgado.
1.4. DAR CIÊNCIA da decisão à recorrente.
2. Unânime.

Cristina Baptista Louvem Brunetti do rol de responsáveis;
ACÓRDÃO TC- 937/2018 – PLENÁRIO
Processos: 05985/2016-9, 09801/2016-6, 01968/20168, 12528/2014-9

3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classiﬁcação: Pedido de Reexame

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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.

Recorrente: JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória

PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
1925/2015 PLENÁRIO – CONHECER – NÃO PROCEDÊNCIA – ARQUIVAR.

1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Josivaldo Barreto de Andrade (então
Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana do Município de Vitória), em face do Acórdão TC
1925/2015, proferido pelo Plenário desta Corte nos autos do Processo TC 12.528/2014, cuja parte dispositiva
foi lavrada com o seguinte teor:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC12528/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia oito de dezembro de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva tratada
no item II do voto do Relator, excluindo a senhora Isabel
www.tce.es.gov.br

2. Acolher as justiﬁcativas apresentadas pelos senhores
José Eduardo de Souza Oliveira e Marconi Pereira Fardin afastando o indício de irregularidade tratado no item
III.2 do voto do Relator (Precária ﬁscalização do contrato), com fundamento no art. 207, §3º do Regimento Interno
3. Rejeitar as razões apresentadas pelo senhor José Eduardo de Souza Oliveira e pela senhora Rosa Maria Crivilin reconhecendo-os como responsáveis pela irregularidade versada no item III.1 (Utilizar recursos vinculados
à contribuição especial de iluminação pública para custeio dos serviços de montagem de iluminação decorativa de natal), isentando-os contudo da aplicação de sanção, uma vez que não foi identiﬁcada a realização de pagamentos à contratada sob a referida dotação orçamentária;
4. Determinar aos atuais titulares da Secretaria de Transporte, Trânsito e Infraestrutura e da Secretaria de Controladoria Geral do Município de Vitória que, ao efetuar
pagamentos em virtude do Contrato 444/2014, não os
façam com recursos oriundos da Contribuição de Iluminação Pública (COSIP);
5. Julgar procedente a presente Representação, nos termos do art. 95 inciso II c/c art. 99, §2º da LC 621/2012;
6. Encaminhar os presentes autos à SEGEX, para monitoramento da determinação contida no item 4 deste Acórdão;
7. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
O Núcleo de Recursos e Consultas manifestou-se nos autos por meio da Instrução Técnica de Recurso 74/2018
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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opinando pelo conhecimento do recurso e não provimento.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer 1641/2018), manifesta-se de acordo com a Instrução
Técnica de Recurso 74/2018 propondo a manutenção do
Acórdão 1925/2015 – Plenário.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica, para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Instrução Técnica de Recurso 74/2018, abaixo transcrita:
“[...]
2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE – DOS PRESSUPOSTOS
RECURSAIS

de reexame é apto a propiciar a rediscussão de decisões
meritórias em processos de ﬁscalização, natureza a qual
pertence o processo TC 12528/2014.
No tocante à tempestividade, denota-se, do teor do Despacho 31358/2016 (ﬂ. 15 do processo TC 5985/2016)
emanado da Secretaria Geral das Sessões – SGS, que
o prazo limite para a interposição do recurso, pelo senhor Josivaldo Barreto de Andrade, ﬁndava-se em
28/03/2016, sendo, portanto, TEMPESTIVO, nos termos
do art. 408, §5º, do RITCEES, eis que protocolizado em
26/02/2016.
Nesse contexto, ante a conclusão positiva de atendimento dos pressupostos recursais de admissibilidade, opina-se pelo CONHECIMENTO do Pedido de Reexame apresentado pelo senhor Josivaldo Barreto de Andrade.
3 DO MÉRITO RECURSAL

Nessa senda, desnecessário estender-se em outras tantas considerações para ter-se o senhor Josivaldo Barreto de Andrade como parte capaz e legítima para interpor
recurso em face da decisão emitida pelo Plenário desta
Corte no processo TC 12528/2014, uma vez que ﬁgurava, à época da apresentação da peça autuada no processo TC 5985/2016, como titular da Secretaria de Transporte, Trânsito e Infraestrutura.

O Pedido de Reexame apresentado pelo senhor Josivaldo Barreto de Andrade ... visa impugnar o Acórdão TC
1925/2015-Plenário (TC 12528/2014), proferido de forma unânime pelo Plenário desta Corte, que julgou procedente Representação ofertada pelo Ministério Público Especial de Contas e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), na qual se noticiou a existência de irregularidades no edital do Pregão Eletrônico
418/2014, lançado pela Prefeitura Municipal da Vitória,
bem como, na execução do Contrato 444/2014, decorrente do certame, ﬁrmado com a empresa SRE Engenharia e Construções Ltda., cujo objeto referiu-se à prestação de serviços de montagem, instalação, manutenção,
e desmontagem da iluminação decorativa de natal com
fornecimento de material.

O recurso apresentado é cabível uma vez que o pedido

No Acórdão TC 1925/2015-Plenário acolheu-se a tese,

Conforme exposto no tópico anterior o comando decisório contido no Acórdão TC 1925/2015-Plenário foi direcionado a agentes que não ﬁguraram originariamente na
relação jurídico-processual, tendo sido exarada determinação à Controladoria Geral do Município, bem como, à
Secretaria de Transporte, Trânsito e Infraestrutura.
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apresentada pelos Representantes e encampada pela área técnica, de que a receita auferida com o recolhimento da Contribuição para o Custeio dos Serviços
de Iluminação Pública (COSIP) tem ﬁnalidade especíﬁca e “[...] deve destinar-se exclusivamente ao ﬁm para
o qual foi implementado esse tributo, ou seja, o custeio
do serviço de iluminação pública”, não podendo ser destinada ao custeio dos serviços objetivados no Contrato
444/2014 (ﬂs. 607-643, vol. III, do TC 12528/2014), ﬁrmado entre a Prefeitura Municipal de Vitória e a empresa SRE Engenharia e Construções Ltda., que contemplaram a montagem, instalação, manutenção e desmontagem de iluminação decorativa de natal, com fornecimento de material.
Por sua vez, o senhor Josivaldo Barreto de Andrade carreou as seguintes razões recursais:
- inicialmente noticia que o valor contratado (Contrato
444/2014) foi de R$ 3.874.001,00 e que o valor “[...] medido e atestado para pagamento dos serviços [...]” seria
de R$ 3.750,077,64;
- sustenta que não tem como realizar o pagamento dos
serviços executados a não ser com recursos da COSIP,
bem como que o orçamento de 2016 estaria “[...] totalmente comprometido com os contratos vigentes, pagamento de pessoal e outras despesas correntes [...]”;
- argumenta que “[...] em anos anteriores o pagamento
da iluminação de natal fora realizado com recursos provenientes da COSIP, sem que houvesse qualquer questionamento [...]”;
Ao ﬁm pleiteia o senhor Josivaldo Barreto de Andrade,
ora Recorrente, a reforma do julgado “[...] para que seja realizado o pagamento da iluminação de Natal do ano
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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de 2014 [...]”.

da presente demanda;

Análise

II. o Município de Vitória se propõe a pagar o valor anteriormente contratado com a requerente, com a atualização monetária do mesmo, até a presente data conforme cálculo efetuado em audiência, resultante no valor de R$ 4.441.302,91 (quatro milhões, quatrocentos e
quarenta e um mil, trezentos e dois reais e noventa e um
centavos);

A alegação de que o pagamento dos serviços alusivos
ao Contrato 444/2014 só poderia se dar com recursos
da COSIP, não deve prosperar, eis que não havia impedimento legal para que a dotação orçamentária e o empenho da despesa (utilizando-se de recursos da COSIP)
fossem anulados e a dotação e empenho se realizassem
com recursos de outra rubrica e, caso houvesse insuﬁciência de recursos, a Administração providenciasse a
abertura de crédito adicional através da proposição de
lei nesse sentido.
Ainda sobre o pagamento dos serviços de decoração natalina à empresa contratada convém trazer ao lume, por
necessária ao deslinde do questionamento, informação
contida nestes autos (TC 9801/2016) trazida pela sociedade empresária SRE Engenharia e Construções Ltda.
Pois bem.
A empresa contratada juntou às ﬂs. 34-36 (TC 9801/2016)
cópia da sentença proferida pela 5ª Vara dos Feitos da
Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, cuja leitura nos permite constatar que houve o ajuizamento de
ação de cobrança, por parte da SRE Engenharia e Construções Ltda., em face do Município de Vitória, onde
foi pleiteado o pagamento do valor de R$ 4.441.302,91
(quatro milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e dois reais e noventa e um centavos). Conforme
consubstanciado na sentença as partes ﬁrmaram acordo
conforme as seguintes cláusulas:
I. o Município de Vitória, através de autorização expressa
do Sr. Prefeito Municipal de Vitória reconhece que a parte autora realizou todos os serviços contratados, objeto

III. o pagamento em questão será efetivado dentro de
dez dias a contar da presente data, através de depósito
em conta corrente da autora [...];
IV. o valor ora acordado será pago com recursos oriundos da COSIP;
V. cada parte arcará com o pagamento de honorários advocatícios de seus respectivos patronos;
VI. custas remanescentes se houverem pró rata;
VII. as partes declaram que nada mais tem a reclamarem
uma da outra quanto ao objeto destes autos, dando-se
plena, rasa e geral quitação e requerem a homologação
do presente acordo, abrindo mão do prazo recursal.
O acordo entabulado pelo Município de Vitória e a empresa SRE Engenharia e Construções Ltda. foi homologado pela sentença presente às ﬂs. 34-36 (TC 9801/2016)
e proferida em audiência realizada em 15/12/2016. Tendo em vista o acordo homologado por sentença pode-se concluir que: i) o acordo foi ﬁrmado em data posterior à prolação, por esta Corte de Contas, do Acórdão
TC 1925/2015, ora impugnado pela via recursal e disponibilizado no DOETCEES em 18/12/2015, considerando-se publicado em 20/01/2016; ii) muito embora o Acórdão TC 1925/2015 tenha sido claro ao determinar a impossibilidade da utilização de recursos da COSIP, pela
www.tce.es.gov.br

PMV, no pagamento dos serviços decorrentes do Contrato 444/2014, a Administração Municipal, ignorando totalmente o julgado, estabeleceu que o pagamento do valor acordado se daria com “recursos oriundos da COSIP”.
Outra constatação que se pode deter com a consulta, no sítio eletrônico do TJES, ao processo nº 002207285.2015.8.08.0024, no qual se deu o acordo homologado por sentença. Nota-se que, embora as partes tenham
acordado em renunciar a possíveis recursos, o Município
de Vitória interpôs Embargos de Declaração e, na sequência, Apelação, tendo sido os autos do processo remetidos ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo na data de
15/02/2018.
Portanto, a situação presente é a de que existe uma sentença judicial, favorável à empresa SRE Engenharia e
Construções Ltda., na qual se obrigou o Município de Vitória ao pagamento do valor R$ 4.441.302,91. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença (ou
seja, o juízo da 5ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória já foi cientiﬁcado de que a
sentença não foi cumprida, determinando as providências dispostas no art. 535 do Código de Processo Civil
– Lei 13.105/2015), tendo sido interposto o recurso de
Apelação pelo Município de Vitória.
Tão logo seja retomada a fase de cumprimento de sentença o processo deverá seguir o rito previsto nos artigos
534 e 535 do CPC que tratam do “cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública” e têm o seguinte teor:
Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à
Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atuaSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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lizado do crédito contendo:
I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do exequente;
II - o índice de correção monetária adotado;
III - os juros aplicados e as respectivas taxas;
IV - o termo inicial e o termo ﬁnal dos juros e da correção
monetária utilizados;
V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o
caso;
VI - a especiﬁcação dos eventuais descontos obrigatórios
realizados.
§ 1o Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1o e 2odo
art. 113.
§ 2o A multa prevista no § 1o do art. 523 não se aplica à
Fazenda Pública.
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de
seu representante judicial, por carga, remessa ou meio
eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias
e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VI - qualquer causa modiﬁcativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito
em julgado da sentença.
§ 1o A alegação de impedimento ou suspeição observará
o disposto nos arts. 146 e 148.
§ 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor
que entende correto, sob pena de não conhecimento da
arguição.
§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:
I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;
II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de
quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no
prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oﬁcial mais
próxima da residência do exequente.
§ 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não
questionada pela executada será, desde logo, objeto de
cumprimento.
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste
artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou
ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interwww.tce.es.gov.br

pretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo
Tribunal Federal como incompatível com a Constituição
Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo
Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de
modo a favorecer a segurança jurídica.
§ 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no
§ 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado
da decisão exequenda.
§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o
trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação
rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
Destacamos acima o disposto no inciso I do § 3º do art.
535 do CPC para enfatizar que o pagamento do valor devido à empresa SRE Engenharia e Construções Ltda.,
tendo em vista a existência de acordo judicial inadimplido pelo Município de Vitória, deverá ser realizado através da emissão de precatório, ou seja, através de ordem
judicial, expedida pelo presidente do TJES determinando ao Município de Vitória que inclua em seu orçamento
anual o valor correspondente à quitação da dívida. Evidentemente o precatório que vier a ser expedido deverá observar o preceituado no art. 100 da Constituição da
República de modo a respeitar a ordem cronológica de
sua apresentação sendo expressamente proibida, pela
Lei Maior, “[...] a designação de casos ou de pessoas
nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais
abertos para este ﬁm”, cabendo ainda asseverar que a
natureza da dívida para com a empresa SRE Engenharia
e Construções Ltda., decorrente do Contrato 444/2014,
não autoriza qualquer exceção ou preferência à ordem
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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de precatórios a serem contemplados na Lei Orçamentária Anual (LOA).

teio de despesas estranhas ao serviço de “iluminação
pública”, senão vejamos:

Equivale dizer que o questionamento acerca da dotação orçamentária em que deverá ser prevista a despesa relativa ao Contrato 444/2014, além de improcedente, encontra-se superado, uma vez que, ante a existência de demanda judicial e sentença favorável à empresa
SRE Engenharia e Construções Ltda., esta deverá, oportunamente, promover o cumprimento da sentença (que
lhe reconheceu crédito no valor de R$ 4.441.302,91) para que seja expedido precatório requisitório objetivando
a inclusão, do valor devido, na LOA do Município de Vitória do exercício ﬁnanceiro que se seguir, satisfazendo
seu direito de crédito. Cabe acrescer que a inclusão, na
LOA, do valor devido descrito no precatório, deve se dar
na dotação denominada “sentenças judiciais” ou “precatórios”.

ACÓRDÃO TC-1095/2017 – PLENÁRIO

Quanto ao argumento de que os recursos da COSIP teriam sido utilizados em anos pretéritos, para o custeio
de decoração natalina, sem que este Tribunal houvesse questionado a prática, importante ressaltar que o fato deste Tribunal não ter se pronunciado anteriormente
sobre a irregularidade na utilização de recursos da COSIP para pagamento de serviços alusivos à decoração
natalina não induz, evidentemente, à conclusão de regularidade de atos pretéritos à prolação do Acórdão TC
1925/2015, tampouco de regularidade da situação concreta examinada no processo TC 12528/2014 que culminou na emissão do julgado ora impugnado pela via recursal.
Ademais, vale enfatizar que este Tribunal, em outras
oportunidades, vem reconhecendo a impossibilidade da
utilização de recursos decorrentes da COSIP para o cus-

Versam os presentes autos de Auditoria Ordinária RA-O
32/2014, realizado a partir do Plano e do Programa de
Fiscalização - Auditoria nº 50/2014, na Prefeitura Municipal da Serra, referente ao exercício de 2013, sob gestão
do Sr. (...), Prefeito Municipal no exercício em questão.
(...) APLICAÇÃO DE RECURSOS DA COSIP EM DESPESAS
ESTRANHAS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Referência: subitem 2.1 da ITI 617/2014).
Conforme minuciosa análise técnica a presente irregularidade não apontou danos ao erário nem necessidade
de ressarcimento de valores pelos Responsáveis, vejamos trecho da ITC 1582/2016:
(...) As justiﬁcativas e documentos trazidos pelos Responsáveis não foram capazes de afastar a evidente aplicação de recursos da COSIP para pagamentos de despesas estranhas ao serviço de iluminação pública, fartamente comprovada no RA-O 32/2014, através dos documentos 12 a 52.
O eventual custeio de despesas com iluminação pública
por outras fontes de receitas que não a COSIP não afasta
a ilegalidade da aplicação irregular de recursos públicos,
com desvio de ﬁnalidade.
Por outro lado, os dados constantes na planilha de ﬂs.
2015/2023 não estão disponíveis na página da transparência do Município da Serra, não podendo ser aferida
sua veracidade.
Não obstante isto, deve ser resguardado na devolução
pelo Município, à conta especíﬁca da COSIP, dos valores indevidamente utilizados para despesas estranhas
www.tce.es.gov.br

aos serviços de iluminação pública, o direito de compensar todas as despesas com iluminação pública custeadas
com fontes de recursos diversas da arrecadação da COSIP, a ﬁm de que se proceda ao correto acerto de contas.
(...) Veja-se a jurisprudência a seguir colacionada sobre
aplicação de recursos de convênio com desvio de ﬁnalidade, que apesar de não ser o caso dos autos, dá uma dimensão das medidas corretivas e sancionatórias a serem
adotadas em caso de aplicação irregular de receitas tributárias pelo próprio ente arrecadador: (...).
Quanto à responsabilização, os Justiﬁcantes (...) (Secretário de Finanças), (...)(Secretário de Finanças) e (...) (Prefeito Municipal) devem ser responsabilizados em razão
de terem descumprido obrigação legal e constitucional
de aplicar a COSIP exclusivamente para custeio da iluminação pública, conforme artigo 372 da Lei Municipal
2.662/2003 e artigo 553 da Lei Municipal 3.833/2011,
bem como por desrespeito aos Princípios Constitucionais da Legalidade, Moralidade e Eﬁciência na Administração Pública e ao artigo 149-A da Constituição da República.
Os serviços de iluminação pública são serviços relevantes e que envolvem o gasto de vultosas quantias pela Administração Pública, não se admitindo que o Prefeito –
além de ter ordenado despesas estranhas à ﬁnalidade
da COSIP, em período anterior à lei Municipal de Desconcentração Administrativa, Lei 3.479, de 20/11/2009 –
não tenha exercido seu poder de supervisão sobre os Secretários Municipais de Finanças, por ele nomeados, no
tocante ao desvio de ﬁnalidade caracterizado pela aplicação de mais de R$ 28.000.000,00 de reais da arrecadação da COSIP, durante toda a sua gestão como Prefeito,
em despesas alheias ao custeio da iluminação pública.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Tal conduta representa, no mínimo, culpa in vigilando,
devendo, por isso ser o Sr. (...) (Prefeito Municipal) responsabilizado pela irregularidade ora analisada.
Quanto ao senhor (...) (ex-Prefeito), deixo de apreciar o
mérito, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade
passiva, conforme fundamentação acima exposto.
Mantenho as irregularidades descritas em relação aos
outros responsáveis, Sr. (...) (Secretário de Finanças –
2012) e Sr. Leonardo Bis dos Santos (Secretário de Finanças – 2011). (Processo: 1865/2014 Data da sessão:
29/08/2017 Relator: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES Natureza: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
AUDITORIA).
-------------------------------------------------------------------------[Administração pública. Recursos da contribuição de
iluminação pública. Utilização para ﬁns estranhos à sua
destinação constitucional. Recomendação para recomposição da conta especíﬁca do tributo]
ACÓRDÃO TC-139/2017 – PLENÁRIO
Tratam os presentes autos de Representação, protocolizada em 27/02/2015, por vereador da Câmara Municipal de Vitória, na qual narra possíveis irregularidades na
utilização da COSIP para o reforço na iluminação pública
dos eventos de carnaval, no Sambão do Povo – Av. Jerônimo Monteiro e entorno.
(...) III.1. Utilizar recursos vinculados à COSIP - Contribuição Para Custeio de Serviço de Iluminação Pública,
para atender despesas com reforço de Iluminação Pública do Carnaval de 2014 e 2015
(...) A ITI 2457/2015 trouxe a seguinte proposta: “(...)
a Administração Pública, ao utilizar recursos da COSIP,
para iluminar os acessos ao Sambão do Povo, duran-

te o carnaval, violou o art. 149-A, CF, e a Lei Municipal
5.815/2002. Isso porque o serviço de iluminação pública
é geral ou uti universi (RE 233.332 – 6, RJ), beneﬁciando
a todos indistintamente, o que não ocorreu no caso, visto que somente os pagantes do evento foram beneﬁciados. Além disso, trata-se de serviço temporário. Desse
modo, outra fonte de custeio deveria ter sido utilizada”.
(...) Inicialmente, cabe esclarecer que a eventual omissão deste Tribunal em processos que trataram da matéria, da forma arguida pelos defendentes, especiﬁcamente sobre a destinação de recursos oriundos da COSIP para o pagamento dos serviços objeto do Contrato 444/2014 - Pregão Eletrônico 418/2014 – iluminação
de Natal (Processo TC 12528/2014), se deu em razão de
que o efetivo pagamento com tais recursos não teria se
comprovado naqueles autos, ante a suspensão dos pagamentos à contratada, o que resultou naquela oportunidade pela não aplicação de multa aos responsáveis por
parte deste Tribunal.
Sendo assim, há de ser salientado que o objeto contratado pela PMV, constante do Anexo I do Contrato 444/2014
(Processo TC 12528/2014), abarcou situação diversa destes autos, embora tenha o mesmo fato gerador da ilegalidade em comento e, portanto, revela a necessidade de
julgamento diferenciado por esta Corte.
Na realidade, em ambos os casos o mérito da questão
posta se subsume na contribuição especial de iluminação pública, que tem por fundamento o art. 149-A da
Constituição Federal, cuja ﬁnalidade especíﬁca e o montante de sua arrecadação deve destinar-se exclusivamente ao ﬁm para o qual foi implementado esse tributo, ou seja, o custeio do serviço de iluminação pública.
A Lei 5.815/2002 do Município de Vitória deﬁniu como
www.tce.es.gov.br

sendo “serviço de iluminação pública” o fornecimento
de iluminação para ruas, praças, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas,
abrigos de usuários de transportes coletivos, e outros
logradouros de domínio público, de uso comum e livre
acesso, de responsabilidade de pessoa jurídica de direito público ou por esta delegada mediante concessão ou
permissão, incluído o fornecimento destinado à iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras
de arte de valor histórico, cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas e deﬁnidas por meio de legislação
especíﬁca, excluído o fornecimento de energia elétrica
que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda
ou publicidade (art. 1º §1º).
Dessa forma, em que pesem os argumentos aduzidos
por eles, resulta evidenciado que a iluminação do Sambão do Povo e entornos não se enquadra no conceito
de iluminação pública universal e indivisível e por esta
razão não poderia ser custeada pela Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP).
(...) Assim, ainda que as despesas realizadas com esta contratação tenham sido, em parte, eventualmente
empregadas nas vias públicas de acesso livre aos munícipes de Vitória, não temos pelos documentos constantes destes autos como individualizar quais gastos que
o recurso da COSIP foi corretamente empregados, concernentes aos equipamentos que foram indicados como reaproveitados.
Neste contexto, entendo que a utilização de recursos
da COSIP para ﬁns estranhos à sua destinação constitucional impõe a recomposição da conta do tributo, de
modo que, determino à atual administração que promova o retorno dos valores de pagamento dos serviços
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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e dos materiais direcionados à iluminação do Sambão
do Povo e entornos à conta especíﬁca da COSIP.
Tais valores devem ser discriminados e justiﬁcados pela
Administração quando da comprovação do cumprimento da determinação. (Processo: 8751/2015 Data da
sessão: 21/02/2017 Relator: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Natureza: CONTROLE EXTERNO
- FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO).
------------------------------------------------------------------------[Receita pública. Cosip. Custeio. Serviço de videomonitamento. Desvio de ﬁnalidade. Incidente de inconstitucionalidade. Prejulgado. nº 008]
ACÓRDÃO TC-732/2016 – Plenário
(...) Cuidam os presentes autos de Representação, formulada pelo Sr. (...), Vereador do Município de Cariacica,
em que se relata possível irregularidade no Edital Pregão Eletrônico nº 093/2015, cujo objeto é a contratação
de empresa para fornecimento de solução de manutenção e suporte técnico, com cobertura total de peças para
atendimento das necessidades do Centro Integrado de
Monitoramento.
Aponta o representante que o edital de licitação indica
como dotação orçamentária, para o pagamento das despesas decorrentes do objeto da contratação, os recursos
provenientes da Contribuição para o Custeio do Serviço
de Iluminação Pública – COSIP, com fundamento legal na
Lei Municipal nº 5.435/2015, conforme item 3 do edital
de licitação (ﬂ. 18).
Assim, com o ﬁto de regulamentar quais as despesas,
sob responsabilidade do Município, que seriam custeadas pela COSIP, a Lei Municipal nº 5.435/2015 passou a
autorizar o pagamento de despesas para aquisição, ins-

talação, implementação e manutenção de sistemas de
videomonitoramento e de seus links, situação que extrapolaria os limites legais quanto a destinação dos recursos provenientes de tributo dessa natureza.
(...) Em resposta ao Termo de Notiﬁcação nº 2843/2015
(ﬂ. 70), o representado prestou suas informações conforme se atesta no exame das folhas 76/101.
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica se posicionou, através da Manifestação Técnica Preliminar –
MTP nº 82/2016, pelo prosseguimento do incidente de
inconstitucionalidade, em virtude da manifesta inconstitucionalidade do art. 1º, da Lei Municipal nº 5.435/2015,
verbis:
[...] 5.5 – Da manifesta inconstitucionalidade da parte
ﬁnal do art. 1º da Lei Municipal nº 5.435/2015 .
Inovando o ordenamento jurídico Municipal de Cariacica, a Lei nº 5.435/2015 trouxe a previsão de que as
despesas executadas pelo Município com a aquisição,
instalação, implementação e manutenção de sistemas
de videomonitoramento e de seus links, poderão ser
custeadas com recursos oriundos da Contribuição para
Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP.
Ocorre que, conforme mostrado acima, a COSIP tem natureza jurídica de tributo, com caráter sui generis, cuja
receita se destina a especialidade especíﬁca, enquanto
que a sua base de cálculo se limita ao rateio das despesas incorridas pelo município com iluminação pública
(RE 573.675- 0).
Com efeito, por se tratar de tributo vinculado a uma ﬁnalidade especíﬁca, não se admite sua utilização para
outras ﬁnalidades, que não custeio das despesas incorridas pelo Município com iluminação pública. Não se
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pode perder de vista que iluminação pública é “serviço
público que tem por objetivo exclusivo prover de claridade os logradouros públicos, de forma periódica, contínua ou eventual” (art. 2ª, XXXIX, da Resolução Normativa da ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010).
Outra incongruência é que a COSIP, por se tratar de tributo vinculado a uma ﬁnalidade, a sua base de cálculo
se limita ao montante necessário ao rateio das despesas incorridas pelo Município com Iluminação Pública,
nos termos do RE 573.675-0.
Assim, se o Município pretende a aplicação de recursos
da COSIP em outra ﬁnalidade, signiﬁca que está incluindo na base de cálculo recursos também para videomonitoramento, o que indica arrecadação a maior que o necessário para o custeio do serviço, maculando de ilegalidade essa extrapolação da base de cálculo. Tal extrapolação da base de cálculo lesa os contribuintes do tributo. Não se pode perder de vista que a Constituição
ao prever o tributo de forma vinculada a uma ﬁnalidade especíﬁca, implicitamente determinou a sua base de
cálculo, não sendo lícito arrecadar valores maiores que
o necessário para o custeio do serviço de iluminação
pública. Caso o opte por fazer, está ferindo o princípio
da legalidade, impositivo em matéria de tributos, na forma do art. 150, I, da CF, eis que “sem prejuízo de outras
garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: exigir
ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”.
Não se pode perder de vista ainda que a Contribuição de
iluminação pública prevista no art. 149- A da Constituição Federal, como espécie de tributo que é, atrai aplicação do Código Tributário Nacional - CTN, especialmente
no que concerne à interpretação e integração da legislaSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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ção tributária, que estabelece que “o emprego de analogia não pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei” (art. 108, §1º).
Assim, em matéria tributária, não tem validade a interpretação do legislador municipal com uso de analogia,
no sentido de que se a norma constitucional instituiu
a COSIP sob pretensão de oferecer segurança pública
à população, a norma também, por analogia, abarcaria
videomonitoramento, já que este também se relaciona
a segurança pública.
Assim, não é lícito à legislação municipal alterar a deﬁnição, o conteúdo e o alcance do conceito de iluminação pública, sob pena de manifesta inconstitucionalidade.
(...) Considerando que o incidente de constitucionalidade é questão prejudicial à análise do mérito processual, submeto os presentes autos à apreciação do Plenário
deste Egrégio Tribunal de Contas, em razão da cláusula de reserva de Plenário, tal qual disposto no art. 97 da
Carga Magna e art. 337 do Regimento Interno.

(...) Primeiramente, a natureza jurídica da espécie tributária contribuição não pode ser confundida com a dos
impostos e das taxas, pois os impostos não podem ter
fato gerador vinculado e muito menos sua arrecadação
poderá ser vinculada (Art. 167, IV, CF/88), enquanto a taxa não pode ser usada para essa espécie de serviço, tendo em vista que essa tentativa já foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal - STF com a edição da Súmula nº
670 do STF, vedando a remuneração desse serviço por
meio de taxa.
Segundo, a espécie tributária contribuição possui seus
elementos gerais e característicos implícitos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional, logo,
qualquer espécie tributária instituída sem observância
aos conceitos gerais resultará em cobrança ilícita e indevida.

Inicialmente, cumpre destacar que a Contribuição para o
Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP é prevista de forma expressa na Carta da Magna (...).

Isto ocorre justamente pelo dever de obediência dos entes políticos aos conceitos gerais delineados pelo Sistema Tributário Brasileiro, não possuindo a Municipalidade plena discricionariedade para deﬁnir a hipótese de incidência e a destinação da receita da COSIP. Por tais fundamentos devem ser afastados os argumentos apresentados pelo responsável, pois a discricionariedade na deﬁnição de iluminação pública não é ampla e irrestrita como tenta sustentar, ela deve guardar correlação aos limites legais e constitucionais, pertinência lógica com a espécie tributária a que se refere e deve achar-se vinculada
ao fato gerador tributário.

(...) Em que pese a existência da corrente interpretativa, que defende que o texto constitucional teria conferido competência aos Municípios para a instituição do fato gerador e a livre deﬁnição do conceito de iluminação
pública, tenho que essa vertente não merece respaldo.

(...) Assim, a COSIP só pode ser instituída para a hipótese constitucional de custeio da iluminação pública, característica própria de tributo cujo fato gerador é vinculado, outrossim, a sua arrecadação não poderá ter destino diferente daquele que fundamentou a sua institui-

Nesse contexto, os autos foram encaminhados a este Colegiado, após manifestação da área técnica, pugnado pela suscitação de incidente de inconstitucionalidade acerca da Lei Municipal nº 5.435/2015, (...).
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ção, ou seja, a sua receita encontra-se vinculada ao fato
gerador que lhe deu existência, in casu, custeio da iluminação pública.
Desta forma, a Lei Municipal extrapolou os limites legais ao custear, com a receita da COSIP, serviço sem
qualquer pertinência com o fato gerador do tributo,
passando na verdade, a custear com tal receita serviço
atinente a segurança pública.
Nessa linha, a edição da Lei Municipal nº 5.435/2015
criou uma nova exação tributária transvestida de contribuição para custeio da iluminação pública para custear o
serviço de segurança pública, exação essa, sem qualquer
amparo na Constituição Federal e nas legislações tributárias infraconstitucionais.
Desse modo, não se veriﬁca no conceito de iluminação pública, conforme deﬁnido por Lei Complementar
Municipal (Código Tributário do Município), a hipótese de se cobrar o tributo para serviços de videomonitoramento e, por isso mesmo, não cabe à lei ordinária
municipal ampliar o campo de incidência tributária sem
respaldo de Lei Complementar.
(...) merece destaque o argumento apresentado pela
área técnica que considerou que a Lei Municipal infringiu de forma ﬂagrante o princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 150, I, da Constituição Federal de
1988 e, por consequência, sugere seja declarada inconstitucional parte do dispositivo que previu a aplicação de
recursos da COSIP com vídeo- monitoramento.
(...) VOTO no sentido de que o Plenário desta Egrégia
Corte de Contas resolva o incidente de inconstitucionalidade suscitado, no sentido de que seja negada eﬁcácia à expressão “...inclusive a aquisição, instalação, imSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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plementação e manutenção de sistemas de videomonitoramento e de seus links...”, constante do artigo 1º da
Lei Municipal nº 5.435/2015, em face de ocorrência de
afronta à norma contida no artigo 150, I, da Carta Magna
de 1988, com a formação do prejulgado respectivo. (Processo: 9413/2015 Data da sessão: 08/03/2016 Relator: MARCO ANTÔNIO DA SILVA Natureza: CONTROLE
EXTERNO - FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO)
Dessa forma, por todo o exposto, não merecem prosperar os argumentos apresentados pelo recorrente, devendo ser negado provimento ao Pedido de Reexame.
4 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
Convém registrar que a Lei Municipal 5.815/2002, instituidora da COSIP no Município de Vitória, foi alterada
pela Lei Municipal 9156, de 20 de julho de 2017, passando a contar com a seguinte deﬁnição de iluminação pública em seu art. 1º, § 1º:
Artigo 1º. Fica instituída a Contribuição para Custeio dos
Serviços de Iluminação Pública – COSIP, destinada a custear a prestação dos serviços de operação, manutenção
e expansão do Sistema de Iluminação Pública do Município de Vitória. (Redação dada pela Lei nº 6369/2005)
§ 1º Deﬁne destinação da (sic) como iluminação pública, para ﬁns de receita da COSIP, o fornecimento de iluminação para ruas, praças, avenidas, túneis, passagens
subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, sinalização semafórica, sinalização de faixa de pedestres, abrigos de usuários de transporte público, praças esportivas, e outros logradouros de domínio público, de uso
comum e livre acesso, de responsabilidade da pessoa
jurídica de direito público ou por esta delegada mediante concessão ou permissão, incluindo o forneci-

mento destinado a iluminação de natal, eventos públicos e aberto ao público previstos no Calendário Oﬁcial do Município, prédios, monumentos, fachadas, fonte luminosa e obras de arte de valor histórico, cultural
ou ambiental, localizadas em áreas públicas, bem como
a expansão da iluminação pública, sua modernização, investimentos em avanços tecnológicos, pagamento de ﬁnanciamentos obtidos para melhorias da iluminação da
Cidade e o serviço de poda de árvores para melhoria da
iluminação, excluído o fornecimento de energia elétrica
que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda
ou publicidade. (Redação dada pela Lei nº 9156/2017)
(g.n).

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer
exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

De se notar, portanto, que a Lei Municipal 5.815/2002,
passou a incluir “o fornecimento destinado à iluminação
de natal”, no conceito de iluminação pública.

Uma segunda consideração diz respeito ao fato de que
esta Corte de Contas já se pronunciou, no Proc. TC
9413/2015, a respeito da constitucionalidade do emprego de recursos da COSIP em ﬁnalidade diversa daquela
deﬁnida no art. 149-A da Constituição Federal, qual seja,
o custeio do serviço de iluminação pública.

Embora a inovação trazida pela mencionada Lei Municipal 9156/2017 não tenha sido alegada nos recursos ora
em análise convém tecermos algumas considerações.
A primeira delas diz respeito ao próprio alcance temporal
da alteração trazida no conceito de iluminação pública,
disposto no § 1º do art. 1º da Lei Municipal 5.815/2002.
Nesse passo, necessário enfatizar-se que a lei tributária,
em regra, não se aplica a fatos pretéritos, salvo as exceções previstas no art. 106 do Código Tributário Nacional
(CTN) (Lei 5.172/1966), in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração
dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não deﬁnitivamente julgado:
a) quando deixe de deﬁni-lo como infração;
www.tce.es.gov.br

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática (g.n).
Ressalte-se que a Lei Municipal 9156/2017, embora conceitue o termo “iluminação pública”, não se trata de norma expressamente interpretativa, de sorte que não detém tal natureza, tampouco se traduz como norma mais
favorável ao contribuinte, hipótese que autorizaria a
produção de efeitos retroativos a teor do disposto nas
alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II do art. 106 do CTN.

A situação fática enfrentada no Proc. TC 9413/2015 dizia respeito à utilização de receita proveniente da COSIP, arrecadada pelo Município de Cariacica, no custeio
de serviços de vídeomonitoramento contratados pela
Administração Municipal. No caso, havia sido editada a
Lei Municipal 5.435/2015, que autorizava o pagamento,
com recursos oriundos da COSIP, de despesas com aquisição, instalação, implementação e manutenção de sistemas de videomonitoramento. Este TCEES, analisando incidentalmente a constitucionalidade da disposição decidiu por negar eﬁcácia à expressão “[...] inclusive a aquisição, instalação, implementação e manutenção de sistemas de videomonitoramento e de seus links..., constante do artigo 1º da Lei Municipal nº 5.435/2015, em face
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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de ocorrência de afronta à norma contida no artigo 150,
I, da Carta Magna de 1988”, dando origem ao Prejulgado nº 08.
Dessa forma, caso venha a ser questionada, em algum
processo de competência desta Corte, na via incidental,
a inclusão da “iluminação natalina” no conceito de “iluminação pública”, constante no § 1º do art. 1º da Lei Municipal 5.815/2002, parece-nos que a situação a ser examinada guardará fortes semelhanças com o caso analisado no referido Proc. TC 9413/2015.
5 CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se pelo CONHECIMENTO do Pedido de Reexame e no mérito, pelo não
acolhimento das razões recursais apresentadas NEGANDO-SE PROVIMENTO.
Respeitosamente,
Em 11 de outubro de 2018.
[...]”
Manifestou-se o Ministério Público de Contas no Parecer 1641/2018:
“[...]
A priori, registra-se o atendimento dos pressupostos de
admissibilidade recursais, razão pela qual se oﬁcia pelo
conhecimento do recurso.
Quanto ao mérito, salienta-se que é bastante por si mesmo a fundamentação constante da ITR 0074/2018-8 para o não provimento dos apontamentos descritos no reexame, de modo que tecem-se apenas argumentos adicionais, conforme seguem.
Observa-se que o pedido de reexame objetivou a refor-

ma do v. Acórdão para permitir o pagamento dos serviços de iluminação natalina do ano de 2014 à empresa SER Engenharia e Construções Ltda. com recursos da
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação
Púbica – COSIP.
Ressalta-se que em diligência realizada junta a Prefeitura
de Vitória constatou-se que a contestação realizada em
juízo pela municipalidade já reconhecia que era devedora do montante de R$ 3.750.077,64 a empresa SER Engenharia e Construções Ltda., assim como aﬁrmava que o
pagamento só era possível (se utilizados) com os recursos da COSIP.
[...]
Seguidamente, após audiência de conciliação designada
para o dia 15/12/2016 o Procurador Geral do Município
– Rubem Francisco de Jesus solicitou ao Prefeito autorização para ﬁrmar acordo judicial para pagamento a contratada com recursos vinculados, desde que haja determinação judicial. Veja-se:
[...]
Instado a se manifestar o Prefeito autorizou a feitura do
acordo nos seguintes termos:
Por conseguinte, o acordo encetado pelo município foi
homologado em juízo, eis que a prefeitura se comprometeu a pagar o valor contratado com a empresa SER Engenharia e Construções Ltda., atualizado monetariamente, no montante R$ 4.441.302,91, com recursos oriundos da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública.
No entanto, a prefeitura interpôs Embargos de Declaração (não acolhidos) e Apelação (pendente de julgamento) em face da sentença, com o ﬁm de que o juízo rewww.tce.es.gov.br

conheça a legalidade dos pagamentos com as verbas da
COSIP, o que não houve na espécie, haja vista a forma
adotada para a solução da lide.
Com efeito, não cabe ao judiciário estabelecer as cláusulas do acordo, visto tratar-se de matéria reservada às
partes; este apenas atesta a validade do acordo de vontades.
Esclarece Marcus Vinicius Rios Gonçalves quanto a autonomia de vontade das partes na realização de um acordo:
[...]
Para que haja a solução consensual, é preciso que as
partes tenham a vontade livre e desembaraçada e que
possam emiti-la de forma não viciosa. Sendo a autocomposição uma forma de transação, exige-se para a sua
efetivação o mesmo que se exige para a celebração dos
acordos de vontade em geral. E entre tais exigências está a de que a vontade possa ser emitida livremente, sem
vícios.
No caso vertente, é possível vislumbrar que o município,
diante da decisão desse Tribunal egrégio de Contas de
não permitir que os pagamentos referentes ao contrato n. 444/2014 se desse à custas dos recursos da COSIP,
tenta valer-se de subterfúgio para se escusar do cumprimento do comando que a ele foi emanado.
Ademais, cumpre enfatizar que a ação judicial referenciada não teve por objeto a legalidade do uso de recursos vinculados a COSIP.
Noutra banda, constata-se, como bem relatado pela Unidade Técnica, alteração, no ano de 2017, da legislação
municipal que prevê a COSIP, ampliando o conceito de
iluminação pública com o intento de tornar legítimo os
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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pagamentos objeto da representação.

1. ACÓRDÃO

Essa transmutação da norma n. 5.815/2002 não estremece as razões fáticas e jurídicas já delineadas por este Ministério Público de Contas, mas apenas exterioriza
uma inconstitucionalidade da lei municipal.

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:

Dessa forma, diante dos fatos citados demonstrando a
tentativa da Prefeitura de Vitória em descumprir a decisão dessa Corte de Contas por meio de acordo ﬁrmado em juízo, bem como da ausência qualquer documentação ou informação que permita mudança de entendimento deste Parquet de Contas quanto à proibição já
densamente debatida no processo original, pugna pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, seja totalmente DESPROVIDO, nos termos dos arts. 152, inciso II,
e 166 da LC n. 621/12, mantendo-se incólume o Acórdão
TC-1925/2015 – Plenário.

1.1. CONHECER do Pedido de Reexame, em face do Acórdão TC 1925/2015;

Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, na forma do inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12.
Vitória, 19 de abril de 2018.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
Ministério Público de Contas”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento técnico e do
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à
sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

1.2. Quanto ao MÉRITO, não acolher as razões recursais
apresentadas NEGANDO PROVIMENTO ao Pedido de
Reexame, MANTENDO O ACÓRDÃO TC 1925/2015 em
todos os seus termos;
1.3. ARQUIVAR os autos do presente processo após o
trânsito em julgado.
1.4. DAR CIÊNCIA da decisão ao recorrente.
2. Unânime.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 938/2018 – PLENÁRIO
Processos: 09801/2016-6, 05985/2016-9, 01968/20168, 12528/2014-9

3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classiﬁcação: Pedido de Reexame

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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.

Recorrente: SRE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
[MURILO BOUZADA DE BARROS (OAB: 11467-DF)]

4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
www.tce.es.gov.br

UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória

PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
1925/2015 PLENÁRIO – INTEMPESTIVO - NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Pedido de Reexame interposto pela sociedade empresária SRE Engenharia e
Construções Ltda., em face do Acórdão TC 1925/2015,
proferido pelo Plenário desta Corte nos autos do Proces-
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so TC 12.528/2014, cuja parte dispositiva foi lavrada com
o seguinte teor:

façam com recursos oriundos da Contribuição de Iluminação Pública (COSIP);

to procuratório encontra-se à ﬂ. 930 (vol. V) do Proc. TC
12528/2014 (em apenso).

ACÓRDÃO

5. Julgar procedente a presente Representação, nos termos do art. 95 inciso II c/c art. 99, §2º da LC 621/2012;

De se notar que a referida empresa, ante a sua qualidade
de contratada pela PMV (Contrato 444/2014), apresentou pedidos no curso da instrução do Proc. 12528/2014,
incluindo-se pedido de revogação de medida cautelar,
atendido pela Relatoria naqueles autos, através da Decisão Monocrática Preliminar DECM 231/2015, a ﬁm de
que a PMV promovesse o pagamento das parcelas incontroversas e efetivamente executadas pela ora Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC12528/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia oito de dezembro de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva tratada
no item II do voto do Relator, excluindo a senhora Isabel
Cristina Baptista Louvem Brunetti do rol de responsáveis;
2. Acolher as justiﬁcativas apresentadas pelos senhores
José Eduardo de Souza Oliveira e Marconi Pereira Fardin afastando o indício de irregularidade tratado no item
III.2 do voto do Relator (Precária ﬁscalização do contrato), com fundamento no art. 207, §3º do Regimento Interno

6. Encaminhar os presentes autos à SEGEX, para monitoramento da determinação contida no item 4 deste Acórdão;
7. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
O Núcleo de Recursos e Consultas manifestou-se nos autos por meio da Instrução Técnica de Recurso 73/2018
opinando pelo não conhecimento do recurso por intempestividade.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer 1571/2018), manifesta-se de acordo com a Instrução
Técnica de Recurso 73/2018 propondo a manutenção do
Acórdão 1925/2015 – Plenário.

3. Rejeitar as razões apresentadas pelo senhor José Eduardo de Souza Oliveira e pela senhora Rosa Maria Crivilin reconhecendo-os como responsáveis pela irregularidade versada no item III.1 (Utilizar recursos vinculados
à contribuição especial de iluminação pública para custeio dos serviços de montagem de iluminação decorativa de natal), isentando-os contudo da aplicação de sanção, uma vez que não foi identiﬁcada a realização de pagamentos à contratada sob a referida dotação orçamentária;

É o relatório.

4. Determinar aos atuais titulares da Secretaria de Transporte, Trânsito e Infraestrutura e da Secretaria de Controladoria Geral do Município de Vitória que, ao efetuar
pagamentos em virtude do Contrato 444/2014, não os

O pedido de reforma do Acórdão TC 1925/2015-Plenário foi apresentado pela sociedade empresária SRE Engenharia e Construções Ltda em petição subscrita por advogado, Dr. Murilo Bouzada de Barros, cujo instrumen-

2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica, para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Instrução Técnica de Recurso 73/2018, abaixo transcrita:
“[...]
2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE – DOS PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
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Registre-se que a mencionada DECM 231/2015 admitiu
a empresa SRE Engenharia e Construções Ltda., como
parte interessada, na forma do art. 291, § 2º do RITCEES.
Dessa forma, tendo em vista que a sociedade empresária foi admitida como parte interessada no processo TC
12528/2014 e foi alcançada pelos efeitos do Acórdão TC
1925/2015-Plenário, tem-se que possui capacidade, interesse e legitimidade processual para recorrer.
Ademais, o recurso apresentado é cabível uma vez que
o Pedido de Reexame, conforme preconiza o art. 408,
caput, do RITCEES, presta-se à rediscussão de decisão de
mérito proferida em processos de ﬁscalização, natureza
a qual pertence o processo TC 12528/2014.
Quanto à tempestividade, veriﬁca-se que, de acordo com
o Despacho 46859/2016 (ﬂ. 24 do TC 9801/2016) da Secretaria Geral das Sessões – SGS, a notiﬁcação do Acórdão TC 1925/2015-Plenário foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal no dia 18/12/2015,
considerando-se publicada no dia 20/01/2016, de sorte que o prazo para interposição de Pedido de Reexame,
pela empresa SRE Engenharia e Construções Ltda., venSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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ceu em 19/02/2016.
Cabe esclarecer que a notiﬁcação do Acórdão TC
1925/2015-Plenário foi direcionada ao advogado da sociedade empresária SRE Engenharia e Construções Ltda., conforme se veriﬁca do excerto colhido do Diário
Oﬁcial Eletrônico do TCEES (DOETCEES) publicado em
18/12/2015, vejamos:
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-1925/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-12528/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE
CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RESPONSÁVEIS - JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA,
ROSA MARIA CRIVILIN, ISABEL CRISTINA BAPTISTA L.
BRUNETTI MARCONI PEREIRA FARDIN
ADVOGADOS- MURILO BOUZADA DE BARROS (OAB-DF
Nº 11.467), ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR (OAB-ES Nº 10.236), ICARO DOMINISINI CORRÊA (OAB-ES Nº
11.187), MARCIO PEREIRA FARDIN (OAB-ES Nº 11.836),
LIGIA SELVATICI PAIVA (OAB-ES Nº 16.435) E RENATO
PIANCA FILHO (OAB-ES Nº 1.848).
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE VITÓRIA - 1) ACOLHER PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SENHORA ISABEL CRISTINA BAPTISTA LOUVEM BRUNETTI - 2) ACOLHER JUSTIFICATIVAS DOS SENHORES: JOSÉ EDUARDO DE SOUZA
E MARCONI PEREIRA FARDIN - 3) REJEITAR JUSTIFICATIVAS – DEIXAR DE APLICAR MULTA – 4) DETERMINAÇÕES
- 5) PROCEDÊNCIA – 6) MONITORAMENTO – 7) ARQUIVAR
Nesse ínterim, vale asseverar que a comunicação dos
atos processuais, em processos desta Corte de Contas, é
regulada pelos artigos 358 ao 361 do RITCEES, sendo que
o § 8º do art. 359 evidencia que, estando a parte representada por advogado, será ela comunicada através de
seu patrono. Eis o teor do dispositivo:
Art. 359. A citação, a comunicação de diligência ou a notiﬁcação, observado o disposto neste Regimento, far-se-á:

será feita pessoalmente mediante a entrega dos autos
com vista, sob pena de nulidade.
---------------------------------------- // -----------------------------Art. 62. A comunicação dos atos e decisões presume-se
perfeita com a publicação no Diário Oﬁcial do Estado ou
outro meio de divulgação oﬁcial do Tribunal de Contas,
salvo as exceções previstas em lei.
Parágrafo único. A comunicação dos atos e decisões ao
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em qualquer caso, será feita pessoalmente mediante a entrega
dos autos com vista, sob pena de nulidade.
---------------------------------------------- // -----------------------Art. 64. A citação, a comunicação de diligência ou a notiﬁcação, observado o disposto no Regimento Interno, far-se-á:
[...]

§ 8º Quando a parte for representada por advogado,
a comunicação dos atos processuais, exceto a citação,
deve ser dirigida ao representante legalmente constituído nos autos;

III - por publicação de edital no Diário Oﬁcial do Estado
ou outro meio de divulgação oﬁcial do Tribunal de Contas.

Outrossim, para que não pairem dúvidas acerca da higidez da notiﬁcação realizada através do Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, trazemos ao lume o preconizado nos
artigos 360, caput, do RITCEES (Res. 261/2013), 62, 64,
III, e 181 da Lei Orgânica deste Tribunal (LC 621/2012):

Art. 181. Fica instituído o Diário Oﬁcial Eletrônico do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, como
órgão oﬁcial de publicação, divulgação e comunicação
dos seus atos administrativos e processuais.

--------------------------------------------- // -------------------------

Art. 360. A comunicação dos atos e decisões presume-se
perfeita com a publicação no Diário Oﬁcial do Estado ou
outro meio de divulgação oﬁcial do Tribunal, salvo as exceções previstas em lei.

§ 1º O Diário Oﬁcial Eletrônico de que trata esta Lei Complementar substitui a versão impressa e será veiculado,
sem custos, no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo na rede mundial de computadores.

Parágrafo único. A comunicação dos atos e decisões ao
Ministério Público junto ao Tribunal, em qualquer caso,

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio de publicação oﬁcial do Tri-
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bunal de Contas, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista
pessoal (g.n).
De se notar, diante das disposições acima colacionadas,
que com exceção da comunicação de atos e decisões ao
Ministério Público (art. 360, parágrafo único do RITCEES
e art. 62, parágrafo único da LC 621/2012), as demais se
aperfeiçoam com a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES.
Nesse passo, tendo em vista que o expediente recursal
foi interposto, pela empresa SRE Engenharia e Construções Ltda, em 22/06/2016, tem-se o mesmo como INTEMPESTIVO, nos termos do art. 408, §5º, do Regimento Interno do TCEES, uma vez que o prazo de interposição teve vencimento em 19/02/2016, conforme certiﬁcado no aludido Despacho 46859/2016 da Secretaria Geral das Sessões – SGS.
Desse modo, considerando o descumprimento de requisito objetivo de admissibilidade referente à tempestividade, opina-se pelo NÃO CONHECIMENTO do Pedido de
Reexame interposto pela sociedade empresária SRE Engenharia e Construções Ltda.
3. CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se pelo NÃO CONHECIMENTO do Pedido de Reexame de que interposto pela sociedade empresária SRE Engenharia e Construções Ltda, tendo em vista a manifesta INTEMPESTIVIDADE da sua apresentação, constatada com base no Despacho 46859/2016 (ﬂ. 24 do TC 9801/2016) da Secretaria
Geral das Sessões – SGS;
Respeitosamente,

Em 11 de outubro de 2018.
[...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento técnico e do
Ministério Público de Contas, 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
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 recurso em razão da sua intempestividade, nos termos do art. 395, inc. II e art. 408, §
5º do RITCEES, mantendo-se o Acórdão TC 1925/2015;
1.2. ARQUIVAR os autos do presente processo após o
trânsito em julgado.
1.3. DAR CIÊNCIA da decisão ao recorrente.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 939/2018 – PLENÁRIO
Processos: 04330/2017-8, 04291/2014-7
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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.

Recorrente: Ministério Público de Contas

4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
www.tce.es.gov.br

Interessados: SUELI MATTOS DE SOUZA, RAQUEL FERREIRA DRUMMOND DE AGUIAR, VANIA CARVALHO DE
ARAUJO, ADRIANA CREMASCO, ADRIANA SPERANDIO,
DAYSI KOEHLER BEHNING, SONY DE FREITAS ITHO, LUIZ
CARLOS REBLIN, ROBERTO MANNATO VALENTIM, CLESegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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BER BUENO GUERRA, CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI, LUCIANO SANTOS REZENDE, SECURITY SEGURANCA LTDA [THIAGO AARAO DE MORAES (OAB: 12643-ES),
RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR (OAB: 16201-ES)],
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Foi emitida a Instrução Técnica de Recurso 163/2018
opinando pelo conhecimento do expediente recursal interposto pelo Ministério Público de Contas e no mérito
pela negativa de provimento, em razão do não acolhimento das razões recursais.

PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
1210/2016 PLENÁRIO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – ARQUIVAR

O opinamento do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira (Parecer 2450/2018), ratiﬁca e
reitera os termos da peça inicial do Pedido de Reexame.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

É o relatório.

1 RELATÓRIO

2 Fundamentação

Cuidam os presentes autos de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas, em face do
Acórdão TC 1210/2016, proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do Processo TC 4291/2014, que julgou
improcedente a Denúncia interposta por cidadãos, onde relata possíveis irregularidades nas contratações, promovidas pela Prefeitura de Vitória, de vigilância patrimonial armada e desarmada, para assegurar a integridade
patrimonial em parques, praças e unidade de conservação e prédios administrativos de diversas secretarias municipais (Contratos 206/2010 e 88/2012), no que diz respeito a possível onerosidade excessiva, má utilização de
recursos de investimento e impossibilidade de terceirização.

Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recurso 163/2018,
abaixo transcrita:
“[...]
2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE
A análise de atendimento aos pressupostos recursais foi
realizada através da Instrução Técnica de Recurso ITR
151/2017 (ﬂs. 26-28) que opinou pelo conhecimento
do expediente recursal e sugeriu a notiﬁcação dos responsáveis identiﬁcados no Processo TC 4291/2014 (em
apenso) para apresentarem contrarrazões.

O Núcleo de Recursos e Consultas manifestou-se nos autos por meio da Instrução Técnica de Recurso 151/20178
opinando pelo conhecimento do recurso, e pela notiﬁcação dos responsáveis para apresentarem contrarrazões.

Tendo em vista a necessidade de notiﬁcação para contrarrazões, determinou o Relator, através das Decisões
Monocráticas 1358/2017 e 1496/2017 (ﬂs. 34-35 e 3738) a notiﬁcação dos elencados para que no prazo de 30
(trinta) dias oferecessem contrarrazões recursais.

Foram emitidas as Decisões Monocráticas 1358/2017 e
1496/2017 (ﬂs. 34-35 e 37-38) para notiﬁcação dos recorridos para apresentarem contrarrazões recursais.

Conforme se veriﬁca do Termo de Notiﬁcação 2720/2017
(ﬂ. 39) os responsáveis, em total de 14 (quatorze), foram notiﬁcados através de seus respectivos advogados
www.tce.es.gov.br

para oferecerem contrarrazões, sendo a Notiﬁcação disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES em
29/09/2017, considerando-se publicada em 02/10/2017
(ﬂ. 40).
Em atendimento ao supramencionado Termo de Notiﬁcação apresentaram tempestivamente suas contrarrazões: Sony de Freitas Itho (ﬂs. 44-58); Luiz Carlos Reblin
(ﬂs. 63-76); Security Segurança Ltda. (ﬂ. 83); Luciano Santos Rezende (ﬂs. 87-99); Sueli Mattos de Souza (ﬂs. 8799); Adriana Cremasco (ﬂs. 87-99); Daysi Koehler Behning (ﬂs. 87-99); Raquel Ferreira Drummond de Aguiar
(ﬂs. 87-99); Adriana Sperandio (ﬂs. 87-99); Cleber Bueno
(ﬂs. 87-99) e Clarice Machado Imperial Girelli (ﬂs. 87-99).
3 DAS RAZÕES RECURSAIS - EXAME DAS TESES ALEGADAS NO RECURSO
O Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público
de Contas (MPC) visa impugnar o Acórdão 1210/2016,
passado nos autos do Processo TC 4291/2014 (em apenso), proferido, sem divergência, pelo Plenário desta Corte, que julgou improcedente Denúncia apresentada
por cidadãos na qual se noticiou supostas irregularidades na contratação, pela Prefeitura Municipal de Vitória,
de vigilância patrimonial armada e desarmada (contratos 206/2010 e 88/2012), no que diz respeito a possível
onerosidade excessiva, má utilização de recursos de investimento e impossibilidade de terceirização.
A denúncia foi submetida ao exame preliminar da Área
Técnica tendo sido elaborada a Instrução Técnica Inicial
ITI 1702/2014 (ﬂs. 445-486, vol. III do TC 4291/2014, em
apenso) que, elencando os possíveis responsáveis, suas
respectivas condutas e nexo causal, apontou os seguintes indicativos de irregularidades: a) 2.1 - Da impossibilidade de terceirização da contratação dos serviços de viSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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gilância; b) 2.2 - Violação ao princípio do concurso público; c) 2.3 - Ausência de registro das despesas realizadas para ﬁns de aferição dos limites impostos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal; e d) 2.4 - Violação ao princípio
da economicidade.
Registre-se que os apontes de irregularidades, em cotejo com as teses de defesa carreadas, foram analisadas na
Instrução Técnica Conclusiva ITC 2303/2016 (ﬂs. 10781101, Vol. V do TC 4291/2014, em apenso) que pugnou
pela manutenção do indicativo referente à “Ausência de
registro das despesas realizadas para ﬁns de aferição dos
limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal”
(item 2.3 da ITI 1702/2014) e afastamento dos demais
indícios de irregularidades. Tal opinamento foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas no Parecer de
ﬂs. 1104-1105 do TC 4291/2014 (em apenso).
Após regular instrução foi proferido o Acórdão ora impugnado onde, divergindo parcialmente do entendimento técnico e ministerial, restaram afastados todos os indicativos de irregularidades noticiados na ITI 1702/2014,
acolhendo-se as justiﬁcativas apresentadas pelas partes
e julgando-se improcedente a denúncia.
Pois bem, no presente Pedido de Reexame visa o Ministério Público de Contas, ora Recorrente, a reforma do
Acórdão TC 1210/2016 para que se reconheça como irregular o achado indigitado no item 2.3 da ITI 1702/2014
(Ausência de registro das despesas realizadas para ﬁns
de aferição dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal) para se reputar como devida, nas palavras do Recorrente, “[...] a contabilização dos gastos dos
Contratos nº. 206/2010 e 88/2012 como “Outras despesas de pessoal”.
Em suas razões recursais alega o Recorrente, em síntese:

a) que a despesa realizada com os Contratos 206/2010 e
88/2012 deveria ser contabilizada para ﬁns de apuração
dos limites de gastos com pessoal a teor do que dispõe o
art. 18, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF - LC
101/2000), precisamente sob a rubrica “Outras despesas
de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização” e
não como “Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica”; b) que
os serviços contratados através dos aludidos contratos
se tratariam “[...] de serviços essenciais e contínuos, que
deveriam ser executados por servidores do quadro permanente do Município, quais sejam, os Guardas Municipais”; c) cita o art. 144, § 8º da CF/88 e dispositivos da Lei
Municipal 6.033/2003, que instituiu a Guarda Municipal
de Vitória, para aﬁrmar que as competências da Guarda Municipal de Vitória teriam sido “[...] substituídas por
meio de contratos de terceirização, sem, no entanto, serem contabilizadas como despesas com pessoal [...]”.
Passando-se à análise convém inicialmente esclarecer
que o Pedido de Reexame proposto pelo MPC visa a reforma do Acórdão 1210/2016 no sentido de que passe o
Plenário desta Corte a considerar como irregular o aponte descrito no item 2.3 da Instrução Técnica Inicial ITI
1702/2014, alusivo à “Ausência de registro das despesas
realizadas para ﬁns de aferição dos limites impostos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal”.
Importante ressaltar que a suposta anomalia ventilada no item 2.3 da ITI 1702/2014 (ﬂs. 445-486 do apenso) aponta como responsável um único gestor, qual seja, o senhor Luciano dos Santos Rezende (Prefeito Municipal). Equivale dizer que, em caso de provimento do
recurso e consequente reforma do julgado, o reconhecimento do achado descrito no multicitado item 2.3 da ITI
1702/2014 importará em gravame sancionatório tão sowww.tce.es.gov.br

mente para o senhor Luciano dos Santos Rezende, reputado responsável pela hipotética inconsistência.
Nessa ordem de ideias não se vislumbra a presença de
interesse-necessidade na produção de contrarrazões pelos senhores e senhoras Sony de Freitas Itho; Luiz Carlos
Reblin; Sueli Mattos de Souza; Adriana Cremasco; Daysi
Koehler Behning; Raquel Ferreira Drummond de Aguiar;
Adriana Sperandio; Cleber Bueno e Clarice Machado Imperial Girelli, bem como pela sociedade empresária Security Segurança Ltda., tendo em vista que não serão
atingidos por uma eventual reforma do julgado, não havendo, assim, prejudicialidade que justiﬁque o exame
das teses por eles aviadas.
Desse modo, serão consideradas, nesta análise, as contrarrazões apresentadas pelo senhor Luciano Santos Rezende (ﬂs. 87-99) na qual alega, em síntese: a) que as atividades desempenhadas pelos prestadores de serviços
de vigilância não se confundem com aquelas atribuídas
ao agente da Guarda Civil de Vitória; b) que o agente público investido no cargo de Guarda Civil Municipal não
possuiria “[...] autorização legal para exercer a proﬁssão
de Vigilante, deﬁnido pela Lei Federal nº 7.102/83 como
‘empregado contratado para a execução das atividades
deﬁnidas nos incisos I e II do caput e §§ 2º, 3º e 4º do
art. 10’”; c) que inexistiria, na Lei Municipal 6.033/2003
(que instituiu a Guarda Municipal de Vitória), atribuição de competência aos Guardas Municipais para “[...]
o exercício da função de vigilante patrimonial [...]”, razão
pela qual não se pode falar em substituição de mão de
obra; d) cita o Parecer Consulta TC 014/2016 (Processo
TC 1965/2016) no qual, ao oﬁciar no feito, o MPC manifestou-se no sentido de que as atividades de segurança
e vigilância, por se enquadrarem como atividade-meio,
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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deveriam ter suas despesas classiﬁcadas “[...] em elemento de despesa alheio ao art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal [...]”.
Pois bem.
Adentrando-se no exame das razões recursais veriﬁca-se
que o MPC, ora Recorrente, pretende ver reconhecidos
como “despesas de pessoal” os dispêndios com os Contratos 206/2010 e 88/2012 baseado na premissa de que
o objeto contratado, qual seja, a vigilância patrimonial
armada e desarmada, deveria ser executado por servidores do quadro permanente do Município de Vitória,
precisamente, pelos Guardas Municipais.

des pelo Estado com o ﬁm de empreender ações públicas de repressão e oferecer estímulos para que os cidadãos possam conviver protegidos dos riscos aos quais estão expostos.
Desta feita, não podemos concordar que a criação das
Guardas Municipais por todo o nosso País tenha se dado
apenas para substituir a vigilância patrimonial de prédios
municipais, esse não foi o objetivo da criação de tais órgãos, mas sim colaborar com a segurança pública, inclusive a segurança viária, no intuito de reduzirmos o nível
de violência atual.

[...]

De outra forma, não cabe falar em delegação de Poder
de Polícia aos vigilantes terceirizados, pois os mesmos
apenas controlam a segurança interna de bens públicos,
impedindo o acesso indevido de pessoas não autorizadas e a segurança patrimonial de Bens Públicos, interesse público secundário. De forma alguma os vigilantes patrimoniais praticam atos de constrição de liberdades públicas, pois apenas acompanham a entrada e saída de cidadãos, fazem rondas nas dependências dos prédios públicos, acionam as autoridades em casos de emergências
e impedem a depredação do Patrimônio Público, não havendo que se falar em transferência de Poder de Polícia, pois não dispõem de autonomia, sendo-lhes vedada a realização de atividades que não sejam rotineiras e
corriqueiras, não guardando qualquer correlação com o
conceito de poder de polícia.

Vemos que a leitura dos artigos de lei suso mencionados permite concluir que a atividade precípua da Guarda Municipal é a de colaborar com a segurança pública e que em nada se confunde com a atividade realizada pelos vigilantes patrimoniais. Com efeito, o mister da
Guarda Municipal consiste no desempenho de ativida-

Pensar de forma diferente seria dizer que todos os órgãos públicos, ao contratarem vigilantes terceirizados,
estariam transferindo Poder de Polícia aos mesmos.
União, Estados, Distrito Federal e Municípios estariam
praticando ilícitos administrativos, o que sabemos não
é o entendimento adotado pelos nossos Tribunais e ór-

A matéria na qual se baseia a sobredita premissa, ou seja, a possibilidade de terceirização dos serviços de vigilância armada e desarmada pela PMV, foi discutida nos
próprios autos do Processo TC 4291/2014 (em apenso), tendo se posicionado a Área Técnica, através da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2303/2016, em seu tópico 2.1, que as competências atribuídas pela Lei Municipal 6.033/2003 à Guarda Civil Municipal de Vitória não
se confundem com a atividade de vigilância patrimonial razão pela qual não há óbice que esta seja terceirizada à empresas especializadas em segurança patrimonial. Ademais, restou consignado no tópico 2.1 da ITC
2303/2016:

www.tce.es.gov.br

gãos de controle.
Inclusive, se adotada a tese da ITI, este Tribunal de Contas estaria descumprido a legislação, pois a segurança de
sua sede é realizada por empresa de vigilância contratada, o que sabemos não ocorre, pois a terceirização de
atividade de vigilância é legal conforme a doutrina majoritária:
“Excluídas as quatro situações-tipo que ensejam a terceirização lícita no Direito brasileiro, quais sejam, a)
contratação de trabalho temporário; b) atividades de vigilância; c) atividades de conservação e limpeza; d) serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, não há na ordem jurídica do país preceito legal a
dar validade trabalhista a contratos mediante os quais
uma pessoa física preste serviços não-eventuais, onerosos, pessoais e subordinados a outrem (arts 2º, caput e
3º,caput, CLT) sem que esse tomador responda juridicamente, pela relação laboral estabelecida.” (GODINHO,
M. Delgado. Curso de Direito do Trabalho. 4º ed.P.442)
(grifo nosso)
Nesse sentido, entendemos que não houve qualquer ilegalidade na contratação de empresa terceirizada para realização dos serviços de vigilância patrimonial, não havendo transferência de Poder de Polícia, tampouco violação à competência da Guarda Municipal do Município de
Vitória, e sequer pode-se aﬁrmar que o regime jurídico
daqueles que realizam serviço de vigilância se identiﬁca
com as disposições trazidas pela lei 6.033/2003 (Lei instituidora da Guarda Civil Municipal de Vitória).
Ante o exposto, opinamos pelo afastamento da irregularidade (grifos no original).
Importante registrar que o entendimento da Área TécniSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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ca, no sentido de admitir-se como lícita a terceirização
dos serviços de vigilância patrimonial e, lado outro, considerá-la como atividade não usurpadora da competência da Guarda Municipal eis que esta não foi criada para
tal ﬁnalidade, foi corroborado pelo Ministério Público de
Contas, conforme se depreende do Parecer de ﬂs. 11041105 do TC 4291/2014 (em apenso).
De qualquer forma, para que não pairem dúvidas acerca da distinção entre as atividades desempenhadas pelos fornecedores de mão de obra de vigilância e aquelas
desempenhadas pelos ocupantes dos cargos efetivos de
Guarda Civil Municipal trazemos ao lume o disposto nos
artigos 2º da Lei Municipal 6.033/2003 (que estabelece
as competências da Guarda Civil Municipal de Vitória) e
10 da Lei 7.102/1983 (que elenca as funções desenvolvidas pelos proﬁssionais de vigilância):
Art. 2º. Compete à Guarda Civil Municipal de Vitória:
I - estabelecer as políticas, diretrizes e programas de Segurança Pública e Fiscalização do Trânsito, no que diz
respeito a garantir o pleno exercício dos direitos e garantias fundamentais, individuais, coletivas, sociais e políticas e ainda, a proteção dos bens, serviços e instalações
municipais, estabelecidas nas Constituições Federal e Estadual e na Lei Orgânica Municipal;
II - promover Convênios com anuência do Chefe do Poder Executivo com Órgãos Municipais, Estaduais e Federais e Empresas Particulares, visando cooperação e/ou
obtenção de recursos ﬁnanceiros para solução dos problemas de segurança pública e de ﬁscalização do trânsito no Município de Vitória;
III - articular e apoiar as ações de Segurança Pública desenvolvidas por Forças de Segurança Estadual e Federal

dentro dos limites do Município;
IV - deﬁnir e ﬁscalizar as aplicações de recursos ﬁnanceiros destinados ao desenvolvimento de programas de Segurança Pública e Fiscalização de Trânsito no Município
de Vitória;
V - participar das campanhas educacionais relacionadas
à Segurança Pública e Fiscalização do Trânsito;
VI - estabelecer, em conjunto com a Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura Urbana, as diretrizes,
o gerenciamento e as prioridades de policiamento, controle e ﬁscalização do trânsito nas vias e logradouros municipais;
VII - planejar, ﬁxar diretrizes, coordenar e executar a operação, a ﬁscalização e o policiamento do trânsito;
VIII - colaborar com Campanhas e demais atividades de
outros Órgãos Municipais que desenvolvam trabalhos
correlatos com as missões da Guarda Civil Municipal de
Vitória;

agindo junto à comunidade objetivando diminuir a violência e a criminalidade, promovendo a mediação dos
conﬂitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos;
XIV - prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, priorizando a segurança escolar;
XV - estabelecer mecanismos de interação com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e
projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança nas comunidades;
XVI - estabelecer parcerias com órgãos estaduais e da
União, por meio de celebração de convênios, com vistas à implementação de ações policiais integradas e preventivas;
XVII - estabelecer articulação com órgãos municipais de
políticas sociais, visando ações interdisciplinares de segurança no Município;

IX - contribuir para a prevenção e a diminuição da violência e da criminalidade, promovendo a mediação de
conﬂitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos;

XVIII - praticar demais atos pertinentes às atribuições
que lhe forem outorgadas ou delegadas por Decreto pelo Prefeito Municipal;

X - promover a proteção dos bens, serviços e instalações municipais de Vitória;

----------------------------------------------- / / ----------------------

XI - promover a proteção do meio ambiente, do patrimônio histórico, cultural, ecológico e paisagístico do Município;
XII - prestar a colaboração, em caráter excepcional, com
operações de defesa civil do Município;
XIII - realizar policiamento preventivo permanente no
território do Município para a proteção da população,
www.tce.es.gov.br

XIX - desempenhar outras atribuições aﬁns.
Art. 10. São considerados como segurança privada as
atividades desenvolvidas em prestação de serviços
com a ﬁnalidade de: (Redação dada pela Lei nº 8.863,
de 1994)
I - proceder à vigilância patrimonial das instituições ﬁnanceiras e de outros estabelecimentos, públicos ou
privados, bem como a segurança de pessoas físicas;
II - realizar o transporte de valores ou garantir o transSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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porte de qualquer outro tipo de carga.
§ 1º Os serviços de vigilância e de transporte de valores
poderão ser executados por uma mesma empresa. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 8.863, de 1994)
§ 2º As empresas especializadas em prestação de serviços de segurança, vigilância e transporte de valores,
constituídas sob a forma de empresas privadas, além das
hipóteses previstas nos incisos do caput deste artigo, poderão se prestar ao exercício das atividades de segurança privada a pessoas; a estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e residências; a entidades sem ﬁns lucrativos; e órgãos e empresas públicas.
(Incluído pela Lei nº 8.863, de 1994)
§ 3º Serão regidas por esta lei, pelos regulamentos dela decorrentes e pelas disposições da legislação civil, comercial, trabalhista, previdenciária e penal, as empresas deﬁnidas no parágrafo anterior. (Incluído pela Lei nº
8.863, de 1994)
§ 4º As empresas que tenham objeto econômico diverso da vigilância ostensiva e do transporte de valores, que
utilizem pessoal de quadro funcional próprio, para execução dessas atividades, ﬁcam obrigadas ao cumprimento do disposto nesta lei e demais legislações pertinentes.
(Incluído pela Lei nº 8.863, de 1994) (g.n).
De se notar que a função de “promover a proteção dos
bens, serviços e instalações municipais de Vitória”, desempenhada pela Guarda Civil Municipal, não pode ser
confundida com a atividade de vigilância patrimonial de
“parques, praças, unidades de conservação e prédios
administrativos” executada por empresas terceirizadas.
Ressalte-se que o principal traço distintivo desvela-se no
fato de que à Guarda Civil Municipal compete, primor-

dialmente, a prática de ações que visem contribuir para a
segurança pública enquanto que os serviços contratados
junto às empresas de vigilância visam a proteção do patrimônio público municipal, não se tendo, portanto, sobreposição de atividades ou usurpação das competências atribuídas à Guarda Civil Municipal, até mesmo porque os serviços de vigilância patrimonial são claramente atividades-meio, não havendo, dessa forma, qualquer
óbice que sejam terceirizados.

e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos,
funções ou empregos, civis, militares e de membros de
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, ﬁxas e variáveis, subsídios,
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratiﬁcações, horas extras e vantagens
pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades
de previdência (g.n).

Desse modo, tem-se por correto o posicionamento adotado no Acórdão TC 1210/2016-Plenário no sentido de
considerar lícita a terceirização dos serviços de vigilância
patrimonial desempenhados em execução aos Contratos
206/2010 e 88/2012.

§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e
empregados públicos serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal” (g.n).

Correto também é o entendimento contido no julgado
recorrido acerca da contabilização das despesas decorrentes dos aludidos contratos de prestação de serviços
de vigilância como “serviços de terceiros – pessoa jurídica”, não subsistindo qualquer razão para o acolhimento da tese defendida pelo Recorrente, segundo a qual
tais despesas se enquadrariam na hipótese descrita no
art. 18, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF - LC
101/2000) de modo que deveriam ser consideradas para
a apuração do limite de despesas com pessoal.
Ocorre que a disposição contida no art. 18, § 1º da LRF
apenas considera computável como “despesa de pessoal” o valor de contratos de terceirização de mão de
obra no caso especíﬁco de se referirem à substituição
de pessoal do quadro próprio do ente contratante, senão vejamos:
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos
gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos
www.tce.es.gov.br

Da dicção do art. 18, § 1º da LRF resulta evidenciado que
somente serão contabilizados como “despesas de pessoal” os valores pagos a terceirizados cujas atividades correspondam àquelas desempenhadas por servidores efetivos ou empregados públicos, o que não se veriﬁca no
caso em concreto discutido nos autos eis que, conforme já aqui explanado, o objeto dos Contratos 206/2010
e 88/2012 não se confunde com as atividades executadas, no exercício de sua competência funcional, pelos
ocupantes do cargo efetivo de Guarda Civil Municipal de
Vitória.
Dessa forma, por todo o exposto, não merecem prosperar os argumentos apresentados pelo Ministério Público
de Contas, ora Recorrente, devendo ser negado provimento ao presente Pedido de Reexame.
4 CONCLUSÃO
4.1 Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se:
4.1.1 pelo CONHECIMENTO do presente expediente reSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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cursal interposto pelo Ministério Público de Contas sendo-lhe NEGADO PROVIMENTO em razão do não acolhimento das razões recursais.

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

Respeitosamente,

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

Em 07 de junho de 2018.
[...]”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento técnico e divergindo do Ministério Público de Contas, 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
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER do recurso;
1.2. No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso, mantendo-se incólume o Acórdão TC 1728/2017
- Plenário, que julgou improcedente a denúncia, permanecendo incólume o Acórdão 1210/2016;
1.3. ARQUIVAR o presente processo, após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (pre-

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 940/2018 – PLENÁRIO
Processo: 09305/2017-9
Classiﬁcação: Uniformização de Jurisprudência
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: WANZETE KRUGER
Procurador: OCTAVIO LUIZ GUIMARAES (OAB: 6798-ES)
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INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
– NÃO CONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO
PLAUSÍVEL DE EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA NAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL DE CONTAS,
QUANTO ÀS HIPÓTESES DE RESPONSABILIZAÇÃO DO
ORDENADOR DE DESPESAS - ARQUIVAR.
O EXMO.SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata-se de procedimento destinado ao processamento
e apreciação de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, instaurado a partir da solicitação do Senhor Wanzete Kruger, por meio do seu procurador, devidamente constituído conforme instrumento procuratório às ﬂs.
12.
O interessado propôs o presente incidente após a interposição de Recurso de Reconsideração (processo TC nº
1988/2016), em face do Acórdão TC-307/2015, proferido nos autos da Tomada de Contas Especial (processo TC
nº 3474/2009), que julgou irregulares suas contas referente ao exercício de 2008, tendo em vista a irregularidade consubstanciada na “contratação, mediante procedimento licitatório, de proposta vencedora com valor de
serviços incompatível frente aos valores estimados para sua aquisição”, aplicando-lhe multa e condenando-o
ao ressarcimento do valor equivalente a 17.390,82 VRTE.
A área técnica e o Ministério Público de Contas se manifestaram pelo conhecimento do referido recurso de reconsideração e, quanto ao mérito, pelo seu não provimento.
Antes que houvesse o julgamento do Recurso de Reconsideração pelo Plenário, o interessado propôs o presenSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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te incidente, alegando falta de unidade jurisprudencial
quanto à responsabilização do agente a partir da necessária matriz de responsabilidade no âmbito deste Tribunal.
Ao analisar o feito, veriﬁquei estarem presentes os requisitos que autorizam o seu regular processamento,
sem prejuízo do exame das condições de admissibilidade
do incidente, razão pela qual encaminhei os autos ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula, nos termos do art. 445
do Regimento Interno deste Tribunal (ﬂs. 49).
Desta forma, o Núcleo de Jurisprudência e Súmula exarou o Estudo Técnico de Jurisprudência 14/2018, opinando pelo não conhecimento do feito (51 – 61).
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas que, em parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos delineados no Estudo Técnico de Jurisprudência 14/2018 (ﬂs. 65).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
no Estudo Técnico de Jurisprudência 14/2018, abaixo
transcrito:
“(...)
2. ADMISSIBILIDADE
O artigo 356 do RITCEES estabelece que: “Ao apreciar
processo em que seja suscitada divergência entre deliberações anteriores do Tribunal, poderá o colegiado, a
requerimento de Conselheiro, Auditor, do Ministério Pú-

blico junto ao Tribunal, responsável ou interessado, decidir pela apreciação preliminar da controvérsia, em autos apartados, retirando-se a matéria de pauta”.
O §1º do referido dispositivo prevê que: “Na arguição
do incidente de uniformização de jurisprudência, o suscitante deverá indicar expressamente as decisões nas
quais tenha ocorrido a divergência”.
Vislumbra-se, no presente caso, que o incidente foi suscitado pelo recorrente no processo TC nº 1988/2016, por
meio de sua defesa devidamente constituída, que requereu a instauração preliminarmente à apreciação do recurso.
Veriﬁca-se, também, que foram apontados os processos
e as respectivas decisões nas quais teria ocorrido a suposta divergência de entendimento, que tratam da matriz de responsabilização adotada por esta Corte, quais
sejam:
Acórdão TC-161/2013 - Processo TC nº 7384/2012 – Câmara Municipal de Ecoporanga: [...], ACORDAM os Srs.
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada no dia trinta de abril de dois
mil e treze, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
conhecer do presente Recurso de Reconsideração, para,
no mérito, dar-lhe provimento total, excluindo a responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga no exercício de 2009, Sr. William de Souza Muqui,
pela irregularidade disposta no item 2 do Acórdão TC418/2012, bem como a multa de 500 VRTE, a ele imputada, mantendo incólume os demais pontos constantes
do referido Acórdão.
Acórdão TC-231/2013 – Processo TC nº 167/2012 – Câwww.tce.es.gov.br

mara Municipal de Cariacica: [...] ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada no dia vinte e cinco de junho
de dois mil e treze:
1. [...]
2. No mérito, dar provimento parcial ao Recurso, por
maioria, pelo voto de desempate do Presidente, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que se alinhou ao voto-vista do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, mantendo-se o ressarcimento relativo
à Deﬁciência na Liquidação de Despesas – infringência
dos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64; e à unanimidade,
reduzir a multa para 1.500 VRTE para o Sr. Heliomar Costa Novais e 750 VRTE para o Sr. Edson Nogueira de Souza, devendo essas quantias serem recolhidas ao Tesouro
Estadual, e comprovado o recolhimento perante o Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias, a contar da publicação deste Acórdão, nos termos do artigo 454, inciso I, da
Resolução TC-261/2013.
Parcialmente vencidos os Conselheiros Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e Marco
Antônio da Silva, quanto à manutenção da irregularidade sem imputação do ressarcimento, por entenderem
não haver elementos concretos para a condenação ao
ressarcimento.
Parcialmente vencido o Conselheiro em substituição
Eduardo Perez, que votou por negar provimento ao recurso.
Acórdão TC-232/2013 – Processo TC nº 1989/2010 –
Câmara Municipal de Brejetuba: [...] ACORDAM os Srs.
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada no dia vinte e cinco de junho
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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de dois mil e treze, por maioria e sem divergência, nos
termos do voto vencedor do Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun:

nio da Silva, que encampou o voto-vista do Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:

1. Julgar regulares com ressalva os atos de gestão, praticados pelo Sr. Abenair Fernandes Amadeu, Presidente
da Câmara Municipal de Brejetuba no exercício de 2009,
dando-lhe a devida quitação;

2. Converter o presente processo em Tomada de Contas Especial, julgando irregulares os atos praticados pelo
Sr. Elieser Rabello, Prefeito Municipal de Vargem Alta no
exercício de 2008, condenando-o a ressarcir aos cofres
municipais a importância equivalente a 17.533,09 (dezessete mil quinhentos e trinta e três vírgula zero nove)
VRTE, bem como imputando-lhe multa no valor de 1500
(mil e quinhentos) VRTE, devendo essa quantia ser recolhida perante o Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias,
a contar da publicação deste Acórdão, nos termos do artigo 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal,
tendo em vista as seguintes irregularidades:

2. Tendo em vista que foram veriﬁcadas tão somente falhas de natureza formal, que não ensejam a aplicação de
multa e nem conﬁguram dano injustiﬁcado ao erário, determinar ao atual gestor da Câmara Municipal de Brejetuba que adote as seguintes providências:
[...]
3. Recomendar ao Legislativo Municipal de Brejetuba,
quando da realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos, observe também o impacto
dessas contratações nas contas municipais em função,
sobretudo, da tendência de queda na arrecadação, cujos
reﬂexos impactarão nos limites legais estabelecidos nos
artigos 21, 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC
101/2000).
Vencido o Relator, Conselheiro em substituição Eduardo
Perez, que votou pela irregularidade com multa de 1.000
VRTE.
Absteve-se de votar, por impedimento, o Conselheiro
Domingos Augusto Taufner.
Acórdão TC-304/2013 – Processo TC nº 5928/2009 –
Prefeitura Municipal de Vargem Alta: [...] ACORDAM os
Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezesseis de julho de dois mil e treze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antô-

1. [...]

[...]
3. Afastar a responsabilização do Sr. Sérgio Luiz Coelho
de Lima, bem como pelo ressarcimento a ele imputado,
referente a:
II – Pagamentos indevidos:
II.1 – Contrato 006/97 – pagamento indevido de R$
6.990,89, equivalentes a 6.595,17 VRTE’s, referente a
serviços não executados;
II.2 – Contrato 018/98 – pagamento de R$ 5.879,39,
equivalentes a 5.546,58 VRTE’s, referente a serviços não
executados;
II.3 - OS nº 075/98 – pagamento de R$ 12.902,04 equivalentes a 12.171,73 VRTE’s, referente a serviços não executados;

[...]

4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

3. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de
Vargem Alta que:

1. Conhecer do Recurso de Reconsideração interposto, e
no mérito, pelo seu provimento, com a consequente reformulação do Acórdão TC nº 281/2003, na forma fundamentada no voto do Relator;

Acórdão TC-910/2016-Plenário – Processo TC nº
3873/2005 – Prefeitura Municipal de Aracruz: [...] ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no
dia vinte e sete de setembro de dois mil e dezesseis, por
maioria, extinguir processo sem julgamento do mérito,
com fundamento no §4º do artigo 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e no artigo 166 do Regimento Interno, reconhecendo a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto vencedor do conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

2. Pela decretação da prescrição da pretensão punitiva
por parte deste Tribunal, com o afastamento das irregularidades formais apontadas no v. Acórdão:

Vencido o relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, que votou pela diligência acatando parecer-vista do Ministério Público Especial de Contas.

[...]
Acórdão TC-1796/2015-Plenário – Processo TC nº
4878/2003 – Departamento de Ediﬁcações e Obras DEO: [...] ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão Plenária
realizada no dia dezessete de novembro de dois mil e
quinze:

www.tce.es.gov.br
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Acórdão TC-896/2016-Plenário – Processo TC nº
3674/2004 – Prefeitura Municipal de Anchieta: [...]
ACORDAM os srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada
no dia vinte de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, extinguir o processo sem julgamento do mérito,
com fundamento no §4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo e também
por medida de racionalização administrativa e economia
processual, arquivando os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
Acórdão TC-510/2017-Plenário – Processo TC nº
402/2007 – Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG: [...] ACORDAM
os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dois
de maio de dois mil e dezessete, à unanimidade, extinguir o processo sem julgamento do mérito com fundamento o §4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do Regimento Interno, reconhecendo-se a ausência de pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo, dando-se ciência aos interessados, arquivando-se os autos
por medida de racionalização administrativa e economia
processual, nos termos do voto do relator, conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
De acordo com o suscitante, o TCEES adotou entendimentos diversos para situações fáticas aparentemente semelhantes, ao apreciar a culpabilidade dos agentes
responsáveis por atos tidos como irregulares, ora enten-

dendo pela necessidade da matriz de responsabilização,
ora prescindindo da sua utilização.
Em tese, a mera alegação da ocorrência de divergência
entre deliberações anteriores do Tribunal, com a indicação das decisões nas quais tenha ocorrido, seria suﬁciente para que se conhecesse do incidente.
Ocorre que, não obstante estarem presentes os requisitos mínimos ao processamento deste incidente, nos termos do art. 356 do RITCEES, convém ainda tecer algumas
considerações essenciais ao juízo de prelibação.
A uniformização da jurisprudência corresponde a uma
necessidade do sistema jurídico que admite decisões divergentes acerca de uma mesma situação fática ou da interpretação de uma norma, num mesmo momento histórico, cuja consequência é a vulnerabilidade dos princípios da isonomia e da segurança jurídica.
Logo, o incidente busca harmonizar teses jurídicas contrapostas, com o objetivo de paciﬁcar a jurisprudência
interna do Tribunal, deﬁnindo a melhor interpretação da
lei sobre casos repetitivos ou semelhantes, em obediência ao que prescreve o art. 926 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.
Há que se deixar claro que a uniformização de jurisprudência não possui natureza jurídica de recurso, pois o
pleito de uniformização deve ter caráter preventivo, e
não de reforma de uma decisão.
Nesta esteira, leciona Teresa Arruda Alvim Wambier:
Não se trata de recurso, já que tem função preventiva: ﬁxa-se a tese jurídica previamente, de molde a evitar que
se venha a conﬁgurar divergência jurisprudencial, cujo
risco já existe e se deve demonstrar. (In: Controle das
www.tce.es.gov.br

decisões judiciais por meio de recursos de estrito direito e de ação rescisória. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2001, p. 331-332).
No Incidente de Uniformização de Jurisprudência, a
questão apontada como divergente não pode coincidir
com a lide principal, porque não é esta a via processual
adequada para rediscutir os fatos e provas a serem debatidos e sopesados quando do julgamento da causa.
O cerne deste instrumento processual gira em torno da
existência de divergência que comprometa os princípios
da isonomia e da segurança jurídica.
Os pronunciamentos apontados nos acórdãos deste Tribunal, colacionados pelo suscitante, não estão aptos a
serem utilizados como critérios decisórios em casos análogos, tendo em vista a subjetividade da responsabilização dos agentes envolvidos.
A tese jurídica defendida quanto à matriz de responsabilização e quanto à sua imprescindibilidade nos processos
de contas é elemento hábil a formar precedente. Entretanto, neste momento histórico, inexiste controvérsia ou
divergência quanto a sua aplicação no âmbito deste Corte, pois o Plenário já vem se posicionando neste sentido.
Da análise dos autos do processo TC nº 402/2007, no
qual foi proferido o Acórdão TC-510/2017, apontado
como decisão paradigma pelo suscitante, é possível se
deparar com a seguinte argumentação tecida pela área
técnica desta Corte na Instrução Técnica Conclusiva
3820/2016, no que tange à ausência de individualização
da responsabilidade naqueles autos processuais:
Em que pese o louvável esforço de auditagem realizado pelos técnicos desta Corte de Contas, veriﬁca-se,
nos achados indigitados na ITI 187/2008, as ausências
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da individualização da conduta dos senhores Ex-Secretários de Estado, bem como, do nexo de causalidade existente entre a sua conduta e os indícios de irregularidades apontados. Ou seja, em que medida atuaram ou se
omitiram para as irregularidades veriﬁcadas e o que lhes
seriam exigíveis conhecer acerca dos supostos ilícitos
apontados.

bilização, bem como pela individualização das condutas
com o respectivo nexo de causalidade.

Todas as irregularidades sugerem que, ao menos, deveriam ter sido chamados aos autos, como responsáveis,
demais servidores da prefeitura como, o agente responsável pela liquidação da despesa, ﬁscal do contrato e a
empresa contratada. Contudo, apontaram-se apenas os
senhores Ex-Secretários como responsáveis nas irregularidades.

No que tange aos processos autuados antes do exercício
de 2012 e pendentes de julgamento, há que se ressaltar que, em determinados casos, embora não conste nos
autos a matriz de responsabilidade, resta devidamente
evidenciado elementos probatórios suﬁcientes para se
apontar o(s) responsável(eis).

[...]
Portanto é necessário que haja uma contextualização
histórica na abordagem de processos de ﬁscalização autuados anteriormente ao exercício de 2012, quando então, em evolução natural dos seus procedimentos de auditagem, passou o TCEES a adotar matrizes de responsabilização objetivando a discriminação de condutas e do
nexo de causalidade existente entre o indício de irregularidade apontado e a atuação do agente apontado como responsável.
Conforme se depreende da instrução acima transcrita,
este Tribunal adotava uma sistemática para os processos
autuados anteriormente ao exercício de 2012, na qual
não se adotava a matriz de responsabilização com a discriminação das condutas e do nexo de causalidade existente entre a atuação do agente e o dano apontado.
Entretanto, a partir de 2012, os procedimentos de auditagem evoluíram para a adoção de matrizes de responsa-

Desde então, o que se veriﬁca é uma unidade jurisprudencial quanto à responsabilização do agente a partir da
necessária matriz de responsabilidade e nexo de causalidade no âmbito deste Tribunal, inexistindo divergência
quanto a este ponto.

Desse modo, tendo os responsáveis exercido amplamente o seu direito de defesa, não cabe ao Tribunal rechaçar
a irregularidade ante a ausência da matriz de responsabilização, porquanto esta era a sistemática adotada nos
procedimentos de ﬁscalização levada a efeito por esta
Corte de Contas naquele momento histórico.
Por outro lado, inexistindo nexo de causalidade devidamente evidenciado entre a conduta do agente e a irregularidade apurada, o Tribunal tem decidido no sentido de
afastar a responsabilidade dos gestores, conforme os julgados apresentados no presente incidente.
Portanto, as decisões deste Tribunal de Contas não são
discrepantes, porquanto são todas no mesmo sentido,
qual seja, pela necessidade da matriz de responsabilização e nexo de causalidade em todos os processos, inclusive naqueles autuados antes de 2012. A divergência
reside apenas na existência, ou não, de elementos suﬁcientes que evidenciam a responsabilidade do ordenador de despesas.
www.tce.es.gov.br

Ainda no que diz respeito aos processos autuados antes
do exercício de 2012, tem-se que não há como padronizar situações fáticas diversas, tendo em vista a existência de situações variáveis conforme a suﬁciência dos elementos probatórios que instruem cada processo.
Ademais, o suscitante não demonstra a existência do dissídio jurisprudencial, porque não realizou cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os julgados apresentados,
inclusive o acórdão paradigma.
Com efeito, o cotejo analítico pressupõe a explanação
das circunstâncias fáticas e jurídicas que identiﬁcam
ou assemelham os julgados supostamente divergentes,
sendo que a mera citação dos acórdãos, sem explicar os
pontos em que eles divergem do acórdão objurgado não
se revela suﬁciente a demonstrar a necessidade de paciﬁcação das decisões desta Corte.
A petição do incidente deve conter a demonstração do
dissídio, realizando o cotejo analítico tanto pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma com a reprodução dos seus respectivos fundamentos, quanto pelo confronto das teses
jurídicas em conﬂito, colocando em evidência a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito.
A mera indicação de decisões proferidas não basta para
ﬁns de proposição de incidente, sendo imprescindível o
confronto analítico entre as decisões supostamente divergentes nas quais se funda seu recurso.
Após a análise das situações apresentadas pelo suscitante, tem-se que as circunstâncias e contextos fáticos
que ensejaram as respectivas deliberações não correspondem ao mesmo momento histórico, o que se leva a
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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concluir que inexiste decisões divergentes quanto ao tema exposto.
Outrossim, da leitura do pedido formulado na peça inaugural deste incidente, é possível veriﬁcar a nítida intenção do suscitante em reformar a decisão já proferida
nos autos do processo TC nº 3474/2009, cujo mérito vai
ser oportunamente analisado pelo Plenário desta Corte,
quando do julgamento do Recurso de Reconsideração TC
nº 1988/2016. Segue a transcrição do pedido autoral:
ANTE O EXPOSTO, resta demonstrado o cabimento do
presente pedido de uniformização, o Recorrente requer
a esse Egrégio Tribunal o seu conhecimento e integral
provimento, para que seja reformado o acórdão recorrido, eis que diverge do entendimento da mais recentes
decisões [sic] desse Tribunal sobre o tema, nos termos
acima explicitados, como medida de inteira JUSTIÇA e
resgate do ordenamento jurídico perfeito. (grifos originais)
Portanto, tem-se que, em relação aos casos apresentados pelo suscitante, o contexto fático das situações apreciadas não é idêntico, o que ensejou em tratamentos distintos para situações aparentemente semelhantes, mas
não em decisões divergentes, capazes de vulnerar a segurança jurídica e/ou o princípio da isonomia.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, opina-se pelo não conhecimento do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência, por inexistência de arguição plausível de existência de divergência nas decisões proferidas por este Tribunal de Contas,
quanto às hipóteses de responsabilização do ordenador
de despesas.(...)”
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processu-

ais e legais, subscrevendo o entendimento técnico e do
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de Deliberação que
submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator:
1.1. Não conhecer do incidente de Uniformização de Jurisprudência, por inexistência de arguição plausível de
existência de divergência nas decisões proferidas por este Tribunal de Contas, quanto às hipóteses de responsabilização do ordenador de despesas;
1.2. Arquivar os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
www.tce.es.gov.br

Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 943/2018 – PLENÁRIO
Processos: 04440/2013-1, 02748/2013-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
UG: BANDES - Banco de Desenvolvimento do Espírito
Santo S/A
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: BANDES
Responsável: JOAO GUERINO BALESTRASSI [MYTSA KARLA PAES TIRONI TESSINARI (OAB: 12324-ES)], EVERALDO
COLODETTI, GUILHERME HENRIQUE PEREIRA [RAPHAEL
FREITAS DA SILVA (CPF: 657.695.205-82)], JOSE SATHLER
NETO, MARILIA MENEZES CARNEIRO, MYTSA KARLA PAES TIRONI TESSINARI, BARBARA DEPS BONATO, MARCOS
VIANNA, DANIELA CRISTINA QUEIROZ CAVALIERI, ANGESegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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LA SANTOS DA FONSECA, ROGERIO RCHIORI CABIDELI,
VALDIR DOS SANTOS, FELIPE BRAGANCA XAVIER, AISA
PRETTI LARANJA DA SILVA, JANAINA BOECHAT PEISINO,
ARIA DE FATIMA AMBROSIO GAVA, MAXWELL KOCH ONCEICAO, LEONARDO VIDAL MONTEIRO DA SILVA, JOSELANE BOLELLI PEREIRA CARDOSO, CLAUDIA COSTA FERNANDES, CARLOS MAGNO ROCHA DE BARROS, ROSIANA
NUNES

do artigo 85 da Lei Complementar nº 621/2012.

Instrução Técnica Conclusiva;

Veriﬁcam-se em apenso os autos do processo TC2748/2013, que trata de Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 50/2013, ﬂs. 32/131, com indícios de irregularidades, que ocasionou a elaboração de Instrução Técnica
Inicial 1051/2012 sugerindo a citação dos responsáveis
para que apresentassem as justiﬁcativas que entendessem cabíveis aos fatos apontados.

3.2.2 – Rejeitar as justiﬁcativas e julgar “REGULARES
COM RESSALVA” as contas dos Srs. Leonardo Vidal Monteiro da Silva, Joselane Bolelli P. Cardoso e Everaldo Colodetti, no exercício 2012, com amparo no artigo 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, em razão da irregularidade relativa ao item 2.2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva;

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – RELATÓRIO DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2012 – CONTAS REGULARES E REGULARES COM RESSALVAS – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.

Devidamente citados, os responsáveis apresentaram as
justiﬁcativas tempestivamente. Os autos foram encaminhados à equipe técnica para instrução.

3.2.3 - Rejeitar as justiﬁcativas e julgar “REGULARES
COM RESSALVA” as contas da Sra. Daniela Cristina Queiroz Cavalieri, no exercício 2012, com amparo no artigo
84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, em razão
da irregularidade relativa ao item 2.2.6 desta Instrução
Técnica Conclusiva;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual e Relatório de Auditoria Ordinária realizada no BANDES, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Senhor João Guerino Balestrassi e outros.
Por meio do Relatório Técnico Contábil RTC 176/2013, a
9ª Secretaria de Controle Externo apontou a ocorrência
de alguns indícios de irregularidades, motivo pelo qual
sugeriu a citação dos responsáveis, para que apresentassem justiﬁcativas em relação aos apontamentos realizados. Assim os responsáveis apresentaram suas justiﬁcativas e documentos.
Ato contínuo foi elaborada a Instrução Contábil Conclusiva ICC 4/2012, onde se analisou a prestação de contas opinando pelo saneamento das irregularidades contábeis nas contas prestadas pelo ordenador de despesas
do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES, concluindo pela regularidade, conforme previsão

Por terem sido identiﬁcadas algumas irregularidades relacionadas à área de Tecnologia da Informação, os autos
foram encaminhados ao Núcleo de Tecnologia da Informação NTI para análise.
O Núcleo de Tecnologia da Informação elaborou a Manifestação Técnica 882/2017, ﬂs. 1263/1270, que conclusivamente opinou pela manutenção das seguintes irregularidades constantes dos itens 5.2.6.1.2 e 5.2.7.1.2 da
Instrução Técnica Inicial, relacionadas à exigência de requisitos restritivos ao caráter competitivo do certame.
Encaminhados aos autos à 9ª Secretaria de Controle Externo, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
2986/2017, que derradeiramente concluiu:
“3.2 Deste modo, e diante do preceituado no art. 319, §
1º, incisos I ao IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:
3.2.1 Rejeitar as razões de justiﬁcativa e julgar “REGULARES COM RESSALVA” as contas do Sr. João Guerino
Balestrassi, referente ao exercício de 2012, com amparo no artigo 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012,
em razão da irregularidade relativa ao item 2.2.12 desta
www.tce.es.gov.br

3.2.4 - Rejeitar as justiﬁcativas e julgar “REGULARES
COM RESSALVA” as contas do Sr. Guilherme Henrique
Pereira, no exercício 2012, com amparo no artigo 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, em razão da irregularidade relativa ao item 2.2.6 desta Instrução Técnica Conclusiva;
3.2.5 - Rejeitar as justiﬁcativas e julgar “REGULARES
COM RESSALVA” as contas dos Srs. Marília Menezes
Carneiro; Valdir dos Santos e Felipe Bragança Xavier, no
exercício 2012, com amparo no artigo 84, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012, em razão da irregularidade relativa ao item 2.2.7 desta Instrução Técnica Conclusiva;
3.2.6 - Rejeitar as justiﬁcativas e julgar “REGULARES
COM RESSALVA” as contas da Sra. Ângela Santos da Fonseca, no exercício 2012, com amparo no artigo 84, inciso
II, da Lei Complementar 621/2012, em razão das irregularidades relativas aos itens 2.2.7, 2.2.16 e 2.2.19 desta
Instrução Técnica Conclusiva;
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3.2.7 - Rejeitar as justiﬁcativas e julgar “REGULARES
COM RESSALVA” as contas do Sr. Rogério Marchiori Cabideli, no exercício 2012, com amparo no artigo 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, em razão das irregularidades relativas aos itens 2.2.7 e 2.2.15 desta Instrução Técnica Conclusiva;
3.2.8. Rejeitar as justiﬁcativas e julgar “REGULARES
COM RESSALVA” as contas da Sra. Mytsa Karla Paes Tironi Tessinari, no exercício 2012, com amparo no artigo
84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, em razão
das irregularidades relativas aos itens 2.2.8 e 2.2.18 desta Instrução Técnica Conclusiva;

mentar 621/2012, em razão da irregularidade relativa ao
item 2.2.17 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.13 - Rejeitar as justiﬁcativas e julgar “REGULARES
COM RESSALVA” as contas da Sra. Maria de Fátima Ambrósio Gava, com amparo no artigo 84, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012, em razão da irregularidade relativa ao item 2.2.14, desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.14. Acolher as razões de justiﬁcativa e julgar “REGULARES” as contas Sra. Maísa Pretti Laranja da Silva, afastando sua responsabilidade quanto ao item 2.2.7, desta
ITC, nos termos do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012.

3.2.9 - Rejeitar as justiﬁcativas e julgar “REGULARES
COM RESSALVA” as contas da Sra. Bárbara Deps Bonato
com amparo no artigo 84, inciso II, da Lei Complementar
621/2012, em razão da irregularidade relativa ao item
2.2.12 desta Instrução Técnica Conclusiva;

3.2.15. Acolher as razões de justiﬁcativa e julgar “REGULARES” as contas Sra. Cláudia Costa Fernandes, afastando sua responsabilidade quanto aos itens 2.2.2, 2.2.3 e
2.2.4 desta ITC, nos termos do artigo 84, inciso I, da Lei
Complementar 621/2012.

3.2.10 - Rejeitar as justiﬁcativas e julgar “REGULARES
COM RESSALVA” as contas dos Sr. José Sathler Neto,
com amparo no artigo 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, em razão das irregularidades relativas aos
itens 2.2.7, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.17 e 2.2.19 desta
Instrução Técnica Conclusiva.

3.2.16. Acolher as razões de justiﬁcativa e julgar “REGULARES” as contas do Sr. Carlos Magno Rocha de Barros,
afastando sua responsabilidade quanto aos itens 2.2.2,
2.2.3 e 2.2.4 desta ITC, nos termos do artigo 84, inciso I,
da Lei Complementar 621/2012.

3.2.11 - Rejeitar as justiﬁcativas e julgar “REGULARES
COM RESSALVA” as contas dos Sr. Marcos Vianna, com
amparo no artigo 84, inciso II, da Lei Complementar
621/2012, em razão das irregularidades relativas aos
itens 2.2.14, 2.2.16 e 2.2.19 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.12 - Rejeitar as justiﬁcativas e julgar “REGULARES
COM RESSALVA” as contas da Sra. Janaina Boechat Peisino, com amparo no artigo 84, inciso II, da Lei Comple-

3.2.17. Acolher as razões de justiﬁcativa e julgar “REGULARES” as contas da Sra. Rosiana Nunes, afastando
sua responsabilidade quanto ao item 2.2.5 desta ITC,
nos termos do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar
621/2012.
3.2.18. Acolher as razões de justiﬁcativa e julgar “REGULARES” as contas do Sr. Maxwel Koch Conceição, afastando sua responsabilidade quanto ao item 2.2.13 desta ITC, nos termos do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012.
www.tce.es.gov.br

3.2.19. Sugerir ao Plenário desta E. Corte de Contas que,
em razão das peculiaridades já descritas na análise do
item 2.2.9, se determine ao atual Diretor Presidente do
BANDES que nas próximas licitações, para ﬁns de comprovação de qualiﬁcação técnica, apenas exija o registro
ou inscrição na entidade proﬁssional competente que
ﬁscalize a atividade básica ou o serviço preponderante da licitação.
3.2.20. Sugerir ao Plenário desta E. Corte de Contas
que, muito embora tenha sido mantida a irregularidade, quanto aos responsáveis descritos nos itens 2.2.14
e 2.2.17, se determine ao atual Diretor Presidente do
BANDES que nas próximas licitações, os certiﬁcados
não sejam exigidos como critérios de habilitação, mas
como requisitos mínimos para execução do contrato.”
Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que por meio do parecer da lavra do Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes,
manifestou-se contrariamente aos argumentos lançados
pela equipe técnica, concluindo, nos seguintes termos:
“4 CONCLUSÃO
Estão cabalmente demostradas nos autos a prática de
graves afrontas à norma legal e regulamentar, o que enseja a irregularidade das contas, nos moldes do art. 84,
inciso III, alínea “d”, da LC n. 621/2012.
Desta forma, o entendimento da Unidade Técnica exposto na instrução técnica conclusiva, no sentido de se julgar as contas regulares com ressalvas, viola frontalmente
o preceptivo legal acima citado, haja vista que a ressalva
remonta a meras irregularidades formais, o que não foi
constatado nos autos, mas graves violações as normas
legais e regulamentares.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Aliás, revela-se contraditória a conclusão técnica, haja
vista a manutenção de determinadas irregularidades no
respectivo relatório, inclusive com a sugestão de aplicação de multas aos gestores (ﬂs. 1332, 1399 e 1438), o
que é próprio e exclusivo de contas irregulares.

É o relatório.

Ante todo o exposto, pugna o Ministério Público de
Contas seja julgada IRREGULAR a presente prestação de
contas, com fulcro no art. 84, inciso III, alíneas “c” e “d”,
da LC n. 621/2012, para:

Antes, porém, passo a análise das preliminares arguidas
pelos responsáveis legais no âmbito dos indícios de irregularidades apontados na ITI nº 1051/2012:

1 – com espeque nos arts. 87, inciso IV, e 135, incisos I, II
e III, da LC n. 621/2012 c/c art. 389, incisos I, II e III, do RITCEES, cominar MULTA PECUNIÁRIA a João Guerino Balestrassi, José Sathler Neto, Guilherme Henrique Pereira, Everaldo Colodetti, Marília Menezes Carneiro, Mytsa Karla Paes Tironi, Bárbara Deps Bonato, Marcos Vianna, Daniela Cristina Queiroz Cavalieri, Angela Santos da
Fonseca, Rogério Marchiori Cabideli, Valdir dos Santos,
Felipe Bragança Xavier, Janaína Boechat Peisino, Leonardo Vidal Monteiro da Silva e Joselane Bolelli Pereira Cardoso;

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA:

2 – com fulcro no art. 87, incisos VI, da LC n. 621/12, sejam expedidas as DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
propostas pela Unidade Técnica às ﬂs. 1464;
3 – sejam reputados regulares os atos praticados por
Maria de Fátima Ambrosio Gava, Maísa Pretti laranja da
Silva, Cláudia Costa Fernandes, Carlos Magno Rocha de
Barros, Rosiana Nunes e Maxwel Koch Conceição.
Ademais, 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, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.”

Nesse contexto processual, vieram-me os autos para manifestação meritória quanto às irregularidades levantadas pela competente equipe técnica desta Corte de Contas.

PRELIMINARES
Os responsáveis apresentaram a preliminar de ilegitimidade passiva dos gerentes e técnicos bancários, que foram responsabilizados pela equipe técnica desta Casa
em sede das irregularidades encontradas na análise das
contas do BANDES.
Alegam, baseando-se em diversos dispositivos legais correlatos com a matéria, que apontar os gerentes e técnicos bancários como responsáveis caracteriza excesso,
pois os mesmos não se enquadram no inciso I do artigo 10 da Instrução Normativa nº 63 do Tribunal de Contas da União.
Aduz a área técnica que a tese sustentada pelos defendentes não prospera, pois, a atividade administrativa como um todo está submetida ao controle exercido pelo
Tribunal de Contas. Frisou que a Constituição Estadual
outorgou ao Tribunal de Contas competência para imputar responsabilidade, prevendo a aplicação de sanções
aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou
irregularidade de contas, entre as quais multa proporcional ao dano causado ao erário.
Acrescentou que, o dever constitucional de prestar contas tem como corolário que todo recurso público deve
www.tce.es.gov.br

estar formalmente sob a responsabilidade de um agente. Destacando que:
“A ocorrência de irregularidade de gestão ou de dano a
determinado bem, dinheiro ou valor estatal sinaliza para
a responsabilização do agente a quem cabia a sua guarda, gestão ou aplicação.”
Nesse passo, ante as colocações postas pela douta equipe técnica desta Casa, acompanho o entendimento no
sentido de rejeitar a preliminar ora arguida.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA
SRA. MYTSA KARLA PAES TIRONI TESSINARI – ADVOGADA DO BANDES – PARA FIGURAR COMO RESPONSÁVEL
NESTE PROCESSO.
Argumenta a Sra. Mytsa Karla Paes Tironi Tessinari (Advogada do BANDES – Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo) a sua ilegitimidade passiva para ﬁgurar nos
autos, sob os seguintes fundamentos, que em síntese,
transcrevo:
“...que a possibilidade de responsabilização do assessor
jurídico no exercício de suas atividades fere a própria Lei
Orgânica deste Tribunal, que prevê em seu art. 5º, parágrafo único, a impossibilidade de fazê-lo; que não poderia jamais ser imputada ao assessor jurídico a responsabilidade pela não juntada de documento referente à pesquisa de preços, que sequer representa documento obrigatório previsto no rol do art. 38, §1º, da lei 8.666/93;
que ao se imputar eventual responsabilidade ao assessor jurídico pelo exame e aprovação das minutas dos
editais e contratos, esta responsabilidade jamais poderia ser estendida a atos e documentos não citados no art.
38, §1º, da Lei 8.666/93, devendo-se aplicar interpretação restritiva, para englobar apenas os casos expressaSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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mente previstos na norma...”
No que tange a alegação da defendente, de que falece
a este Tribunal competência para julgar atos praticados
por advogados públicos, a matéria já está paciﬁcada na
jurisprudência desta Corte, como se confere a seguir no
trecho do Informativo de Jurisprudência nº 34 do TCEES:
1. Competência do TCE em relação a advogados públicos.
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração,
interposto em face do Acórdão TC–1215/2015, que julgou a responsabilidade do parecerista quanto à contratação por inexigibilidade de licitação, sem a presença dos requisitos legais. O embargante alegou a omissão
da decisão por não levar em consideração “a Lei Orgânica nº 621/12 que excetua da jurisdição do TCE os advogados públicos submetidos ao estatuto da advocacia”.
Em relação à obscuridade, o relator trouxe em seu voto que: “ao me posicionar acerca da responsabilização
do advogado público, ﬁz considerações quanto à disposição constitucional que estabelece normas para procedimentos licitatórios, o que abrange a competência desta Corte de Contas consoante dispõe o artigo 5º, I da LC
621/12, o que em consonância com o entendimento do
STF o advogado público responde por erro crasso quanto emitido em parecer. A exceção prevista no parágrafo
único da LC 621/12 que estabelece ausência de competência desta Casa de Contas, diz respeito, tão somente,
a atos e manifestações abarcadas pelo estatuto da OAB,
o que não retrata a hipótese de parecer emitido por advogado público que, sem fundamentação legal, causa
prejuízo ao erário”. O relator concluiu pela inexistência
de quaisquer dos defeitos previstos no art. 167 da LC nº
621/12, que caracterizam a interposição dos embargos

de declaração. O Plenário, à unanimidade, não conheceu
os Embargos de Declaração. Acórdão TC-455/2016-Plenário, TC 13558/2015, relator Conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel, publicado em 24/05/2016.
Superada a questão da competência desta Corte em responsabilizar advogados públicos, ressalto, que a maioria da doutrina e jurisprudência, principalmente após
as manifestações do Supremo Tribunal Federal nas decisões MS 24.073-3, MS 24.584 e MS 24.631, convergem
para a responsabilização do parecerista jurídico, quando o parecer é de natureza vinculativa e, em se tratando
de parecer opinativo, quando há demonstração de erro
grosseiro, má-fé ou culpa latu sensu. Todavia, a meu ver
se o parecer está devidamente fundamentado e se defende tese jurídica aceitável, com amparo em lição doutrinária ou jurisprudencial, não deve haver responsabilidade do advogado público.
Nessa linha de intelecção, cito o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, que passo
a transcrever, como parte integrante deste voto:
“O parecerista jurídico pode ser responsabilizado solidariamente com gestores por irregularidades na aplicação de recursos públicos. O parecer jurídico integra e
motiva a decisão a ser adotada pelo ordenador de despesas.
Por meio de Pedido de Reexame, subprocurador administrativo de município requereu a reforma de deliberação que o condenara ao pagamento de multa em razão de irregularidades em procedimento licitatório envolvendo a aplicação de recursos públicos federais no
Programa Caminho da Escola e no Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar. Alegou o recorrente que
não poderia ser responsabilizado “pois apenas emitiu
www.tce.es.gov.br

parecer jurídico, que seria ato ‘meramente opinativo’”, e
ainda que “não ordenou despesas, não gerenciou, arrecadou, guardou ou administrou quaisquer bens ou valores públicos”. Ao examinar a matéria, a relatora anotou
que “o entendimento deste Tribunal é de que o parecerista jurídico pode ser responsabilizado solidariamente
com gestores por irregularidades na aplicação dos recursos públicos. O parecer jurídico, via de regra acatado pelo ordenador de despesas, é peça com fundamentação
jurídica que integra e motiva a decisão a ser adotada”. Citou precedente do STF que, “ao tratar da responsabilização de procurador de autarquia por emissão de parecer
técnico-jurídico, admitiu a responsabilidade solidária do
parecerista em conjunto com o gestor”. Ademais,”a responsabilização solidária do parecerista por dolo ou culpa
decorre da própria Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que, em seu art. 32, dispõe que o ‘advogado é responsável pelos atos que, no exercício proﬁssional, praticar com dolo ou culpa’”. Por ﬁm, observou que o parecer favorável emitido pelo recorrente implicou prosseguimento de certame “marcado por total falta de competitividade”. O Tribunal, então, seguindo o voto da relatora, decidiu negar provimento ao recurso. (Acórdão
825/2014-Plenário, TC 030.745/2011-0, relatora Ministra Ana Arraes, 2.4.2014.) (g.n.).”
Neste contexto, acompanho a equipe técnica e corpo ministerial no sentido de rejeitar a preliminar apresentada
pela Sra. Mytsa Karla Paes Tironi Tessinari, ressaltando
que, no mérito, analisarei se as condutas praticadas por
ela têm caráter irregular.
MÉRITO
Veriﬁca-se, todavia, que após a apresentação de justiﬁcativas e documentação ofertadas em sede de defesa,
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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houve o afastamento de algumas irregularidades, tanto
pela área técnica, bem como pelo corpo ministerial desta Corte de Contas. Assim, corroborando com as razões
técnicas e ministeriais, fazendo-as parte integrante do
presente voto, me manifestarei apenas em relação às irregularidades que foram mantidas.
LIBERAÇÃO DE RECURSOS EM OPERAÇÃO DE CRÉDITO
RURAL PARA REGIÃO LIGADA A CRIME AMBIENTAL CONTRARIANDO LIMINAR DA JUSTIÇA FEDERAL SEM JUSTIFICATIVA OU MOTIVAÇÃO NO PROCESSO. (item 2.2.1 da
Instrução Técnica Conclusiva)
Responsáveis:
Identiﬁcação: Leonardo Vidal Monteiro da Silva- Técnico
Bancário – Engenheiro Agrônomo
Identiﬁcação: Joselane Bolelli P. Cardoso, Gerente de
Análise de Crédito Rural
Identiﬁcação: Everaldo Colodetti, Diretor de Crédito e
Fomento
Apurou a equipe técnica que o BANDES liberou recursos
em operação de crédito rural para região ligada a crime
ambiental, em contrariedade a liminar da Justiça Federal, sem qualquer justiﬁcativa.
A referida operação de crédito foi celebrada entre o
BANDES e o Sr. Alair Montanari no valor ﬁnanciado de
R$ 17.148,00 a ser usado na renovação de 1,50 ha de café conilon, na construção de rede elétrica e na aquisição
de transformador para o imóvel rural localizado no Córrego do Jacaré, entorno da Reserva Biológica Federal de
Sooretama-ES.
Argumentaram os defendentes que a liberação de crédito ocorreu de forma regular, pois o imóvel objeto da
transação não está localizado em área de preservação

ambiental, de acordo com documentação anexada aos
autos (Anexo 05).
Analisando a documentação acostada aos autos em sede de defesa, a equipe de auditagem observou que não
se pode concluir que a área em questão está contida na
área de preservação ambiental, delimitada na decisão liminar prolatada pela Justiça Federal.
Todavia, salienta a equipe técnica que o que se discute
é o descumprimento de determinação judicial, que deve sempre ser cumprida em respeito ao ordenamento
pátrio, em atendimento ao devido processo legal e à segurança jurídica. Acrescenta que, se acaso haja discordância e queira discutir o mérito da decisão, o interessado deverá fazê-lo nos termos legais, e não simplesmente
deixar de atender como fez o BANDES.
Destacou ainda, que o BANDES não desconhecia a situação do referido processo judicial, já que também é parte
da Ação Civil Pública na qual foi proferida a decisão em
questão, tendo, pois, conhecimento dos termos da inicial, bem como da decisão que descumprira.
Diante das constatações, corroboro o entendimento
da área técnica e Ministério Público de Contas apenas
parcialmente, no sentido de que não há provas do descumprimento ou não de determinação judicial por parte do BANDES, já que não foi conﬁrmado se o imóvel objeto desta polêmica estava ou não na área de preservação ambiental. Além disso, diante desta constatação temos ausência de dano ou prejuízo ao erário. Nesse sentido, mantenho a irregularidade, considerando-a formal, deixando assim, de aplicar penalidade aos responsáveis, por apreender que o provável descumprimento
não é suﬁciente para comprometer a prestação de contas em análise.
www.tce.es.gov.br

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMPATIBILIDADE
DOS PREÇOS CONTRATADOS COM OS PREÇOS DE MERCADO. (item 2.2.6 da Instrução Técnica Conclusiva)
Responsáveis:Identiﬁcação: Daniela Cristina Queiroz
Cavalieri - Gerente de Recursos Humanos e Serviços Administrativos - em substituição
Identiﬁcação:Guilherme Henrique Pereira - Diretor de
Administração e Finanças
A área técnica averiguou que o BANDES contratou o Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo - CIEE-ES, através de dispensa de licitação, deixando de demonstrar nos autos, a comprovação da justiﬁcativa de
preços em desrespeito ao artigo 26, § único, III da Lei nº
8666/93.
Os defendentes justiﬁcaram que a contratação da referida empresa se deu em razão de seu diferencial quantitativo na execução das atividades de gestão, acompanhamento técnico, educacional e social dos programas
de aprendizagem que fazem com que se destaque entre
as demais entidades do setor e que apesar de inexistir
comprovação da compatibilidade de preços, os valores
contratados estavam compatíveis com os preços praticados no mercado, já que o preço contratado pelo BANDES
para cada menor aprendiz era de R$ 109,95; e na época
da contratação, buscaram saber os valores pagos por outras empresas e veriﬁcaram que a Petrobrás pagava o valor de R$ 352,49 e a Nestlé, R$ 111,77 por cada menor.
Alegam ainda que o processo em questão possui uma
atipicidade, pois a contratação foi realizada em razão do
encerramento do Programa Menor Adolescente e pela
substituição do Programa Menor Aprendiz, que o primeiro programa era baseado em uma legislação estadual,
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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que era administrado somente pelo CIEE, não havendo
outro interveniente no Estado, enquanto o segundo programa é uma determinação do governo Federal. Assim, o
CIEE seria a única interveniente capaz de conduzir o processo de transição entre os dois programas no BANDES
de forma satisfatória naquele momento.
Por inexistir documentação capaz de comprovar as alegações dos responsáveis, a equipe técnica entendeu por
manter a irregularidade, considerando ausente a comprovação da compatibilidade de preço de mercado. Neste sentido, transcrevo parte das exposições técnicas:
“No caso em tela, vê-se que a Gerência Jurídica do Bandes (GEJUR), ao exarar o parecer Despacho de ﬂs. 443,
destacou a possibilidade de contratação do CIEE através
de dispensa de licitação, ressaltando, contudo, “que deverá ﬁcar demonstrado que o valor contratado para implantação e manutenção do programa está compatível
com os preços de mercado, devendo o processo ser instruído, no que couber, com os elementos previstos no
art. 26, parágrafo único, da Lei 8.666/93”.
Não obstante, a contratação foi realizada sem que o processo fosse instruído com os documentos necessários
à comprovação, em desacordo com a lei de licitações e
com a própria orientação da GEJUR.”
Em que pese a expressa orientação da Gerência Jurídica do Bandes, os responsáveis não conseguiram comprovar o seu acolhimento de forma objetiva, ou seja, não há
documentação capaz de comprovar as alegações de que
houve o balizamento dos preços praticados no mercado.
Todavia, quadra registrar que não há nos autos qualquer
menção de que o preço pactuado entre a instituição ﬁnanceira e a empresa contratada estivesse fora da razoabilidade e tão pouco que o mesmo era excessivo, não

trazendo nenhum dano à Administração.
O Tribunal de Contas da União, observando, no caso concreto, que a ausência de justiﬁcativa de preço não resultou em desdobramento de ordem material, entendeu
por não manter a irregularidade, consoante se veriﬁca
no AC-2314-43/08-Sessão: 22/10/08 Grupo: II Classe: VII
Relator: Ministro Guilherme Palmeira - FISCALIZAÇÃO –
REPRESENTAÇÃO, que ora permito a transcrever parte:
“TCU: “Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na aquisição de sistema de intercepção e
monitoração telefônica pela Secretaria da Segurança Pública - Sesp/PR, no âmbito do Convênio SENASP/MJ n.
150/2002. Determinação sobre a formação das justiﬁcativas de preços nas contratações diretas e sobre a negociação para obter a melhor proposta para a Administração.
9.1. [...] conhecer da Representação, para, no mérito,
considerá-la parcialmente procedente;
9.2. [...] acolher as razões de justiﬁcativa apresentadas
pelo responsável Sr. [omissis], Secretário da Segurança
Pública do Estado do Paraná;
9.3. determinar à Secretaria da Segurança Pública do Estado do Paraná que, quando da realização de aquisições
à conta de recursos federais:
9.3.1. observe o disposto no inciso III do Parágrafo único
do art. 26 da Lei n.º 8.666, de 1993, formalizando devidamente a justiﬁcativa preço para as contratações diretas (dispensa ou inexigibilidade de licitação), de modo a
demonstrar a adequação dos custos orçados ou a conformidade da proposta apresentada aos preços de mercados; 9.3.2. intente, sempre que possível, junto ao contratado, ainda que nos casos dispensa ou inexigibilidade
www.tce.es.gov.br

de licitação, negociação com vistas à obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme o
art. 3º da Lei n.º 8.666, de 1993;
[VOTO]3. No mérito, observo que as ocorrências apontadas pela unidade técnica convergem, essencialmente,
para os seguintes pontos: [...]; b) a ausência de justiﬁcativa de preço; [...].[...]16. Quanto ao segundo ponto, consistente na ausência de justiﬁcativa de preço, conforme
estabelece o Parágrafo único, inciso III, do art. 26 da Lei
n.º 8.666, de 1993, muito embora não se tenha seguido
a formalidade requerida pela Lei, com a demonstração
da adequação dos custos orçados, mediante, por exemplo, a consulta aos preços praticados pela empresa contratada em outras oportunidades, entendo que nem por
isso se deva concluir pela ocorrência de irregularidade.
Apesar de o procedimento formal, exigido em lei, não
ter sido devidamente observado pela Administração Pública, avalio que diante da ausência de indícios por parte
da equipe de auditagem de que houvera qualquer ilegalidade nos preços praticados pela empresa licitante ou a
ocorrência de dano ao erário, veriﬁca-se, in casu, que o
procedimento licitatório em análise se mostrou consentâneo a atender ao Bandes em sua demanda.
Nessa linha, corroboro o entendimento técnico, no sentido de manter a presente irregularidade, considerando-a de ordem formal, com a responsabilização da Sra.
Daniela Cristina Queiroz Cavalieri, que recebeu o despacho da GEJUR informando a necessidade de instruir o
processo com a comprovação de que os preços estavam
compatíveis com o mercado, bem como, do Sr. Guilherme Henrique Pereira, que reconheceu a dispensa de licitação conforme o Parecer da GEJUR, sem observar, contudo, a ausência da justiﬁcativa de preços.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS/PESQUISA DE PREÇOS.
(2.2.7 da Instrução Técnica Conclusiva)

ra que pudessem embasar a estimativa do custo necessário. Arguiram ainda que:

Responsáveis:

“...apesar de não estar evidenciado no processo licitatório, uma vez que a documentação citada ﬁcou arquivada no processo interno da GECON (pasta eletrônica –
servidor), a qual contem diversos documentos de pesquisa de preços, de legislação, de objetos licitados, toda a equipe envolvida buscou informações sobre os preços praticados no mercado, de forma a atender os princípios da economicidade e da proposta mais vantajosa
para a administração pública, o que entendem ter sido
atendido, já que o contrato anterior foi ﬁrmado em R$
233.293,01 e a empresa venceu o procedimento licitatório com o preço de R$ 210.000,00, abaixo do valor máximo previsto de R$ 350.000,00; que assim, a atuação
do BANDES está de acordo com os ditames legais pertinentes para processar e julgar a Concorrência 01/2012 –
Processo AD 54/2011.”

Identiﬁcação: Marília Menezes Carneiro – Gerente de
Controladoria
Identiﬁcação: Angela Santos da Fonseca – Presidente
Identiﬁcação: Rogério Marchiori Cabideli – Membro efetivo
Identiﬁcação: Valdir dos Santos – Membro efetivo
Identiﬁcação: Felipe Bragança Xavier – Membro efetivo
Identiﬁcação: Maísa Pretti Laranja da Silva – Membro
suplente
Identiﬁcação: José Sathler Neto – Diretor de Administração e Finanças
A equipe técnica identiﬁcou no processo licitatório para
contratação de empresa prestadora de serviços de auditoria independente para o BANDES a ausência de pesquisa de preços em inobservância aos ditames da Lei nº
8.666/93.
Veriﬁcou-se que fora sugerido o valor máximo de R$
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para a contratação da empresa, baseando-se em pesquisa informal
junto a instituições ﬁnanceiras, ﬂs. 482 dos autos TC2748/13 (em apenso), todavia, não foram acostados aos
autos documentação que comprovasse a coleta de orçamentos visando à obtenção de parâmetros de custos para a contratação da empresa de auditoria pelo BANDES.
Em justiﬁcativas, os defendentes argumentam que apesar dos orçamentos não constarem ﬁsicamente na pasta
do processo administrativo nº AD 54/2011, foram efetivamente realizados pela Gerência de Controladoria, pa-

Pois bem. Veriﬁca-se dos autos que a equipe técnica desta Casa aponta responsabilidade sob os membros da comissão permanente de licitação diante da irregularidade
da ausência de pesquisa de preços, todavia, ressalvo que
a responsabilização de membros da CPL não é matéria
simples, já que pode abarcar inúmeras situações jurídicas, que devem ser analisadas por óticas variantes, considerando o caso concreto.
Dito isso, destaco que a lei incumbe aos membros da
CPL a direção da fase externa do procedimento licitatório, nos termos do inciso XVI do artigo 6º e o artigo 51 da
Lei 8.666/93, atribuindo-lhes responsabilidades como a
especiﬁcação do objeto e o seu valor de mercado, anotação dos valores e reservas orçamentárias, dentre outras.
Avalio, portanto, que no caso sob análise os membros da
www.tce.es.gov.br

comissão de licitação não podem ser responsabilizados
pela ausência de pesquisa de preço, conforme entendimento esposado em jurisprudência do Tribunal de Contas da União, o qual cito:
“Não constitui incumbência obrigatória da CPL, do pregoeiro ou da autoridade superior realizar pesquisas de
preços no mercado e em outros entes públicos, sendo
essa atribuição, tendo em vista a complexidade dos diversos objetos licitados, dos setores ou pessoas competentes envolvidos na aquisição do objeto.” (Acórdão nº
3516/2007, Primeira Câmara, Relator Min. Aroldo Cedraz, Processo nº 005.991/2000-7)
Nesta linha de entendimento, não há que se falar em responsabilização dos membros da comissão de licitação.
Prosseguindo, conforme já analisado no item anterior
não há indícios de que o preço pactuado está fora da razoabilidade, até mesmo porque segundo consta dos autos o preço máximo estimado para a contratação foi de
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) de acordo com a Comunicação Interna encaminhada pela Gerência de Controladoria para a Diretoria de Administração e Finanças – DIRAF, e a contratação efetivou-se no
valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).
Nesse sentido, em que pese à ausência de comprovação
das alegações de que houve pesquisa informal efetuada
em algumas instituições ﬁnanceiras não se pode aﬁrmar
que o preço contratado fora excessivo, capaz de gerar
danos à Administração.
Diante dessa linha de raciocínio, já debatida no item anterior, acompanho o posicionamento técnico, no sentido de manter a presente irregularidade, relevando,
contudo, a aplicação de penalidade, por considerá-la erSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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ro formal, sem suﬁciência para ocasionar mácula à prestação de contas dos responsáveis.
Pelo exposto, mantenho a presente irregularidade em
relação aos senhores 6-José Sather Neto e Marília Menezes Carneiro. Afasto, contudo, a responsabilidade da
comissão de licitação, senhores Maísa Pretti Laranja da
Silva, Angela Santos da Fonseca; Rogério Marchiori Cabideli, Valdir dos Santos, Felipe Bragança Xavier e Maísa Pretti Laranja da Silva, por não ser exigível que se manifestasse em relação à avaliação de preço do objeto licitado.
AUSÊNCIA DO PARECER JURÍDICO EMITIDO SOBRE A LICITAÇÃO (item 2.2.8 da Instrução Técnica Conclusiva)
Responsável:
Identiﬁcação: Mytsa Karla Paes Tironi Tessinari – Gerente Jurídico
Veriﬁcou-se no procedimento licitatório para a contratação de empresa de auditoria independente para o
BANDES que não há formalização de parecer jurídico,
de acordo com a previsão do §1º do artigo 38 da Lei nº
8.666/93. Foram identiﬁcados apenas dois despachos
sumários confeccionados pela Gerente Jurídica do BANDES com as seguintes informações: “Remetemos edital
com sugestão de alterações, conforme e-mail enviado
nesta data, bem como minuta de contrato” e “Remetemos edital completo, revisado e rubricado”.
Em sede de defesa, alega a defendente, Sra. Mytsa Karla Paes Tironi Tessinari que não houve descumprimento
da Lei 8.666/93:
“Aﬁrma a defendente no caso especíﬁco, que analisando
o teor do art. 38, §1º, da lei 8.666/93, em nenhum momento é exigida a emissão de parecer formal sobre a mi-

nuta do edital e contrato, sendo exigido apenas o exame
e aprovação do edital pela assessoria jurídica; que o edital foi devidamente examinado e aprovado pela Gerente
Jurídica do BANDES, a qual rubricou cada página do respectivo edital, estando plenamente cumprida a exigência da Lei 8.666/93, conforme disposto no seu art. 38,
cujo teor não exige elaboração de parecer; que o ato de
rubricar cada página do edital e seus respectivos anexos
demonstra insoﬁsmavelmente o prévio exame e consequente aprovação de seus termos, sob o aspecto jurídico; que o artigo em questão trata apenas dos casos em
que o setor jurídico seja indagado a responder a alguma questão no decorrer do processo de licitação, conforme a necessidade de cada caso, oportunidade na qual ao
parecer deverá ser juntado ao processo licitatório, não
sendo aplicado este inciso quando do exame e aprovação do edital; que foi cumprida a formalidade exigida na
lei para o ato, com o devido exame e aprovação do edital, o qual foi integralmente rubricado, atestando assim
sua conformidade com a legislação vigente. Cita a defendente entendimento exarado por Marçal Justen Filho, no
qual aﬁrma que os pareceres técnicos e jurídicos serão
fornecidos facultativamente e que, havendo divergência
neste sentido, impediria a imputação de responsabilidade ao assessor jurídico, por completa ausência de culpa.”
Constatou a equipe técnica, que contrariando disposição legal, não fora observado no processo licitatório em
questão parecer jurídico, que dentre outros documentos, é indispensável nos processos administrativos de
contratação pública. Frisou ainda, que a assessoria jurídica do BANDES limitou-se a rubricar as páginas do edital, o que não demonstra a efetiva análise do mesmo.
Conﬁro, outrossim, que a responsabilização de advogawww.tce.es.gov.br

dos públicos é matéria bastante debatida, não se podendo falar em jurisprudência paciﬁcada, já que abarcam inúmeras situações jurídicas, que podem ser analisas sob aspectos variantes.
No caso em análise não examino ter havido dolo ou má-fé por parte da Senhora Mytsa Karla Paes Tironi Tessinari, enquanto Gerente Jurídica do Bandes. Lado outro, observo que, a defendente exercia uma função de bastante
abrangência dentro da instituição, ou seja, era responsável pela análise de inúmeros procedimentos licitatórios,
o que pode ter gerado um grande acúmulo de tarefas face à estrutura organizacional de uma instituição ﬁnanceira, ocasionando a análise sucinta do procedimento licitatório.
Nesse sentido, avalio que a ausência de parecer formal
prévio no procedimento licitatório em questão, não trouxe consequências danosas ao seu desenvolvimento regular de forma a comprometer a essencialidade do ato,
não sendo, a meu ver, causa suﬁciente capaz de acarretar a irregularidade das contas da justiﬁcante, diante
da ausência de comprovação de efetivo dano ou prejuízo ao erário.
Nesse passo, acompanho entendimento técnico no sentido de manter a irregularidade, devendo ser considerada um erro formal, sem gravidade para comprometer
a análise das contas da Sra. Mytsa Karla Paes Tironi Tessinari.
AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CHECAGEM DE VEICULAÇÃO (item 2.2.12 da Instrução Técnica Conclusiva):
Responsáveis:
Identiﬁcação: Bárbara Deps Bonato – Fiscal de contrato
Identiﬁcação: João Guerino Balestrassi – Diretor PresiSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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dente
Veriﬁcou-se que o BANDES descumpriu norma insculpida no artigo 15 da Lei 12.232/2010, no contrato de prestação de serviços técnicos de projetos de divulgação de
atos, programas, obras, serviços e campanhas do banco, que prevê que “Os custos e as despesas de veiculação apresentados ao contratante para pagamento deverão ser acompanhados da demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição dos
descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem como de relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa independente, sempre que
possível.” (grifou-se)
Em defesa, os responsáveis aﬁrmam que a referida lei só
exige a apresentação do relatório de veiculação da notícia por empresa independente, se possível.
Apreenderam, dessa forma, que os veículos apontados são de pequeno porte, sem condições de contratar tal serviço com empresa especializada, que acabaria
por onerar os serviços e por este motivo o BANDES teria aceitado os relatórios de veiculação realizados pelas
próprias empresas contratadas.

vo pelo qual mantenho a presente irregularidade, todavia, levando-se em consideração à subjetividade legal,
ao dar margem à possibilidade de realizar ou não o relatório de checagem de veiculação com outra empresa,
pode, a meu ver, terem sido outros os motivos que levaram à contratada a não realizar os serviços com empresa
independente e não só o ﬁnanceiro.
Nesse sentido, não veriﬁco que a irregularidade analisada está eivada de gravidade, capaz de comprometer a
análise das contas, razão pela qual a considero de caráter formal, devendo os gestores do BANDES serem alertados de que nas futuras contratações observem a inteligência da norma a ﬁm de evitar futuras penalizações por
infringência legal.
EXIGÊNCIA DE REQUISITOS RESTRITIVOS AO CARÁTER
COMPETITIVO DO CERTAME. (item 2.2.14 da Instrução
Técnica Conclusiva)
Responsáveis:
Identiﬁcação: José Sathler Neto - Eleito Diretor de Administração e Finanças
Identiﬁcação: Marcos Vianna - - Gerente de Recursos
Humanos e Serviços Administrativos

Em que pese às alegações dos defendentes, constato,
conforme apontou a área técnica, que a empresa contratada é a Rede Gazeta, ou seja, a maior emissora de televisão do Espírito Santo, tendo, portanto, possibilidade de
contratar os serviços de outra empresa especializada para realizar o ateste previsto em lei.

Identiﬁcação: Maria de Fátima Ambrosio Gava - Gerente
de Tecnologia de Informação

Diante de tal constatação, corroboro o entendimento
da área técnica, no sentido de que a empresa contratada teria plena condição ﬁnanceira para garantir a realização dos serviços via empresa independente, moti-

Por se tratar de questão afeta à área de tecnologia da informação, a irregularidade foi analisada pelo Núcleo de
Tecnologia da Informação – NTI, que entendeu conclusivamente que a exigência de certiﬁcações como requisi-

A equipe técnica desta Casa observou o descumprimento de normas licitatórias no procedimento licitatório pregão eletrônico nº 003/2012 visando a aquisição de 160
(cento e sessenta) microcomputadores.

www.tce.es.gov.br

to de habilitação constitui restrição indevida ao caráter
competitivo do certame, nos termos que a seguir passo
a transcrever:
“Primeiramente faz-se necessário destacar o que representa cada exigência questionada neste item da ITI.
Economia de Energia: 80 Plus
Tal certiﬁcação foi criada com vistas a permitir que os
usuários saibam quais fontes de alimentação são mais
eﬁcientes e quais fontes são capazes de entregar um percentual mínimo de 80% de eﬁciência. Por eﬁciência entende-se a relação entre a energia realmente utilizada
pelos circuitos do computador e a energia que chega na
fonte de alimentação. Dessa forma é possível determinar
a quantidade de energia desperdiçada quando o computador está em uso. Como a administração também é cobrada por essa energia desperdiçada, uma fonte de alimentação com maior eﬁciência permitirá uma economia
de recursos a médio/longo prazo na conta de luz.
EPEAT – Registro EPEAT GOLD
O certiﬁcado EPEAT demonstra que o produto atende às
mais rígidas normas internacionais de controle de impacto ambiental, como reciclagem, embalagem, retorno e eﬁciência energética. Nessa avaliação são considerados 51 critérios.
DMTF
Essa certiﬁcação garante que os equipamentos ofertados no certame estejam sendo fabricados com os cuidados necessários para garantir interoperabilidade entre sistemas de gerenciamento empresariais e internet.
No âmbito do Estado do Espirito Santo, o Decreto 2830R, de 19 de agosto de 2011, dispõe sobre os critérios e
especiﬁcações para aquisição de bens e serviços com visSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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tas ao consumo sustentável pela Administração Pública
Estadual.

forme disposto no Acórdão TCE-ES 359/2016 – PLENÁRIO, PROCESSO TCE-ES 2168/2010:

Especialmente em seu art. 4º estão postas algumas
orientações quanto à aquisição de bens, in verbis:

Neste sentido, em várias oportunidades o TCU já se manifestou pela possibilidade da inserção de tais exigências
em editais que visem a aquisição de equipamentos de informática, vejamos:

Art. 4º Na aquisição de bens serão priorizados requisitos
de sustentabilidade ambiental, que:
I. os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por
material reciclado, atóxico e biodegradável;
II. os bens possuam, preferencialmente, certiﬁcação de
Rotulagem Ambiental da ABNT como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos
seus similares;
III. os bens serão, preferencialmente, acondicionados
em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
IV. seja realizada a logística reversa de materiais como
aparelhos, carregadores e baterias de telefone celular,
pilhas, lâmpadas e aqueles que possuam mercúrio metálico e demais artefatos que contenham metais pesados, de forma a não causar danos ao meio ambiente;
V. os bens inseridos no Programa Brasileiro de Etiquetagem possuam a máxima classiﬁcação de eﬁciência
energética pelo selo PROCEL adotada até o momento da
aquisição.
Como se pode observar, as exigências questionadas na
ITI guardam estreita relação com o disposto na norma
supracitada.
Esses questionamentos já foram tratados nesta Corte de
Contas, assim como no Tribunal de Contas da União, con-

Em relação à obrigatoriedade de que os equipamentos estejam em conformidade com a certiﬁcação EPEAT,
o Pleno do TCU, por meio dos Acórdãos 2.403/2012 e
508/2013, considerou a adequabilidade dessas exigências, desde que não fosse a única forma de atender aos
critérios de sustentabilidade ambiental.
Outros julgados recentes, Acórdão 2.403/2012-TCU-Plenário e Acórdão 1.929/2013-TCU-Plenário, seguiram a
tese defendida no Acórdão 508/2013, o que demonstra
a tendência neste tribunal de considerar regular a conformidade do equipamento com a norma EPEAT, desde
que sejam admitidos outros meios para comprovar que
os equipamentos atendem aos requisitos de sustentabilidade ambiental.
[...]
11.1 a exigência das certiﬁcações como critério de habilitação (CISPR22 ou EN55022; EN55024; IEC 61000-32/EN61000-3-2; IEC 60950-1:2001 ou similar; IEC 610003-3/EN61000-3-3; padrões ambientais EPEAT na categoria ‘Gold’ ou, alternativamente, apresentação da certiﬁcação ISO 14000), são pertinentes e atendem ao disposto no art. 3º, II, do Decreto nº 7.174/2010;
O Ministério Público de Contas daquele órgão também
se manifestou, considerando que a depender do produto a ser adquirido, haverá, desde que dentro da razoabilidade e devidamente justiﬁcado, certo grau de limitação
www.tce.es.gov.br

às participações, tendo em vista que o que se objetiva
não é a satisfação plena dos participantes, mas sim a boa
aplicação dos recursos públicos.
Quanto à alegada restrição à competitividade, observo
que a exigência de determinada qualidade ou característica de um produto a ser adquirido sempre limitará, de
certa forma, a competitividade. Esse tipo de exigência,
que está sujeita ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração, somente pode ser afastada quando não razoável ou desnecessária o que não parece ser
o caso dos autos. Ademais, deve-se observar que a certiﬁcação está aberta a qualquer interessado e pode ser
concedida a qualquer produto que atenda aos requisitos
previstos nas normas técnicas.
Ainda, quanto à exigência de que o fabricante seja
membro da Categoria DTMF, o TCU se manifestou favoravelmente:
Também a exigência de que o fabricante seja membro
na categoria BOARD ou LEADERSHIP do consórcio DMTF não pode ser considerada restritiva.
Diante de todo o exposto, entendo que a ALES, ao exigir que os equipamentos possuam as respectivas Certiﬁcações, busca de forma sensata que a fabricação dos
equipamentos respeite o meio ambiente, o uso racional de energia, com a utilização de produtos que evitem
a agressão dos recursos naturais, motivo pelo qual afasto a irregularidade apontada.
Contudo, apesar da pertinência dos requisitos, a jurisprudência e a doutrina têm considerado como inválidas
as exigências que impeçam a possibilidade de participação de licitantes que não detenham determinada certiﬁcação de qualidade, admitindo, todavia, como critério de
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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pontuação ou como condição para celebração do contrato, conforme se observa no Acórdão TCU 1094/2004
– Plenário: 29.
29. De fato, este Tribunal não tem admitido que a certiﬁcação ISO e outras semelhantes sejam empregadas como exigência para habilitação ou como critério de desclassiﬁcação de propostas, podendo-se citar, além da
Decisão 20/1998 - Plenário, outros precedentes como
o Acórdão 584/2004 - Plenário. Todavia, é necessário
que se diga que o TCU tem aceitado a utilização desse tipo de certiﬁcado não como exigência de habilitação, mas como critério de pontuação desde que vinculado tão-somente à apresentação de certiﬁcado válido,
com atribuição de pontos ao documento em si, de forma
global pelos serviços de informática prestados, vedada a
pontuação de atividades especíﬁcas. Ilustram esse juízo
as deliberações constantes da Decisão 351/2002 - Plenário e do Acórdão 479/2004 - Plenário.
Segundo Cavalcanti, tal questão ainda não se revela pacíﬁca. Há, segundo ele, maciça jurisprudência no sentido de não se permitir tal exigência como critério de habilitação, e apenas um único julgado autorizando-se tal
exigência.
Desta forma, apesar de haver decisão desta Corte de
Contas em sentido contrário, entende-se que a exigência
de tais certiﬁcações como requisito de habilitação constitui restrição indevida ao caráter competitivo do certame.
Como demonstrado por meio da Manifestação Técnica
do Núcleo de Tecnologia de Informação, a matéria debatida não é pacíﬁca, encontrando-se, pois, posicionamentos divergentes nos tribunais pátrios, o que causa grande
insegurança aos gestores públicos.

Nesse sentido, encampo entendimento técnico no sentido de manter a irregularidade, pois apesar de veriﬁcar
plausibilidade nas razões dos defendentes em manterem
as cláusulas ditas restritivas, especialmente pelo atendimento ao princípio do desenvolvimento sustentável, veriﬁca-se que o edital não trouxe qualquer outro meio capaz de comprovar que os equipamentos exigidos atendem aos requisitos de sustentabilidade.
Todavia, considerando que não houve comprovação de
prejuízo à competitividade do certame, não vislumbro
gravidade tal, capaz de comprometer a essencialidade
do ato posto, qual seja a aquisição de microcomputadores para o BANDES, razão pela qual, entendo deva ser
mantida a presente irregularidade, considerando-a, porém, de cunho formal, com as determinações sugeridas
pela equipe técnica, nos seguintes termos:
“Sugere-se, por conseguinte, que seja determinado ao
atual Diretor Presidente do BANDES, que, nas próximas
licitações, os certiﬁcados não sejam exigidos como critérios de habilitação, mas como requisitos mínimos para execução do contrato.
Dessa forma, com fundamento no art. 57, inciso III, da
Lei Complementar nº 621/2012, sugere-se ao Plenário
desta E. Corte de Contas que determine ao atual Diretor
Presidente do BANDES que nas próximas licitações para aquisição de equipamentos de informática, os certiﬁcados não sejam exigidos como critérios de habilitação,
mas como requisitos mínimos para execução do contrato.”
AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS E INFRINGÊNCIA DAS NORMAS PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL Nº
1.527-R/05. (item 2.2.15 da Instrução Técnica Conclusiva)
www.tce.es.gov.br

Responsáveis:
Identiﬁcação: José Sathler Neto - Diretor de Administração e Finanças
Identiﬁcação: Rogério Marchiori Cabideli - Técnico Bancário
A equipe técnica observou vícios nas etapas do procedimento licitatório do pregão eletrônico nº 003/2012, para
aquisição de 160 microcomputadores visando à modernização do parque tecnológico do Bandes.
Veriﬁcou que várias empresas foram desclassiﬁcadas e
ao convocar a licitante subsequente, a Administração
Pública não procedeu à negociação de preços tendo como parâmetro os lances ofertados pela primeira colocada em desrespeito ao artigo 25, §7º do Decreto nº 1527R/05.
Observou-se também que houve descumprimento do
artigo 30, inciso X e artigo 32, parágrafo único do mesmo
Decreto º 1527-R/05 e ainda, como o processo licitatório
tratava-se de aquisições de equipamentos de informática o mesmo deveria ter sido encaminhado a PRODEST,
como não foi, houve ofensa ao dispositivo previsto no
art. 34, do Decreto nº 1.527-R/05.
Diante de tais constatações, concluiu a equipe técnica
que o BANDES não teve a diligência necessária para a
condução do procedimento licitatório em questão.
Em sede de justiﬁcativas, arguiram os defendentes que
no pregão eletrônico, não é obrigatório que o segundo
melhor classiﬁcado aceite os termos ofertados pelo primeiro e assim sucessivamente, e que o segundo classiﬁcado é chamado para responder nos termos da oferta
que formulou. Seguiram argumentando, in verbis:
“...que se pretende que ele reduza ao máximo a sua oferSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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ta mas, que não é compulsório e nem sempre é possível atingir os mesmos termos da proposta anteriormente considerada vencedora; que isso não elimina a possibilidade de desclassiﬁcação de proposta excessiva, cujo
valor esteja acima do orçado e autorizado pela Diretoria
do BANDES...
Em relação à alegada infringência ao disposto nos art.
32 e 34 do Decreto Estadual 1.527-R, esclarecem que o
BANDES é uma instituição ﬁnanceira constituída sob a
forma de sociedade anônima de economia mista, com
natureza jurídica de direito privado, com autonomia ﬁnanceira e orçamentária, sujeita às regras da Lei das Sociedades Anônimas – n.º 6.404/76, não estando vinculado ao Poder Executivo Estadual sob o aspecto orçamentário, não sendo aplicável o teor dos citados artigos; que
a SECONT não tem qualquer controle sobre as contas e
orçamento do BANDES, bem como a PRODEST não teria
condições de veriﬁcar as necessidades do BANDES, pois
sua função é atender aos órgãos da Administração Estadual Direta; que o Decreto 1.527-R regulamenta a modalidade Pregão eletrônico para toda a Administração Estadual Direta e Indireta, sendo utilizado pelo BANDES tão
somente para viabilizar a realização de pregão eletronicamente, por ser uma modalidade muito mais ágil e eﬁciente para a instituição, com inúmeros benefícios; que
o Decreto aplica-se ao Banco e demais empresas regidas pelo Direito Privado no que couber, ou seja, os artigos com exigências especíﬁcas para os órgãos da Administração Direta, como submissão de processo à SECONT
e PRODEST não são aplicados às empresas públicas e sociedades de economia mista, em razão da nítida incompatibilidade, por não haver qualquer vinculação aos referidos órgãos, devendo ser desconsiderada a irregula-

ridade.”
Veriﬁca-se que as alegações postas não merecem prosperar, pois não há dúvidas de que há exigência legal no
sentido de que o administrador é obrigado a realizar
a negociação com a segunda colocada, não sendo esta, porém, obrigada a aceitar tal negociação, de acordo
com o comando legal inserto no artigo 25 do Decreto nº
1.527-R.
Em relação às alegações dos defendentes de que os comandos do Decreto Estadual nº 1527-R não se aplicam
ao BANDES, pois como sociedade anônima de economia
mista, com natureza jurídica de direito privado e com autonomia ﬁnanceira e orçamentária, estaria sujeito às regras da Lei das Sociedades Anônimas, também não prosperam, pois no pregão eletrônico em questão, o próprio
BANDES prevê à obediência ao Decreto Estadual, sem
qualquer ressalva:
“1.3. O procedimento licitatório obedecerá ao Decreto
Estadual n.º 1.527-R de 30.08.2005, a Lei n.º 10.520 de
17.07.2002, que regulamenta a modalidade Pregão, a Lei
Complementar n.º 123/2006 subsidiariamente a Lei n.º
8.666/93 e suas alterações.”
Ante ao exposto, diante das infringências legais destacadas na presente análise, acompanho posicionamento
técnico, no sentido de manter a irregularidade, destacando, todavia, que não fora observado efetivo prejuízo ou dano ao erário decorrente da presente inconsistência, motivo pelo qual, a considero de cunho formal,
ressalvando aos atuais gestores do BANDES para que se
atentem para a adequada execução dos procedimentos
licitatórios, respeitando os limites legais impostos na legislação que rege a matéria.
www.tce.es.gov.br

8 – AUSÊNCIA DE PESQUISA DE PREÇOS NO MERCADO
E BALIZAMENTO DE PREÇOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS. (item 2.2.16 da Instrução Técnica Conclusiva)
Responsáveis:
Identiﬁcação: José Sathler Neto - Eleito Diretor de Administração e Finanças
Identiﬁcação: Ângela Santos da Fonseca - Pregoeira
-Técnico Bancário
Identiﬁcação: Marcos Vianna - Técnico Bancário - Administrador
Relatou a equipe de auditoria que houve ausência de
pesquisa de preços no mercado e/ou junto a outros órgãos e entidades da Administração Pública no que tange
a realização do procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 008/2012, visando a contratação de empresa
para aquisição de equipamentos de informática objetivando o armazenamento centralizado de dados do BANDES.
Não foi veriﬁcada qualquer comprovação efetiva de pesquisas de preços válidas junto a empresas do ramo no
mercado, a ﬁm de balizar o preço contratado. A única
informação a respeito de preços de mercado encontra-se na Comunicação Interna nº 012, ﬂs. 955/957 dos autos informando que desde 2011 a GETEC busca junto ao
mercado uma proposta para ampliação do sistema:
“...Com isso em vista, desde 2011 a GETEC busca ao mercado uma proposta para ampliação, cuja cotação estava no valor de cerca de R$ 1.700.000,00. Posteriormente
outras opções foram apresentadas e analisadas até chegarmos à proposta anexa que contempla a duplicação do
espaço total de armazenamento por meio da adição de 6
bandejas com 14 discos de 600 GB do tipo Fibre Channel
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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em cada uma, perfazendo 50,4 TB brutos, pelo valor de
R$ 736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais), o que
representa um custo de R$ 14.603,17 por TB.”
Diante da ausência de comprovação das informações
postas na Comunicação Interna, entendeu a equipe de
auditoria que o sistema de pesquisa de preços do órgão
se revelou frágil ao descumprir normas insculpidas nos
artigos 7º, inciso II e 15, V da Lei de Licitações.
Os responsáveis alegaram que não procede a alegação
de que não foi realizada a pesquisa de preço no procedimento administrativo em análise, in verbis:
“Quanto a este tópico, aﬁrmam os defendentes que o valor de R$ 1.700.000,00 é referente ao levantamento realizado durante um estudo técnico acerca da melhor solução que seria adotada para expansão do Storage e não
representou a pesquisa de preço como forma de balizar
os custos a serem pagos pelo BANDES no respectivo certame; que a pesquisa de preços para compor o processo
licitatório foi realizada posteriormente, quando já havia
sido deﬁnida a solução a ser adquirida e que de posse da
deﬁnição do produto, foi solicitado a algumas empresas
o envio do orçamento.
Que a GETEC recebeu um orçamento no valor de R$
736.000,00, conforme citado na Comunicação Interna
número 012, que foi utilizado para solicitar à Diretoria
autorização para realização do processo licitatório, tendo como base o valor estimado de R$ 736.000,00, incluídos licenças de software e hardware necessários e serviços de instalação; que, portanto, não procede a alegação
de que não foi realizada pesquisa de preço, uma vez que
esta foi efetivamente realizada, tendo o orçamento balizado o custo para a efetiva contratação da ampliação do
Storage NettApp, conforme consta arquivado na pág. 04

da pasta 01, do Processo AD -17/2012.”
Analisando as justiﬁcativas postas em sede da irregularidade tratada, veriﬁca-se que não há no processo licitatório Pregão Eletrônico nº 008/2012, comprovação de
que fora realizada pesquisa de preço junto ao mercado
de produtos similares visando à obtenção de parâmetros
de custos para a contratação dos equipamentos de informática.
Em que pese à ausência de documentação comprobatória da realização da prévia pesquisa de preço no mercado de serviços e produtos similares ao contratado, não
há indicação de eventual sobrepreço na licitação em tela, ou ainda, desconformidade com os preços praticados
no mercado, já que o valor contratado demonstra razoabilidade com a natureza do serviço contratado pelo Bandes.
Nessa linha de raciocínio, permito-me citar trecho de
decisão prolatada pelo nobre Conselheiro Rodrigo Chamoun nos autos do processo TC-1285/2015, que trata de
Representação em face do Banestes S/A:
(...) Em que pese a legislação obrigar a apresentação de
prévio orçamento detalhado no Projeto Básico ou Termo de Referência, como condição imprescindível à realização da licitação, conforme previsto no art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993, e no mesmo sentido, quando
se tratar de Pregão, conforme dispõe o art. 3º, III, da Lei
10.520/20023, veriﬁco que de fato, a ausência da estimativa do preço quando não se tem evidências de sobrepreço por parte do corpo técnico que a apontou, deve
ser considerada como uma irregularidade formal, cujos
resultados indevidos em concreto não podem se ﬁrmar.
Nesse sentido, penso que o mero descumprimento de
www.tce.es.gov.br

normas que não trazem consequências de ordem material, possuindo caráter meramente formal, não é capaz
de contaminar as contas analisadas, motivo pelo qual
acompanho a área técnica no sentido de manter a presente irregularidade.
EXIGÊNCIA DE REQUISITOS RESTRITIVOS AO CARÁTER
COMPETITIVO DO CERTAME (item 2.2.17 da Instrução
Técnica Conclusiva):
Responsáveis:
Identiﬁcação: José Sathler Neto – Eleito Diretor de Administração e Finanças
Identiﬁcação: Janaina Boechat Peisino - Gerente de Tecnologia de Informação
Observou-se que em relação ao Anexo I do edital de licitação Pregão Eletrônico nº 008/2012 houve exigências
de caráter restritivo a ampla concorrência, como a necessidade de apresentação de atestado de que o licitante é Microsoft Cerﬁed Partner ou superior, proﬁssionais
com Certiﬁcado Comptia Linux ou LPI nível 14 ou superior.
Ante a total ausência de licitantes na fase externa da licitação, a equipe técnica constatou o perﬁl restritivo do
certame, ou seja, na fase de lances apenas uma licitante participou, no caso a ISH Tecnologia S/A, vencedora
da licitação.
Por tratar-se de questão afeta à área de tecnologia da
informação, a presente irregularidade foi analisada pelo
Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI, nos seguintes termos:
“A exigência de certiﬁcações como requisito de habilitação nos processos licitatórios, conforme citado no item
anterior, via de regra, é reputada como indevida pela
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95

ATOS DO PLENÁRIO

doutrina e jurisprudência. Três são os motivos para tanto.
Primeiramente, muitos requisitos imprescindíveis para a
obtenção dessas certiﬁcações são desnecessários à execução do objeto do certame.
Em segundo lugar, é possível que um licitante, mesmo
preenchendo todos os requisitos para obtenção de determinada certiﬁcação, opte por não obtê-la em virtude
dos custos envolvidos.
Por ﬁm, o processo de certiﬁcação na maioria das vezes demanda um período razoavelmente longo, que pode ser incompatível com o tempo compreendido entre a
publicação do edital e a entrega da documentação dos
licitantes.
Compulsando os autos, veriﬁca-se que o objeto da licitação consiste da ampliação do Storage Nettapp existente.
Veriﬁca-se também que os serviços prestados no âmbito do respectivo contrato envolvem dados corporativos
sensíveis, de modo que qualquer intercorrência na manipulação desses dados pode causar sua indisponibilidade e até mesmo graves prejuízos ﬁnanceiros ao banco.
Sendo assim, seguindo o mesmo tratamento dado à
questão no item anterior, entendemos por razoáveis e
justiﬁcáveis as exigências das referidas certiﬁcações,
porém indevida sua cobrança como critério de habilitação. Ou seja, tais exigências conquanto não passíveis
de serem exigidas como requisito de habitação seriam
razoáveis caso elencadas como condições mínimas para execução do contrato. (grifou-se)”
Em face das considerações elencadas pela equipe técnica do setor de Tecnologia da Informação, destacando,
que a matéria não é pacíﬁca, pois em razão de incompa-

tibilidade de sistemas, poderia gerar grandes prejuízos
ao Bandes, acompanho a equipe técnica no sentido de
manter a irregularidade, por considerá-la de ordem formal, diante da ausência de comprovação de efetivo prejuízo à concretização do procedimento licitatório.
Acompanho, ainda, sugestão técnica no sentido de determinar ao atual Diretor Presidente do BANDES que
nas próximas licitações para aquisição de equipamentos
de informática, os certiﬁcados não sejam exigidos como
critérios de habilitação, mas como requisitos mínimos
para execução do contrato.
PARECER JURÍDICO INSUFICIENTE E OMISSO SOBRE OS
ASPECTOS LEGAIS, NÃO OBSERVÂNCIAS DAS CLÁUSULAS
EXIGIDAS PELA LEI DE LICITAÇÃO. (item 2.2.18 da Instrução Técnica Conclusiva)
Responsável:
Mytsa Karla Paes Tironi Tessinari - Advogada da Gerência Jurídica
A equipe de auditagem veriﬁcou que o parecer jurídico
emitido pela Dra. Mytsa Karla Paes Tironi Tessinari nos
autos do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº
0008/2012 (aquisição de produtos e serviços de instalação para ampliação do sistema de armazenamento de
dados do banco), foi insuﬁciente e omisso sobre os aspectos legais.

culante, cuja aprovação, integra o próprio procedimento e equivale a um ato de controle de legalidade e não
de mérito.
Nesse deslinde, a análise do setor jurídico não foi adequada, pois, o instrumento do contrato apresentou inconsistências e omissões elementares que são exigidas
pela Lei de Licitações.”
A questão que nos apresenta é que a análise realizada
pelo setor jurídico não foi adequada, o que ocasionou,
segundo a equipe técnica desta Corte, inconsistências no
procedimento licitatório em análise, em desacordo com
a lei nº 8666/93.
Em justiﬁcativas, a defendente aﬁrma que cumprira a
obrigação da lei, pois em nenhum momento é exigida
a emissão de parecer formal sobre a minuta do edital e
contrato, sendo exigido apenas o exame e aprovação do
edital pela assessoria jurídica. Argumenta que o edital foi
devidamente examinado e aprovado, tendo sido rubricado cada página do respectivo edital.
Prossegue a sua defesa, ressaltando que a análise jurídica do edital e seus anexos não compreende a análise de
condições e requisitos técnicos especíﬁcos inseridos no
documento, relacionados ao objeto, uma vez que o exame e a aprovação do edital pela área jurídica se dão sob
o enfoque legal.

Diante de tal constatação, a equipe técnica apurou que:

Justiﬁca, por ﬁm:

“Inexiste nos autos um parecer da Advogada acerca da
Minuta do Edital e do Contrato. A equipe de auditoria
observou apenas um despacho sumário às ﬂs. 34 do processo AD-17/12, informando: “remetemos o edital revisado e rubricado e minuta do contrato”. Deve-se ressaltar que se trata de um parecer jurídico obrigatório e vin-

“Que as informações referentes ao regime de execução/
forma de fornecimento estão detalhadamente prevista
do Anexo I do contrato, parte integrante do instrumento; que assim, não há que se falar em omissão ou inconsistência de informações no contrato, estando presentes
todos os dados relevantes para a sua execução e exigidos
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pela lei; quanto à inexistência de cláusula obrigando a
Administração a nomear um ﬁscal de contrato, conforme art. 67 da Lei de Licitações, cumpre ressaltar que o
citado dispositivo não determina que a nomeação do
ﬁscal do contrato seja previsto no contrato, apenas que
o ﬁscal seja especialmente designado, o que não quer
dizer que deva constar obrigatoriamente essa informação no contrato, podendo a designação ocorrer em ato
posterior à celebração do contrato e em documento separado. Que no caso do Bandes, o ﬁscal do contrato é
sempre o gestor da unidade responsável pelo acompanhamento da execução de cada contrato, conforme designação deﬁnida em portaria interna do BANDES e previsão no Compliance (anexo 23); que a portaria SECONT
049-R/10, citada pela equipe da auditoria, não é aplicada ao BANDES, por ser este Banco uma entidade independente e autônoma, integrante da Administração Indireta, constituída sob a forma de sociedade de economia mista, aplicando-se apenas à Administração Direta,
não estando o BANDES sujeito a suas regras.” (grifou-se)
Conforme se denota, a defendente argui que a análise e
revisão sucinta realizada por ela, conﬁrmada por meio
de rubrica não trouxe prejuízo ao procedimento licitatório, pois o instrumento do contrato não apresentou inconsistências e omissões elementares exigidas pela Lei
de Licitações, diferentemente do que aﬁrma a equipe
técnica.
Pois bem. Veriﬁcando a documentação acostada aos autos, bem como a análise técnica, constato que a ausência de parecer jurídico formalizado não trouxe desdobramentos graves, capaz de comprometer o regular processamento do processo licitatório em questão.
Diante disso, pelos mesmos fundamentos e argumenta-

ções expostas na irregularidade contida no item 4 deste
voto, mantenho a presente irregularidade, acompanho
entendimento técnico, considerando-a como um erro
formal, sem gravidade para comprometer a análise das
contas da Sra. Mytsa Karla Paes Tironi Tessinari.
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL Nº 1.527-R/05 (item 2.2.19 da Instrução Técnica Conclusiva):
Responsáveis:
José Sathler Neto: Eleito Diretor de Administração e Finanças
Ângela Santos da Fonseca - Pregoeira-Técnico Bancário/
Administrador
Marcos Vianna - Técnico Bancário
De acordo com a equipe de auditoria desta Corte de
Contas, houve o descumprimento das normas previstas
nos artigos 32 e 34 do Decreto Estadual nº 1.527-R, que
regulamenta as normas e procedimentos para licitações
na modalidade pregão na forma eletrônica, em relação
ao procedimento licitatório nº 008/2012 (aquisição de
produtos e serviços de instalação para ampliação do sistema de armazenamento de dados do Bandes).
Observou-se também que houve descumprimento do
artigo 30, inciso X e artigo 32, parágrafo único do mesmo
Decreto º 1527-R/05 e ainda, como o processo licitatório
tratava-se de aquisições de equipamentos de informática o mesmo deveria ter sido encaminhado a PRODEST,
como não foi, houve ofensa ao dispositivo previsto no
art. 34, do Decreto nº 1.527-R/05.
Diante de tais constatações, concluiu a equipe técnica
que o BANDES não teve a diligência necessária para a
condução do procedimento licitatório em questão.
www.tce.es.gov.br

Em justiﬁcativas, os defendentes arguiram, em síntese,
nos seguintes termos:
“Aﬁrmam os defendentes, neste particular, que o BANDES é uma instituição ﬁnanceira constituída sob a forma
de sociedade anônima de economia mista, com natureza jurídica de direito privado, com autonomia ﬁnanceira
e orçamentária, sujeita às regras da Lei das Sociedades
Anônimas – n.º 6.404/76, não estando vinculado ao Poder Executivo Estadual sob o aspecto orçamentário, não
sendo aplicável o teor dos citados artigos; que a SECONT
não tem qualquer controle sobre as contas e orçamento
do BANDES, bem como a PRODEST não teria condições
de veriﬁcar as necessidades do BANDES, pois sua função
é atender aos órgãos da Administração Estadual Direta;
que o Decreto 1.527-R regulamenta a modalidade Pregão eletrônico para toda a Administração Estadual Direta e Indireta, sendo utilizado pelo BANDES tão somente
para viabilizar a realização de pregão eletronicamente,
por ser uma modalidade muito mais ágil e eﬁciente para a instituição, com inúmeros benefícios; que o Decreto
aplica-se ao Banco e demais empresas regidas pelo Direito Privado no que couber, ou seja, os artigos com exigências especíﬁcas para os órgãos da Administração Direta,
como submissão de processo à SECONT e PRODEST não
são aplicados às empresas públicas e sociedades de economia mista, em razão da nítida incompatibilidade, por
não haver qualquer vinculação aos referidos órgãos, devendo ser desconsiderada a irregularidade.”
Conforme já analisado no item 7 deste voto, as argumentações de defesa não merecem prosperar, haja vista que
o Bandes não pode afastar a aplicação do Decreto 1.527R apenas naquilo que o interessa, pois a própria instituição obrigou, por meio de previsão expressa no edital em
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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comento, a cumpri-la.
Ora, no procedimento licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 008/2012, o Bandes evoca o Decreto Estadual
nº 1527-R como sendo parâmetro para o processo, bem
como outras legislações que regulamentam a matéria.
Como poderia mais tarde dizer que tal legislação não deve ser observada em relação ao mesmo?
Ante ao exposto, acompanho posicionamento técnico,
no sentido de manter a irregularidade, destacando, todavia, que não fora observado efetivo prejuízo ou dano
ao erário decorrente da presente inconsistência, motivo
pelo qual deixo de aplicar penalidades aos gestores, considerando, pois, o cunho formal da inconsistência.
Por ﬁm, esclareço que, a área técnica pugnou pelo julgamento regular com ressalvas, o que acompanho, embora sob novos embasamentos que agregam a fundamentação do presente voto. Em relação ao posicionamento
ministerial, que entendeu pela irregularidade das contas
apresentadas pelos sr. Guerino Balestrassi e outros e pela regularidade das contas da sra. Maria de Fátima Ambrósio Gava e outros, divirjo parcialmente.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área Técnica e divergindo do Ministério
Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Rejeitar as preliminares arguidas nos itens 1 e 2 deste
voto;

deste voto, dando-lhe a devida quitação; Excluindo sua
responsabilidade em relação ao item 3 deste voto.

1.2 Acolher parcialmente as razões de justiﬁcativa e julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do Sr. João
Guerino Balestrassi, referente ao exercício de 2012, com
amparo no artigo 84, inciso II c/c o artigo 86 da Lei Complementar 621/2012, em razão das irregularidades relativas ao item 5 deste voto, dando-lhe a devida quitação;

1.8 Acolher parcialmente as justiﬁcativas da Sra. Mytsa Karla Paes Tironi Tessinari, no exercício 2012, amparo no artigo 84, inciso II c/c o artigo 86 da Lei Complementar 621/2012, em razão da irregularidade relativa
aos itens 4 e 10 deste voto.

1.3 Acolher parcialmente as justiﬁcativas dos Srs. Leonardo Vidal Monteiro da Silva, Joselane Bolelli P. Cardoso e Everaldo Colodetti, no exercício 2012, com amparo no artigo 84, inciso II c/c o artigo 86 da Lei Complementar 621/2012, em razão da irregularidade relativa ao
item 1 deste voto.
1.4 Acolher parcialmente as justiﬁcativas da Sra. Daniela Cristina Queiroz Cavalieri e do Sr. Guilherme Henrique Pereira, no exercício 2012, com amparo no artigo 84,
inciso II c/c o artigo 86 da Lei Complementar 621/2012,
em razão da irregularidade relativa ao item 2 deste voto.
1.5 Acolher parcialmente as justiﬁcativas da Sra. Marília Menezes no exercício 2012, com amparo no artigo 84,
inciso II c/c o artigo 86 da Lei Complementar 621/2012,
em razão da irregularidade relativa ao item 3 deste voto.

1.ACÓRDÃO

1.6 Acolher parcialmente as justiﬁcativas da Sra. Ângela Santos da Fonseca no exercício 2012, com amparo no
artigo 84, inciso II c/c o artigo 86 da Lei Complementar
621/2012, em razão da irregularidade relativa aos itens
3, 8 e 11 deste voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:

1.7 Acolher parcialmente as justiﬁcativas do Sr. Rogério
Marchiori Cabideli, no exercício 2012, com amparo no
artigo 84, inciso II c/c o artigo 86 da Lei Complementar
621/2012, em razão da irregularidade relativa ao item 7

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
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1.9 Acolher parcialmente as justiﬁcativas da Sra. Bárbara Deps Bonato, no exercício 2012, com amparo no
artigo 84, inciso II c/c o artigo 86 da Lei Complementar
621/2012, em razão da irregularidade relativa ao item 5
deste voto.
1.10 Acolher parcialmente as justiﬁcativas dos Sr. José Sathler Neto, no exercício 2012, com amparo no artigo 84, inciso II c/c o artigo 86 da Lei Complementar
621/2012, em razão das irregularidades relativas aos
itens 6, 7, 8, 9 e 11 deste voto.
1.11 Acolher parcialmente as justiﬁcativas do Sr. Marcos Vianna, no exercício 2012, com amparo no artigo 84,
inciso II c/c o artigo 86 da Lei Complementar 621/2012,
em razão das irregularidades relativas aos itens 6, 8 e 11
deste voto.
1.12 Acolher parcialmente as justiﬁcativas da Sra. Janaina Boechat Peisino, com amparo no artigo 84, inciso II
c/c o artigo 86 da Lei Complementar 621/2012, em razão
da irregularidade relativa ao item 9 deste voto.
1.13 Acolher parcialmente as justiﬁcativas da Sra. Maria de Fátima Ambrósio Gava, com amparo no artigo 84,
inciso II c/c o artigo 86 da Lei Complementar 621/2012,
em razão da irregularidade relativa ao item 6 deste voto.
1.14 Acolher as razões de justiﬁcativas dos Senhores
Valdir dos Santos, Felipe Bragança Xavier e Maísa PretSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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ti Laranja da Silva, afastando suas responsabilidades em
relação ao item 3 deste voto;

sitos mínimos para execução do contrato. (item 2.2.14
da ITC)

1.15 Acolher as razões de justiﬁcativa da Sra. Cláudia
Costa Fernandes, afastando sua responsabilidade quanto aos itens 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 da Instrução Técnica
Conclusiva, nos termos do artigo 84, inciso I c/c o artigo
85 da Lei Complementar 621/2012;

1.19.3 para que se atente para a adequada execução dos
procedimentos licitatórios, respeitando os limites legais
impostos na legislação que rege a matéria. (item 2.2.15
da ITC)

1.16 Acolher as razões de justiﬁcativa do Sr. Carlos Magno Rocha de Barros, afastando sua responsabilidade
quanto aos itens 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 da Instrução Técnica Conclusiva, nos termos do artigo 84, inciso I c/c o artigo 85 da Lei Complementar 621/2012;
1.17 Acolher as razões de justiﬁcativa da Sra. Rosiana
Nunes, afastando sua responsabilidade quanto ao item
2.2.5 da Instrução Técnica Conclusiva, nos termos do
artigo 84, inciso I c/c o artigo 85 da Lei Complementar
621/2012;
1.18 Acolher as razões de justiﬁcativas do Sr. Maxwel
Koch Conceição, afastando sua responsabilidade quanto
ao item 2.2.13 da Instrução Técnica Conclusiva, nos termos do artigo 84, inciso I c/c o artigo 85 da Lei Complementar 621/2012;
Expedir DETERMINAÇÕES ao atual Diretor Presidente do
BANDES:
1.19.1 para que nas próximas licitações, para ﬁns de
comprovação de qualiﬁcação técnica, apenas exija o registro ou inscrição na entidade proﬁssional competente
que ﬁscalize a atividade básica ou o serviço preponderante da licitação. (item 2.2.9 da ITC)
1.19.2 que nas próximas licitações para aquisição de
equipamentos de informática, os certiﬁcados não sejam
exigidos como critérios de habilitação, mas como requi-

1.19.4 para que nas futuras contratações observe a inteligência da norma a ﬁm de evitar futuras penalizações
por infringência legal. (item 2.2.12 da ITC)
Dar ciência aos interessados;

CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 09/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.21 Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator. Vencido o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que
votou pela irregularidade das contas com multa de R$
5000,00 aos responsáveis, subscrevendo o parecer ministerial.
3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª 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: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 944/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05049/2017-6
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEMDESU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Vila Velha
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: SIMONE PACHECO ST JEAN, JOSE AMERICO
MERLO, JADER MUTZIG BRUNA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE VILA VELHA – EXERCÍCIO DE 2016 – REGULAR
COM RESSALVA – DETERMINAÇÕES - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2016, da Secretaria
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Vila Velha, sob a responsabilidade dos Srs. Jader Mutzig Bruna,
Simone Pacheco St Jean e José Américo Merlo.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal, em 30 de abril de 2017, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2015, portanto, fora prazo estabelecido pela legislação.
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas elaborou o Relatório Técnico RT nº 756/2017-1 (doc.
50), e a Instrução Técnica Inicial ITI nº 1271/2017-3
(doc. 51), opinando pela citação dos Srs. Jader Mutzig
Bruna, Simone Pacheco St Jean e José Américo Merlo,
para que apresentassem em 30 dias, improrrogáveis, as
justiﬁcativas acerca dos indícios de irregularidades infra
mencionados, quais sejam:
Item 3.2.1.1 – Divergência na conciliação bancária da
conta bancária nº 59875-5, Banco do Brasil e da conta nº
20-6 da Caixa Econômica Federal;
(Base Legal: art. 85 da Lei 4.320/64).
Item 3.3.1 – Ausência de medidas administrativas visando ao encaminhamento de parecer do controle interno em conformidade com o Anexo II, tabela 7 da IN
34/2015;
(Base Legal: ART. 135, §4º e 138, §3º do RITCEES, art. 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015).
Ato contínuo, a citação dos referidos indícios de irregularidade fora acolhida pela Decisão Monocrática nº
1909/2017-3 (doc. 54), tendo sido apresentadas as justiﬁcativas da Sra. Simone Pacheco St. Jean no doc. 64, bem
como do Sr. José Américo Merlo no doc. 65 e do Sr. Jader
Mutzig Bruna no doc. 66.

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
nº 1925/2018-1 (doc. 69), opinando pelo julgamento REGULAR COM RESSALVA, com determinações das contas
sob responsabilidade do gestor supra.

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 nº 9.717/1998, Lei
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 no doc. 73.

No entanto, foram constatados pela equipe técnica os
seguintes indícios de irregularidade que merecem a análise detida, quais sejam:

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 30 de abril de 2017, ou seja, inobservado o prazo regimental.
www.tce.es.gov.br

Divergência na conciliação bancária da conta bancária nº
59875-5, Banco do Brasil e da conta nº 20-6 da Caixa Econômica Federal ( Item 3.2.1.1 do RTc)
(Base Legal: art. 85 da Lei 4.320/64).
De acordo com a análise realizada pela área técnica, fora constatado após conciliação bancária o saldo negativo
de R$ 51.032,62 referente a conta bancária nº 59875-2
junto ao Banco do Brasil, sendo que essa apresentou saldo bancário e contábil de R$ 0,00 (zero reais). Ao passo
que a conta bancária nº 20-6 da Caixa Econômica Federal
apresentou o saldo de R$ 40.496,36, porém o saldo contábil consta R$ 0,00 (zero reais).
Em sede de defesa, os responsáveis sustentaram que cabe à Secretaria Municipal de Finanças apresentar as referidas informações, sendo estas solicitadas, mas não houve manifestação daquela secretaria. Insta ressaltar que
não foram juntados aos autos documentos que comprovem a informação acima.
Pois bem, considerando a ausência de comprovação
acerca do questionamento feito pela área técnica, concomitante à carência de informações suﬁcientes para esclarecer o indício de irregularidade em apreço, entendo
por manter a irregularidade, devendo ser expedida determinação ao atual responsável pela unidade gestora
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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para que adote as medidas administrativas necessárias
para demonstrar as contas bancárias da unidade gestora
nas futuras prestações de contas, de acordo com o art.
85 da Lei 4320/64, visando garantir a conciliação com a
contabilidade.
Ausência de medidas administrativas visando ao encaminhamento de parecer do controle interno em conformidade com o Anexo II, tabela 7 da IN 34/2015 ( Item
3.3.1 do RTC)
(Base Legal: ART. 135, §4º e 138, §3º do RITCEES, art. 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015).
Conforme apurado pela área técnica, não foram demonstrados pelo gestor as medidas administrativas adotadas, visando possibilitar ao controle interno a emissão
do parecer com os elementos previstos no Anexo II, tabela 7 da IN 34/2015, resultando assim na abstenção de
opinião acerca dos atos de gestão das contas anuais do
exercício em apreço.
Em resposta, os responsáveis alegaram que foi realizado
o levantamento de pessoal, conjuntamente com o cadastro de dados de servidores, informando uma gama de
pontos de controles que deveriam ser observados, sendo estes detalhados em tópicos.
Ao compulsar os autos, vejo que apesar dos pontos de
controle tecidos no Relatório, careceu de opinião o Parecer Conclusivo, sendo esta imprescindível para a análise
devida acerca das contas em comento, eis que a ausência de opinião diﬁculta a apuração no que tange a adequação, adequação com ressalva ou inadequação, considerando que não cabe ao Tribunal de Contas avaliar os
itens de competência do controle interno.
Posto isso, entendo por manter o indício de irregularida-

de aqui tratado devendo ser expedidas determinações
para que sejam adotadas as medidas necessárias para o
encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do
Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, previsto no art. 82, §2º c/c art. 135, §4º do RITCEES e art.
4º da Res. TCEES 227/2011, na forma indicada na IN TC
43/2017.
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
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo observância aos princípios
e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Conﬁabilidade – o registro e a informação contábil
devem reunir requisitos de verdade e de validade que
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no
processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar ﬁelmente
o fenômeno contábil que lhes deu origem.
www.tce.es.gov.br

[...]
(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 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
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável de
Vila Velha - SEMDESU, sob responsabilidade dos Srs. Jader Mutzig Bruna, Simone Pacheco St Jean e José Américo Merlo, relativas ao exercício de 2016, nos termos do
inciso II, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação aos responsáveis;
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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1.2. Determinar ao atual responsável dessa unidade gestora ou a quem lhe suceder:
1.2.1. Com fundamento no artigo 329, §7º do RITCEES,
que adote as medidas administrativas necessárias para
demonstrar as contas bancárias da unidade gestora nas
futuras prestações de contas, conforme o art. 85 da Lei
4320/64 de forma a garantir sua conciliação com a contabilidade;
1.2.2. Que nas próximas prestações de contas, adote
medidas necessárias para que seja encaminhado o Relatório e Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Central
do Sistema de Controle Interno, assinado por seu responsável, conforme exigência do art. 82, §2º da Lei Complementar 621/2012, contendo os elementos previstos
no Anexo III, tabela 7, conforme IN TC nº 43/2017;

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

ARQUIVAR – CIÊNCIA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação com pedido
liminar, formulada pela Empresa Tecnosig Tecnologia &
Geoprocessamento Ltda., alegando supostas irregularidades no Pregão Presencial nº 01/2018, promovido pela
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento da Prefeitura Municipal de Cariacica, cujo objeto é o registro
de preços para provável aquisição de sistema informatizado de base cartográﬁca e cadastro técnico atualizado.
Alega o representante:

ACÓRDÃO TC- 945/2018 – PLENÁRIO

Imprecisão na elaboração do edital e do Termo de Referência;

1.3. Dar ciência aos interessados;

Processo: 02766/2018-1

1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.

Desclassiﬁcação de licitante por excesso de formalismo;

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Não atendimento da empresa vencedora aos itens da
prova de conceito;

UGs: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica, SEMGEPLAN - Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento
de Cariacica

Participação de empresa cujo sócio já havia elaborado
edital para licitação semelhante em outro Município;

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª 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: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: TECNOSIG - TECNOLOGIA & GEOPROCESSAMENTO LTDA
Responsável: GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR, JORGE AUGUSTO BARCELOS MEIRELES, CLAUDIA HACKBART
TEIXEIRA, MICHEL JOSE DA SILVA, BRUNO DE SOUZA LOVATTI, TEOFILO TEIXEIRA DIAS, HILANA BRUNELLI LEITAO
FERREIRA
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARIACICA – IMPROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO –
www.tce.es.gov.br

Uso indevido do pregão como modalidade de licitação.
Os autos foram encaminhados à equipe técnica para que
se manifestasse acerca da admissibilidade da representação e pressupostos da medida cautelar.
O Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI elaborou a Manifestação Técnica nº 00225/2018-1 opinando pela presença parcial dos
requisitos para o recebimento da representação, pela
existência dos pressupostos para concessão da medida
cautelar e pela procedência parcial das supostas irregularidades apontadas, sendo elas: Imprecisão na elaboraSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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ção do edital e do termo de referência e Desclassiﬁcação
de licitante por excesso de formalismo.

ponibilizadas no edital, assim como os testes a serem realizados e os critérios de julgamento adotados;

Após, foi proferida a Decisão nº 01607/2018-4 revogando a medida cautelar anteriormente deferida.

Através da Decisão nº 00755/2018 foi conhecida a representação, deferida a medida cautelar, determinada a notiﬁcação dos responsáveis e que os responsáveis encaminhassem os estudos técnicos preliminares que embasaram a especiﬁcação do sistema que se pretende contratar.

Recomendar à Administração a avaliação de contratação
desaglutinada de alguns itens do edital, por exemplo, os
serviços de cobertura aerofotogramétrica para obtenção
de fotograﬁas aéreas e de recadastramento imobiliário
dos 125 Km da área urbana de Cariacica poderiam ser
contratados separadamente dos sistemas, caso essa alternativa se mostre mais econômica e tecnicamente viável.

FUNDAMENTAÇÃO

Ante as justiﬁcativas apresentadas pelos responsáveis,
os autos foram encaminhados para o Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI e foi elaborada a Manifestação Técnica nº
00305/2018-5 opinando pela citação dos responsáveis.
Ato contínuo, foi elabora a Instrução Técnica Inicial nº
00231/2018-5 pela citação dos responsáveis em virtude
dos seguintes indícios de irregularidade:
Imprecisão na elaboração do edital e do Termo de Referência;
Desclassiﬁcação de licitante por excesso de formalismo.
Ante a juntada de justiﬁcativas dos responsáveis, o NTI
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva nº 02167/230184 opinando por manter as irregularidades “Imprecisão
na elaboração do edital e Termo de Referência” e “Desclassiﬁcação de licitante por excesso de formalismo” e
ainda por:
Determinar a Administração que promova a correção
dos itens do edital apontados nessa peça, redeﬁna a prova de conceito, reabra o prazo para que os licitantes possam elaborar suas propostas e encaminhe a comprovação de abertura para o TCEES;
Determinar a Administração que as estruturas dos arquivos a serem utilizadas na prova de conceito sejam dis-

Aplicar multa ao Sr. Jorge Augusto Barcellos- Pregoeiro,
com base no artigo 389, III, da Resolução 261/2013.
Aplicar multa ao Sr. Bruno de Souza Lovatti – Coordenador de Georreferenciamento, ao Sr. Teóﬁlo Teixeira Dias
– Gerente de Tecnologia da Informação, ao Sr. Michel José da Silva – Subsecretário de Tecnologia da Informação
e a Sra. Hilana Brunelli Leitão Ferreira – Gerente de Tributos Imobiliários, com base no artigo 389, III, da Resolução 261/2013.

Veriﬁco que estão presentes os requisitos/pressupostos
de admissibilidade da presente representação, insertos
nos arts. 184 e 177 c/c 186, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas, in verbis:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
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.

Dar ciência à Prefeitura Municipal de Cariacica das irregularidades praticadas na condução do Pregão Presencial 001/2018.

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.

Dar ciência ao representante do teor ﬁnal a ser proferida
conforme art. 307, §7º, da resolução TC 261/2013.

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

Ato contínuo, os autos seguiram para o Ministério Público de Contas que através do Parecer nº 02987/2018-3 do
Procurador Luciano Vieira opinou pela improcedência da
representação, determinar a Secretaria Geral de Controle Externo que a aludida contratação conste nas amostras a serem analisadas em possível auditoria de conformidade no município eventualmente prevista no plano
anual de ﬁscalização.

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

www.tce.es.gov.br

§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será comunicado ao Ministério Público para as
medidas legais cabíveis.
Art.184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades
na aplicação da legislação que regule licitações e contraSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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tos administrativos.
Art.186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos
de admissibilidade, dev ser conhecida da representação.
A equipe técnica opinou pela manutenção das seguintes
irregularidades:
Imprecisão na elaboração do edital e do Termo de Referência;
Desclassiﬁcação de licitante por excesso de formalismo.
Passarei a análise de cada uma das irregularidades.
Imprecisão na elaboração do edital e do Termo de Referência;
O item 12 do Edital previa a realização de uma Prova de
Conceito para comprovação da compatibilidade dos sistemas ofertados com um subconjunto dos requisitos especiﬁcados no item 4.1.3 (Requisitos do Sistema Web de
Informações Geográﬁcas) e 4.1.4 (Requisitos do Aplicativo de Coleta de Dados em Campo) no Termo de Referência.
Alegou o representante que não existem critérios objetivos para aferição do atendimento dos requisitos. Segundo ele, a falta de objetividade pode desaguar num favorecimento ou desfavorecimento ao licitante com mais ou
menos aﬁnidade técnica em relação aos itens escolhidos
para avaliação.
Os representados apresentaram como justiﬁcativas que:
Na prova de conceito foram selecionados 22 itens/funções comuns a qualquer sistema de mercado e não especiﬁcadas para o município. Alegaram que o procedimen-

to foi registrado em ata e que não houve discordância
quanto a sua aplicação. Alegam ainda, que os itens são
comuns a diversos editais disponíveis na internet;
Com relação ao tempo da prova de conceito, alegaram
que a primeira licitante preparou seu ambiente em cerca de 15 minutos e a segunda em 35 minutos, o que demonstraria ser suﬁciente o tempo limite de 60 minutos
para preparação do ambiente;
Informou ainda que concedeu um tempo adicional a primeira licitante, entretanto a mesma não conseguiu atender a outros requisitos. Destacou que a segunda melhor
oferta foi inabilitada devido as inconsistências encontradas em sua documentação e a empresa informou que
não estaria preparada para apresentar a Prova de Conceito.
Esclareceu que todos os módulos deverão ser entregues
e implementados de uma só vez, já que a alimentação de
dados e informações será por etapas, bairro por bairro,
região por região;
Quanto aos estudos técnicos preliminares alegaram que
as especiﬁcações técnicas foram elaboradas pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação, que por se tratar
de um sistema para gerenciar o Cadastro Técnico Multiﬁnalitário, o sistema deve possuir características que
atendam as Regras de Negócio da Administração municipal, aliadas a recursos de GIS (Geographic Information
System), estando em consonância com o artigo 6º da
Portaria Ministerial 511 do Ministério das Cidades;
Alegou que não houve nenhum questionamento técnico a respeito das especiﬁcações dos Sistemas de Informações e dos modelos apresentados para prova de conceito;
www.tce.es.gov.br

Que o Edital foi publicado até no D.O.U, ou seja, teve sua
divulgação em âmbito nacional;
A presença de 5 (cinco) empresas participantes no certame, dentre elas a empresa denunciante, sendo possível entender que as especiﬁcações técnicas foram aceitas pelas licitantes em questão;
Que todos os itens a serem aplicados na prova de conceito estavam publicados, juntamente com o Edital, sendo o tempo da prova de conceito delimitado apenas para apresentação dos itens que já devem estar em funcionamento no sistema;
Com relação ao valor do sistema de informação de R$
16.000.000,00 esclarece que contempla todos os serviços licitados e não apenas o sistema. O sistema apresenta somente 7,70% do valor total a ser investido. O item
de maior representatividade é o serviço de recadastramento imobiliário de cada lote e ediﬁcação dos 125 Km²
da área urbana de Cariacica.
A equipe técnica entendeu que o edital carece de detalhamento quanto aos critérios de avaliação e julgamento a serem aplicados na prova de conceito, que os 60 minutos seriam insuﬁcientes para a realização da prova de
conceito e com relação ao valor do sistema entenderam
que a contratação foi por lote único, portanto, quaisquer
imprecisões e/ou restrições na especiﬁcação dos sistemas e/ou condução inadequada da prova de conceito,
restrita aos sistemas, afetarão a contratação do lote único.
O Ministério Público de Contas concluiu que o tempo era
suﬁciente e que não se vislumbra subjetividade na redação das cláusulas editalícias.
Segundo Hely Lopes Meirelles, o edital “é lei interna da
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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licitação” e, como tal, vincula os seus termos tanto aos licitantes como a Administração que o expediu.
O edital deve ser sempre claro e objetivo, não gerando
dúvidas e evitando erros e contradições.

Com isso, divirjo da equipe técnica e acompanho o entendimento do Ministério Público de Contas e afasto a
presente irregularidade.
Desclassiﬁcação de Licitante por excesso de formalismo

Entendo que os requisitos gerais do sistema estão descritos no item 4.1.3 do termo de referência, e os critérios para a prova de conceito estão inseridos nos itens
4.1.3 e 4.1.4.6.

Alega a representante que houve excesso de formalismo por parte da Administração, por ter sido desclassiﬁcada ao apresentar a certidão de regularidade do FGTS
na condição de ﬁlial e não de matriz.

O edital apresentou todas as normas e regras para a prova de conceito, entendo assim que o mesmo está claro
e objetivo.

Os responsáveis alegaram que o artigo 43 §3º da Lei
8.666/93 faculta a Comissão ou a autoridade superior a
realização de diligência para esclarecer ou complementar a instrução do processo.

Observo que os participantes não apresentaram nenhum questionamento a respeito das especiﬁcações
e dos modelos apresentados para a prova de conceito.
Destaco também, que todas as participantes concordaram em realizar a prova de conceito, sem qualquer ressalva, conforme disposto em ata.
O item 12.5 do edital é claro ao determinar que não atendendo a arrematante aos requisitos da prova de conceito
a segunda colocada será reclassiﬁcada e assim sucessivamente até que algum licitante seja declarado vencedor.
Ou seja, o edital não deixou dúvidas de que todas as empresas participantes da licitação deveriam comparecer
devidamente preparadas para a prova de conceito.
Com relação ao valor da licitação, não houve um questionamento da equipe técnica quanto à qualidade da pesquisa do preço e sim em relação ao suposto prejuízo da
Administração com a desclassiﬁcação da segunda colocada que tinha a proposta de menor valor, ocorre que a
mesma foi desclassiﬁcada dentro da legalidade por não
atender a item disposto no edital, com isso, deve ser
afastado o suposto prejuízo alegado pela equipe técnica.

A equipe técnica entendeu que a irregularidade deve ser
mantida tendo em vista o excesso de formalismo, já que
no caso em tela, o pregoeiro poderia ter realizado durante a Sessão uma consulta ao site da Caixa para obtenção
do Certiﬁcado de Regularidade FGTS.
O Ministério Público de Contas opinou por afastar a presente irregularidade em razão da vinculação ao instrumento convocatório.
Importante aqui destacar o disposto nos itens 9.1, 9.1.1,
9.1.2 e 9.2 do referido edital:
9.1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos
apresentados para habilitação deverão estar em nome
da licitante, e preferencialmente, com número de CNPJ e
endereço respectivo.

matriz.
9.2. Será desclassiﬁcado aquele que deixar de apresentar, qualquer documento solicitado, ou apresenta-lo em
desacordo com o estabelecido neste Edital e seus Anexos.
Observo aqui que o edital é claro ao determinar que a
documentação deveria ser apresentada no nome da matriz caso essa fosse a licitante ou da ﬁlial se esta fosse a
licitante.
Importante ainda destacar o artigo 43§3º da Lei 8.666/93
que dispõe:
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta
A própria Lei 8.666/93 diz que é facultado à Comissão a
realização de diligência e que é vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originariamente na proposta.

9.1.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz.

Tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, entendo que o edital trouxe de forma clara
os documentos deveriam ser apresentados pelas licitantes e que o pregoeiro agiu de forma correta ao não juntar novos documentos, já que o mesmo deveria ter sido mostrado pela representante na proposta originária.

9.1.2. Se a licitante for a ﬁlial, todos os documentos deverão estar em nome da ﬁlial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da

Com isso, divirjo do entendimento técnico e acompanho
o entendimento do Ministério Público de Contas afastando a presente irregularidade.

www.tce.es.gov.br
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Ante todo o exposto, divergindo do entendimento da
Área Técnica e acompanhando o Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Conhecer da presente representação
1.2. Considerar improcedente a representação ante a
ausência de irregularidades, com base no artigo 178, inciso I do RITCEES.
1.3. Determinar à Secretaria Geral de Controle Externo
que a aludida contratação, notadamente quanto a pesquisa de mercado, conste das amostras a serem analisadas em possível auditoria de conformidade no município
eventualmente previsto no Plano Anual de Fiscalização.
1.4. Dar ciência ao representante e representado do teor da decisão.
1.5. Arquivar os autos de acordo com o disposto no artigo 176, §3º, inciso II do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª 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 Bor-

ges.

MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE

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

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARIACICA/ES – PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARQUIVAR.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 946/2018 – PLENÁRIO

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se o presente processo de Representação com Pedido de Provimento Liminar Cautelar Inaudita Altera Parte, proposta pela empresa Medicar Emergências Médicas LTDA, em face da Prefeitura Municipal de Cariacica/
ES, relatando supostas incorreções e impropriedades no
pregão 60/2018, que objetiva a contratação de empresa para a prestação de serviços de remoção de pacientes
em ambulância básica de transferência de pacientes entre Unidades Básicas de Saúde do Município para serviços de Urgência e Emergência nos prontos atendimentos
de Cariacica, pelo período de 12 meses.
Em síntese, alega a representante:
Ausência de previsão de prazo para início da execução
do contrato;

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Item 3.5 do Termo de Referência “Exigência de manutenção de base de acordo com a Resolução RDC 50/2002” –
ofenda ao princípio da ampla concorrência;

UG: SEMGEPLAN - Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento de Cariacica

Ausência de estimativa de quilometragem aos ser percorrida;

Relator: Domingos Augusto Taufner

Ausência de dimensionamento do objeto licitado.

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

Em decisão monocrática (Evento nº 5), determinei a
notiﬁcação dos responsáveis, Sr. Rodrigo Magnago de
Hollanda Cavalcante (Secretário Municipal de Gestão
e Planejamento) e da Sra. Helenice Brenda Candeia

Processo: 04811/2018-7

Responsável: HELENICE BRENDA CANDEIA, RODRIGO

www.tce.es.gov.br
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Sant’Ana (Pregoeira), para que apresentassem suas justiﬁcativas no prazo de cinco dias.
Devidamente notiﬁcados (eventos nº 7-12), os representados manifestaram-se (evento nº 13) no prazo estipulado, esclarecendo que:
O representante do presente processo, já havia interposto impugnação por via administrativa contra os termos
do edital, sob razões idênticas àquelas constantes na inicial.
Que tal impugnação, inicialmente fora julgada improcedente, permanecendo o edital inalterado. Entretanto, posteriormente, com fundamentação no princípio da
autotutela, fora feita uma reanalise acerca da alegação
da Representante sobre a ausência da estimativa de quilometragem, o que resultou no entendimento de que tal
omissão de fato interfere no custo ﬁnal do serviço. Como consequência, o Pregão Eletrônico nº 060/2018 Fora ANULADO.
Foram anexados (evento nº 14) nos autos, como prova do alegado, cópias extraídas do processo principal
n°13.759/2018 e processo apenso 23.121/2018(impugnação medicar).
Em cumprimento ao despacho proferido (evento nº 16),
o processo fora encaminhado à Secex Meios para análise e manifestação.
Como consequência, a Secex-SAS elaborou a Manifestação Técnica Conclusiva nº 02290/2018-6, opinando pela
extinção do processo sem julgamento do mérito com fulcro no art. 307, § 6º do Regimento Interno deste tribunal, face à perda superveniente do objeto impugnado, e
arquivamento do feito.
Ato contínuo, conforme determinado em despacho

(evento nº 18) os autos seguiram para o Ministério Público de Contas que por meio do Procurador Heron Carlos
Gomes De Oliveira elaborou Parecer Ministerial (evento
nº 20) anuindo ao entendimento técnico.

tia possibilidade de inserir estimativa de quilometragem
no pregão, em razão da disputa pública já ter ocorrido.
Sendo assim, com autorização da Secretária Municipal
de Saúde Interina, o Pregão 60/2018 foi anulado.

É o relatório.

Pelo exposto, nota-se que a liminar requerida nos autos
perdeu sua razão de ser, já que apesar da sessão designada não ter sido suspensa, o edital, objeto desta ação,
fora anulado, inclusive com fundamentação suscitada
pela Representante.

FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre destacar que conforme aduz o Art.
186 Regimento Interno deste Tribunal “Aplicam-se às representações previstas nesta subseção, no que couber,
as normas relativas à denúncia”. Sendo assim, em análise aos autos e observando o disposto nos arts. 184 e 177
reconheço que estão presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade da Representação, razão pela
qual deve ser conhecida a representação
Posto isto, passo a análise do mérito.
No que tange as medidas cautelares, sua concessão de
fato é possível, e encontra amparo legal no art. 1, inciso
XV da Lei Orgânica desta Corte, desde que, assim como
dispõe o art. 124 do mesmo diploma legal, estejam presentes o “fumus boni iuris e o periculum in mora”.
O representante do presente processo, requereu em caráter liminar, que fosse determinado à Unidade Gestora
a suspensão de sessão designada.
Em análise aos autos, constata-se que os responsáveis
ﬁzeram uma reanálise do edital, e com fundamento no
princípio da autotutela, entenderam por bem acolher a
alegação da Representante no que tange a omissão de
estimativa de quilometragem a ser percorrida, entendendo que tal omissão de fato interfere na apresentação
ﬁnal do orçamento pelas empresas.
Como consequência da reanálise, a unidade gestora optou pela anulação do edital, uma vez que não mais exiswww.tce.es.gov.br

Vejamos:
“[...] o Pregão Eletrônico n°060/2018, foi anulado por
conter vício insanáveis, (não constam a quilometragem
necessária para formulação das propostas pelos proponentes), conforme impugnação administrativa apensada
aos autos. ” (Evento 14, ﬂ. 40, TC 04811/2018-7).
Assim, não há que se falar em prejuízo ao erário.
No que tange ao mérito, importante destacar o posicionamento da equipe técnica, que como supracitado, em
Instrução Técnica Conclusiva se manifestou no sentindo
de que ocorreu a perda superveniente do objeto em discussão, ante o saneamento das supostas irregularidades,
restando então conﬁgurada a ausência de interesse processual, sendo dispensável se aprofundar no mérito, devendo assim o processo ser arquivado.
Conforme já relatado, os responsáveis informaram que
promoveram a anulação do certame nº 60/2018, com a
devida publicação no Diário Oﬁcial do Município em 08
de junho de 2018, (evento nº 14, ﬂs. 44/46), sanando assim as irregularidades apresentadas pelo representante.
O Regimento Interno deste Tribunal aduz em seu artigo
307, § 6º que “se antes da concessão da medida cautelar,
o responsável sanar as supostas irregularidades apontaSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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das pelo representante, extingue-se o feito sem resolução de mérito”

vio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.

MOUN:

Entendo que houve perda superveniente do objeto, em
virtude da anulação do Pregão Eletrônico nº 60/2018 anteriormente à concessão da medida cautelar. Assim, considera-se prejudicada a análise da presente representação em virtude da anulação do pregão.

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

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Prefeito Municipal de Brejetuba, no exercício 2016,
Senhor João do Carmo Dias, em face do ACÓRDÃO
TC- 444/2016, prolatado nos autos do Processo TC –
5096/2015, pela Primeira Câmara desta Corte de Contas, que resultou na condenação de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais) em razão do não cumprimento da Decisão TC
3677/2015, que determinou a imediata adoção de medidas administrativas necessárias à caracterização ou elisão do dano tratado no Decreto Legislativo n° 1/2015, da
Câmara Municipal de Brejetuba, no prazo máximo e improrrógável de 120 dias e, ainda, a insturação de tomada
de contas especial caso as medidas administrativas não
lograssem êxito.

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator em:
1.1. Extinguir o processo sem resolução do mérito por
perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo
307, § 6º, RITCEES;
1.2. Dar ciência aos interessados do teor da decisão conforme determina §7º, art. 307 do RITCEES;
1.3. Após os trâmites regimentais, arquivar os presentes autos
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flá-

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

I RELATÓRIO

A Instrução Técnica de Recurso ITR 186/2018-3 opina pelo não conhecimento do recurso de reconsideração, ante
à inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal
no presente caso e, por consequente intempestividade.

Processos: 06049/2016-1, 05096/2015-4

Na forma regimental, os autos foram remetidos ao
Ministério Público de Contas que opinou corroborando
o entendimento técnico, conforme disposto no Parecer
3032/2018-1.

Classiﬁcação: Pedido de Reexame

II FUNDAMENTAÇÃO

UG: PMB - Prefeitura Municipal de Brejetuba

Como visto, o expediente se insurge contra decisão deste Tribunal que aplicou multa ao Prefeito de Brejetuba
no exercício de 2016, em razão de descumprimento de
decisão proferida por esta Corte de Contas, conforme
ACÓRDÃO TC- 444/2016.

ACÓRDÃO TC- 947/2018 – PLENÁRIO

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Recorrente: JOÃO DO CARMO DIAS
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONHECER – INTEMPESTIVIDADE – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHA-

www.tce.es.gov.br
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Consultas - NRC na ITR 186/2018-3, sendo oportuna a
transcrição da manifestação, conforme segue:
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do Recurso,
observa-se que o Recorrente é capaz e possui legitimidade processual.
Quanto ao interesse recursal em seu binômio necessidade/adequação, veriﬁca-se, no presente caso, que o recurso adequado é o Agravo e não o Recurso de Reconsideração, nos termos do artigo 169, da Lei Complementar
nº 621/2012, Lei Orgânica desta Corte, tendo em vista
tratar-se de decisão interlocutória e não deﬁnitiva, exigida no artigo 164 do mesmo diploma legal, para a interposição do recurso interposto.
Acerca da possibilidade de utilização do Princípio da Fungibilidade Recursal, a ensejar o recebimento do recurso
interposto pelo de Agravo, veriﬁca-se que o artigo 399,
da Resolução 261/2013 – Regimento Interno desta Corte, exige para tanto que seja respeitado o prazo de interposição do recurso cabível.
Ocorre que, conforme o disposto no artigo 169, da Lei
Complementar nº 621/2012, o prazo para interposição
do recurso de Agravo é de 10 dias, sendo que o recurso interposto pelo Recorrente não respeitou a exigência,
conforme se pode constatar pelas informações da Secretaria Geral das Sessões, de ﬂ. 72 dos autos.
Em face do exposto, opina-se pelo NÂO CONHECIMENTO
do Agravo, em razão do não preenchimento de pressuposto recursal, previsto no artigo 397, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução nº 261/2013),
combinado com o artigo 399, do mesmo diploma legal,
já referenciado.

Assim, em consonância com o posicionamento vertido
pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas,
conﬁrmo a intempestividade do presente expediente recursal e, por consequência, entendo pelo seu não conhecimento.

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

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:

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

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

ACÓRDÃO TC- 948/2018 – PLENÁRIO

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

Processos: 01148/2009-6, 02845/2009-3, 02615/2009-7

1.3 Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR o feito.

Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida

2. Por unanimidade

UG: CMVV - Câmara Municipal de Vila Velha

3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

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
1. ACÓRDÃO

4. Especiﬁcação do quórum:

Responsável: ALMIR NERES DE SOUZA, ROGERIO CARDOSO SILVEIRA IVAN CARLINI

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator),
Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.

Procuradores: JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES),
MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), FERNANDA
VARELA SERPA (OAB: 20259-ES), NICOLLE BINO JUFFO
RODRIGUES (OAB: 29739-ES)
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TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA; EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MERITO POR AUSENCIA
DE INTERESSE PROCESSUAL - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Cuidam os autos de Inspeção - (RA-E 17/2014, ﬂs.
70/103), realizada na Câmara Municipal de Vila Velha,
referente ao exercício de 2009, sob a gestão do Senhor
Ivan Carlini, Presidente da Câmara Municipal.
Elaborados o Relatório de Auditoria RA-E 17/2014 - (ﬂs.
70/103) e a Instrução Técnica Inicial ITI 1502/2014 (ﬂs. 1852/1868), a Decisão Preliminar TC-14/2016 - (ﬂs.
1896/1897) converteu o processo em Tomada de Contas Especial e determinou a citação dos responsáveis para que apresentassem suas alegações de defesa, razões
de justiﬁcativas e/ou recolhessem a importância devida.
Citados os responsáveis apresentaram defesa tempestivamente, conforme ﬂs. 1931/1967 e 1970/2004.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao NEC para elaboração da instrução técnica conclusiva.
O Ministério Público de Contas, por meio de Parecer Ministerial 02169/2018-3, da lavra do Exmo. Procurador de
Contas Dr. Luciano Vieira, divergiu da área técnica.
Na 23º sessão Ordinária do Plenário realizada em
17/07/2018, a Senhora Nicole Juﬀo Rodrigues, advogada
do senhor Ivan Carlini, devidamente qualiﬁcada nos autos (procuração ﬂs. 2068) realizou defesa oral, conforme
notas taquigráﬁcas acostadas aos autos (ﬂs.2072-2073).
É o relatório.

2 – FUNDAMENTAÇÃO

Art. 37. [...] omissis [...]

2.1 -Preliminar prescricional

[...]

Analisados os fatos constantes dos presentes autos, veriﬁca-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva para aplicação de multas deste Tribunal de Contas,
conforme prescreve o artigo 71, caput e § 2º, inciso II, da
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que os responsáveis arrolados
foram citados no exercício de 2016, enquanto que as supostas irregularidades remontam ao exercício de 2009:

§ 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.

Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva
do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo. (g.n.)
§ 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.
(...)
Entretanto, cumpre destacar que a prescrição quinquenal só atinge a penalidade de multa, em nada afetando
a obrigação de restituição ou a respectiva ação judicial
de ressarcimento pelo dano causado ao erário, eis que
imprescritíveis, conforme disposto no do art. 37, § 5º, da
Constituição Federal, dos seguintes termos:
www.tce.es.gov.br

[...] (grifou-se).
Discorrendo acerca do sobredito dispositivo constitucional e reforçando o entendimento da imprescritibilidade
dos ilícitos que causam danos ao erário, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo aﬁrmam que:
As ações de ressarcimento ao erário movidas pelo Estado contra agentes, servidores ou não, que tenham praticado ilícitos dos quais decorram prejuízos aos cofres
públicos são imprescritíveis. Frise-se que imprescritível
é a ação de ressarcimento, não o ilícito em si (CF, art. 37,
§ 5°) (grifamos).
Nesse sentido também é o entendimento ﬁrmado pelo
Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:
O Plenário do STF, no julgamento do MS 26.210, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, decidiu pela imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos
ao erário” (RE 578.428-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 13-9-2011, Segunda Turma, DJE de 14-112011.) No mesmo sentido: RE 693.991, rel. min. Carmen
Lúcia, decisão monocrática, julgamento em 21-11-2012,
DJE de 28-11-2012; AI 712.435-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 13-3-2012, Primeira Turma, DJE 124-2012 (grifou-se).
Assim, ainda que as irregularidades identiﬁcadas no Relatório de Auditoria Especial nº 17/2014, estejam prescritas, os valores apurados como danos ao erário, no toSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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tal de 1.103.144,84 VRTE, devem ser analisados, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal.
2.2 – Preliminar de ilegitimidade passiva alegada por
Almir Neres de Souza e Rogério Cardoso Silveira
Almir Neres de Souza e Rogério Cardoso Silveira, Secretários da Câmara Municipal de Vila Velha, solicitam a
sua exclusão do polo passivo dos presentes autos, tendo por base a decisão proferida nos autos do Processo
TC 2733/2009, nos seguintes termos:
Não obstante a inexistência de qualquer irregularidade
ou ato ilegal na concessão e pagamento das gratiﬁcações
aqui questionadas, os ora defendentes não são ordenadores de despesas e, portanto, não possuem qualquer
responsabilidade na concessão e no pagamento das gratiﬁcações.
Corroborando tal entendimento, este próprio Egrégio
Tribunal de Contas, ao julgar o processo TC 2733/2009,
proferiu o Acórdão TC-1926/2015, de relatoria do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, onde, EM
PROCESSO IDÊNTICO, referente ao exercício de 2008, no
qual DEIXOU DE CONDENAR OS COMPONENTES DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA.
Em seu voto o relator conclui: “Não obstante, deixo de
condenar os componentes da Mesa Diretora da Câmara
de Vila Velha nesta oportunidade...”
Ante o exposto, forçosa a exclusão dos Defendentes do
polo passivo dos presentes autos, uma vez que não possuem qualquer responsabilidade nas supostas irregularidades aventadas.
Entretanto, nos termos do acórdão TC-1926/2015, o fato de os membros da mesa diretora não terem sido condenados na oportunidade, não conﬁgurou hipótese de

afastamento da responsabilidade, porque, em acordo
com o voto do Relator, proferido nos autos do Processo TC-2733/2009:

lha instituiu através da Resolução nº 438/1993 - (art. 7º),
gratiﬁcação de representação, paga aos servidores comissionados, nos seguintes termos:

“...é exigível dos gestores a recomposição do patrimônio público, pois, além de lhes imposta a observância
aos preceitos legais, competiu exclusiva e conjuntamente aos membros da Mesa Diretora a concessão das vantagens em debate, conforme termos expressos do art.
26, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, inexistindo fundamento jurídico para o pagamento,
o que evidencia a conduta ao menos culposa dos agentes citados”.

Art. 7º - Fica instituída a gratiﬁcação de representação a
ser distribuída aos ocupantes de cargos comissionados
do quadro da secretaria da Câmara Municipal de Vila Velha, no percentual de até 100% (cem por cento) do vencimento. (Grifos nossos)

Assim, o Acórdão TC-1926/2015, não só manteve a responsabilidade dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vila Velha, bem como determinou a instauração de processo interno na Câmara para apuração
dos valores pagos indevidamente aos servidores comissionados no período de 2002 até a data do último pagamento do benefício.

Conforme analisado pela equipe de auditoria, a norma
obedeceu aos preceitos constitucionais formais daquele
momento e foi regulamentada pelo Ato 3/1994, artº 4º:
Art 4º - A gratiﬁcação de representação instituída pelo
artigo 7º da Resolução nº 438/93, que não será incorporada ao vencimento para qualquer efeito, será concedida ao ocupante de cargo comissionado da Secretaria da
Câmara Municipal, desde que preenchidos os seguintes
requisitos e condições:

3 – Análise das irregularidades que ensejam ressarcimento

a) que exerça atividades auxiliares de Gabinete da Mesa Diretora e dos Vereadores, cuja carga horária seja de,
no mínimo, 44 horas semanais e que os serviços sejam
prestados nos expedientes da manhã e da tarde;

3.1 - Concessão e Pagamento Ilegal de Gratiﬁcações aos
Servidores Comissionados

b) que assuma compromisso expresso de dedicação exclusiva aos serviços da Câmara Municipal;

→ Infringência ao art. 37, caput, da Constituição federal (Princípios da Moralidade, da Impessoalidade e da
Eﬁciência); ao art. 97 da Lei Complementar Municipal
6/2002, aos arts. 2º e 5º da Resolução 438/1993; e ao
art. 4º do Ato 3/1994.

c) que não tenha sofrido quaisquer penalidades administrativas previstas no artigo 138, da Lei nº 2398/87(Estatuto do Servidor Municipal);

Responsáveis: Ivan Carlini – Presidente da Câmara de Vila Velha, Rogerio Cardoso Silveira, 1º Secretário; e Almir
Neres de Souza, 2º Secretário.

Parágrafo Único – Para fazer jus ao recebimento da gratiﬁcação de representação de que trata o “caput” deste artigo, o servidor deverá ser designado pelo Presidente da Câmara, através de Ato Individual, para atividades

De acordo com os autos, a Câmara Municipal de Vila Vewww.tce.es.gov.br

d) que não tenha faltado ao serviço, exceto por motivo
justiﬁcado, na forma prevista estatuariamente.
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auxiliares de gabinete, na forma prevista no artigo 104
e seu parágrafo único, da Lei nº 2398/87, no qual ﬁxará o percentual a ser atribuído, considerando-se o grau
de importância das atividades a serem executadas. (grifos nossos)
Entretanto, o artº 104, parágrafo único, da Lei
2.398/1987, mencionado no parágrafo único do artº 4º
acima transcrito, não dispõe sobre gratiﬁcação de representação e sim sobre a gratiﬁcação de gabinete que deveria ser concedida aos (sic) Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo e dos Secretários Municipais, e que, posteriormente foi revogada pela Lei 3.279/1997.
Atualmente, a Lei 3.279/1997 foi substituída pela Lei
Complementar 6/2002 (Estatuto dos Servidores).
O órgão técnico ainda veriﬁcou a ausência de critérios
objetivos da Resolução 438/1993 e do Ato 3/1994 para o estabelecimento dos valores das gratiﬁcações, infringindo os princípios da Isonomia, da Moralidade e da
Eﬁciência.
Segundo o Relatório, o artº. 4º do Ato 3/1994, deﬁniu
os requisitos que o servidor deveria atender para receber a gratiﬁcação de representação, como, por exemplo,
exercer atividades de gabinete com carga horária mínima de 44 horas semanais e que os serviços fossem prestados nos expedientes da manhã e da tarde; e que assumissem o compromisso expresso de dedicação exclusiva aos serviços da Câmara Municipal, mas, estes critérios
não são observados na hora da concessão.
Como exemplo da ausência de critérios para a concessão de gratiﬁcação, o RAE cita a Portaria 368/2009, que
“Concede Gratiﬁcação de Representação a Servidor”:
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VE-

LHA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 26, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, com a nova redação que lhe foi dada pela Emenda nº 017/2001, RESOLVE,
Art. 1º - CONCEDER, a partir desta data, o (a) Servidor (a)
NEUZIMAR PINHEIRO AZEVEDO, ocupante de cargo comissionado AUXILIAR DE GABINETE, PADRÃO C, a gratiﬁcação prevista no Artigo 1º da Resolução nº 438/93,
regulamentada pelo ATO nº 003/94 de 19/01/1994, no
percentual de 100% (cem por cento) de seu vencimento
base, considerando que a atividade que vem exercendo
junto ao Gabinete da Presidência tem caráter estratégico. [...] (grifos nossos).
Sobre as concessões de gratiﬁcação o relatório explica:
Percebe-se que o ato de concessão da gratiﬁcação de representação teve como motivo o suposto “caráter estratégico” da atividade exercida pelo servidor. No entanto,
tal justiﬁcativa não ampara o pagamento da gratiﬁcação
de representação, mas apenas a gratiﬁcação de produtividade, que é destinada apenas aos servidores efetivos.
Com efeito, o art. 1º da Resolução 438/1993 criou a gratiﬁcação de produtividade. Ademais, o art. 2º da Resolução prescreve que a gratiﬁcação de produtividade será concedida aos servidores que preencham os seguintes requisitos:
a) componham equipe especiais de trabalho e serviços
estratégicos deﬁnidos por ato do Presidente da Câmara;
b) assumam compromisso por escrito de se dedicarem
exclusivamente ao serviço público municipal;
c) exerçam jornada semanal de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas;
www.tce.es.gov.br

d) não tenham sofrido qualquer penalidade administrativa e não tenham faltado ao serviço. (grifos nossos)
Como demonstrado, a motivação dos atos de concessão tomou por base a alínea “a” do art. 2º da Resolução 438/1993. Entretanto, o art. 5º da Norma prescreve que “não será concedida Gratiﬁcação de Produtividade aos ocupantes de Cargos Comissionados”. Ou seja, a
Resolução 438/1993 veda expressamente a concessão
de gratiﬁcação de produtividade aos servidores comissionados, fato que não foi observado pelo Presidente da
Câmara.
Ademais, mesmo que se alegue que ocorreu apenas um
equívoco ao mencionar o art. 1º da Resolução 438/1993,
os vícios do ato de concessão permanecem, conforme se
analisa a seguir.
O art. 7º da Resolução 438/1993 institui a gratiﬁcação de
representatividade a ser atribuída aos servidores comissionados da Secretaria da Câmara Municipal de Vila Velha, no percentual de até 100% (cem por cento) do vencimento. O Ato 3/1994, em seu art. 4º (apresentado anteriormente), cuidou de regulamentar a concessão da gratiﬁcação de representação, exigindo, entre outros requisitos: a) que exerça atividades auxiliares de Gabinete da
Mesa Diretora e dos Vereadores, cuja carga horária seja
de, no mínimo, 44 horas semanais e que os serviços sejam prestados nos expedientes da manhã e da tarde; e
b) que assuma compromisso expresso de dedicação exclusiva aos serviços da Câmara Municipal.
Tomando por base o que foi exposto, ao se veriﬁcar as
portarias de concessão, identiﬁcam-se algumas falhas.
Primeiro que as portarias motivaram o ato “considerando que a atividade que vem exercendo junto ao Gabinete da Presidência tem caráter estratégico”.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Acontece, todavia, que o exercício de atividades de caráter estratégico não constitui motivo para concessão
da gratiﬁcação de representação. Ou seja, se, no caso
concreto, a Mesa concedeu a gratiﬁcação em decorrência do exercício de atividade de caráter estratégico, cometeu um equívoco, pois tal exercício não dá o direito ao
servidor para receber este tipo de gratiﬁcação.
O exercício de atividade de caráter estratégico, combinado com outros requisitos, é fundamento para concessão
da gratiﬁcação de produtividade, que só pode ser concedida aos servidores efetivos, não se confundindo, portanto, com a gratiﬁcação de representação.
Segundo ponto é que todos os requisitos e condições
presentes no art. 4º devem existir para que se possa
conceder o benefício, ou seja, deveria existir comprovação de que o servidor exerce atividades em carga horário
mínima de 44 (quarenta e quatro) horas; que assuma o
compromisso expresso de dedicação exclusiva; que não
tenha sofrido penalidades administrativas; e que não tenha faltado ao serviço, exceto por motivo justiﬁcado.
Além de não haver qualquer documentação nos processos de concessão que comprovem esses requisitos, o Ato
1/1993 da Câmara, que “Estabelece o horário de funcionamento da Câmara e institui o Livro Ponto para os servidores e funcionários do Poder Legislativo Municipal”,
em seu artigo 1º, dispõe que “o horário normal de Expediente da Câmara Municipal de Vila Velha será de 13:00
às 19:00 horas” [g. n.].
Já as ﬁchas funcionais dos servidores da Câmara estabelecem, para a maioria dos casos, carga horário entre
30 (trinta) e 36 (trinta e seis horas), sendo poucos os casos em que há registro de 44 (quarenta e quatro) horas
que, mesmo assim, não há comprovação da sua efetiva

ocorrência.
Destaca-se ainda a forma como é feito o controle da presença dos servidores da Câmara. Cada vereador atesta
a presença de seus servidores em uma planilha padrão.
A equipe de auditoria analisou as planilhas de todos os
meses do ano e solicitou cópia de todas as ﬁchas do mês
de fevereiro para juntar aos autos. Dessa análise, percebe-se que o controle é feito apenas “pro forma”, pois o
vereador atesta a presença de seus servidores para todos os dias do mês, como se eles comparecessem à Casa
Legislativa inclusive nos sábados, domingos e feriados.
No mês de fevereiro, por exemplo, os vereadores atestaram que seus servidores comparecerem nos 28 (vinte e
oito) dias daquele mês. Não há controle sobre o horário
de entrada e nem de saída, logo não existe nenhuma
comprovação da verdadeira carga horária do servidor.
Terceiro ponto a ser destacado é que os servidores deveriam apresentar compromisso expresso de dedicação exclusiva, porém, os processos de concessão de gratiﬁcação de representação não apresentam documentos que
comprovem essa exclusividade.
A quarta e última consideração refere-se à ausência da
comprovação de que o servidor não sofreu penalidades
e que não tenha faltado ao serviço.
Conclui-se, dessa forma, que a concessão de gratiﬁcação
aos servidores comissionados da Câmara insurgiu em
graves vícios, em resumo:
em primeiro momento, a Resolução 438/1993 e o Ato
3/1994 não dispõem sobre os critérios objetivos para estabelecer os valores percentuais da gratiﬁcação, cabendo à Mesa da Câmara, de forma arbitrária, estabelecer
os percentuais no ato de concessão da gratiﬁcação.
www.tce.es.gov.br

no segundo momento, percebe-se que as portarias de
concessão versam sobre a gratiﬁcação prevista no artigo
1º da Resolução 438/93, ou seja, a gratiﬁcação de produtividade, que, todavia, não pode ser concedida aos servidores comissionados, nos termos do artigo 5º daquela Resolução.
por ﬁm, mesmo que fosse alegado equívoco no fundamento expresso, não foram preenchidos os requisitos
necessários para conceder a gratiﬁcação de representação prevista no artigo 7º da Norma concessória.
Dessarte, conclui-se que o montante correspondente a
R$ 2.125.760,10 (dois milhões, cento e vinte e cinco mil
reais, setecentos e sessenta reais e dez centavos), equivalente a 1.103.144,84 VRTE (um milhão, cento e três
mil, cento e quarenta e quatro VRTE e oitenta e quatro centésimos), referentes aos pagamentos de gratiﬁcação aos servidores comissionados da Câmara no ano
de 2009, conforme especiﬁcado no Apêndice A do Relatório de Inspeção 17/2014, podem conﬁgurar a realização de despesa ilegítima, sem obedecer aos preceitos
constitucionais e sem estar fundamentos na Resolução
438/1993 e no Ato 3/1994, passíveis, portanto, de glosa
e ressarcimento aos cofres públicos.
Justiﬁcativa apresentada por Ivan Carlini, Almir Neres
de Souza e Rogério Cardoso Silveira:
Relativamente à concessão e pagamento ilegal de gratiﬁcação, a defesa alega que as gratiﬁcações foram instituídas aos servidores comissionados da Câmara Municipal
de Vila Velha, através da Resolução 438/1993 e regulamentada pelo Ato nº 003/94.
Alegam, ainda, que a revogação da Lei 2398/87, não se
estende à Resolução 438/1993, que permanece em vigor
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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e tem força de lei.
Quanto à falta de critérios objetivos para o estabelecimento do percentual para a concessão da gratiﬁcação
de representação, alegam que a Resolução 438/1993 e
o Ato 003//1994, não estabeleceram parâmetros para a
ﬁxação do percentual, que podia ser de até 100% e, que
não poderiam ser punidos por terem agido nos limites
da legislação pertinente.
Quanto à inobservância dos critérios estabelecidos pelo
artº 4º do Ato 003/1994, justiﬁcam que as gratiﬁcações
de representação eram concedidas com base no fato do
servidor prestar serviços auxiliares de gabinete e que a
frequência era atestada pelos vereadores, não sendo de
responsabilidade dos citados questionar os atestos.
Em análise:
Conforme o Relatório de Auditoria Especial 17/2014, a
presente irregularidade trata da concessão da gratiﬁcação de representação concedida pela Câmara Municipal
de Vila Velha aos servidores comissionados, com base na
Resolução 483/93, regulamentada pelo Ato nº. 003/94.
Em relação à referida matéria, este Tribunal de Contas já
se manifestou através do Acórdão TC-1926/2015 - (Proc.
TC 2733/2009), abaixo transcrito:
ACÓRDÃO TC-1926/2015 – PLENÁRIO
(...)
II.2.1 Pagamento ilegal de gratiﬁcação a servidores comissionados
Base Legal: artigo 37 da Constituição Federal (princípios
da moralidade, impessoalidade e eﬁciência), art. 97 da
Lei Complementar Municipal 6/2002, artigos 2º e 5º da
Resolução 438/1992 e artigo 4º do Ato 3/1994.

Responsáveis: José de Oliveira Camilo (Presidente da Câmara)

e segundo parâmetros sujeitos à discricionariedade do
gestor. (g.n.)

João Artem (1º Secretário da Mesa Diretora)

Cumpre-me também ressaltar que o contexto delineado
nas defesas dos citados indica que tinham conhecimento
dos pagamentos por eles pessoalmente ordenados, tanto que defenderam o seu cabimento nos termos do Ato
3/1994, nada invocando quanto à eventual desconhecimento ou à ausência de responsabilidade/culpabilidade,
o que poderia resultar na ilegitimidade passiva, contexto que está corroborado pela documentação de suporte
trazida aos autos pela equipe de auditoria.

Robson Batista (2º Secretário da Mesa Diretora)
Constatou-se o pagamento indevido de gratiﬁcações de
representação a servidores ocupantes de cargo em comissão. Segundo se narrou, a vantagem, originariamente instituída pelo art. 104, parágrafo único, da Lei Municipal 2.398/97 em favor dos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo e Secretários Municipais, teve seus efeitos estendidos aos servidores comissionados da Câmara
de Vila Velha por meio do art. 7º da Resolução 438/1993
e art. 4º do Ato 3/1994.
Ocorre que a lei instituidora da vantagem pecuniária foi
revogada pela Lei Municipal 3.279/1997, posteriormente revogada pela Lei Complementar Municipal 6/2002
que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha e passou a disciplinar o regramento aplicável inclusive aos servidores ocupantes de cargos
em comissão na esfera municipal, não prevendo a permanência da indigitada parcela.
A respeito do tema, a área técnica, após sopesar os argumentos da defesa, traçou minuciosa e fundamentada
manifestação na qual demonstrou que a irregularidade
se deu, em especial, ao fato de os dispositivos indicados
como fundamento para a concessão terem sido revogados, já que não mais subsistiam no ordenamento jurídico quando dos pagamentos identiﬁcados nos exercícios
de 2007 e 2008.
Ademais, constatei a inexistência de requisitos objetivos para a concessão da gratiﬁcação que era concedida em percentual variável de até 100% do vencimento
www.tce.es.gov.br

Nota-se que é exigível dos gestores a recomposição do
patrimônio público, pois, além de lhes imposta a observância aos preceitos legais, competiu exclusiva e conjuntamente aos membros da Mesa Diretora a concessão
das vantagens em debate, conforme termos expressos
do art. 26, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, inexistindo fundamento jurídico para o pagamento, o que evidencia a conduta ao menos culposa dos
agentes citados.
Ademais, as alegações da defesa demonstram que a irregularidade decorreu de erro grosseiro, portanto inescusável, acerca da interpretação dada à legislação pertinente às gratiﬁcações em exame, já que a norma instituidora da vantagem fora revogada, ainda que tacitamente, o que impõe a conﬁrmação da irregularidade e
o reconhecimento do dano dela decorrente.
Sendo assim, adoto como razões deste voto os esclarecimentos e o arcabouço jurídico exaustivamente invocados na ITC 3327/2014 para conﬁrmar esta irregularidade. (g.n.).
Não obstante, deixo de condenar os componentes da
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Mesa Diretora da Câmara de Vila Velha nesta oportunidade e aproveito a sugestão por eles ﬁrmada em sua defesa, no sentido de estender a análise aos servidores favorecidos pelo pagamento da gratiﬁcação. (g.n).
Nessa esteira, voto por que a atual gestão da Câmara
de Vila Velha adote as medidas administrativas necessárias à elisão do dano identiﬁcado neste item e, para
tanto, arrole todos os servidores beneﬁciados com o recebimento da parcela indevida.
Outrossim, caso tais providências restem infrutíferas,
que seja instaurada Tomada de Contas Especial, nos
termos da Instrução Normativa TC 32/2014. (g.n.).
Ressalto que, já tendo sido conﬁrmada a irregularidade e
que os efeitos do pagamento indevido irradiaram-se para além dos exercícios em exame nestes autos, registro
que a apuração a ser desencadeada naquela Casa deve
ter por termo inicial o mês imediatamente posterior à
vigência da Lei Municipal 6/2002, estendendo-se até a
efetiva e deﬁnitiva suspensão do pagamento da referida parcela. (g.n.).
(...)
II CONCLUSÃO
Por todo o exposto, com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divergindo parcialmente
do teor da Instrução Técnica Conclusiva ITC 3327/2014 e
do Parecer Ministerial e VOTO:
(...)
8. Com fundamento no inciso XXX, do art. 1º, da LC
621/2012, DETERMINAR à atual gestão da Câmara Municipal de Vila Velha, se já não o fez, que cesse o pagamento de gratiﬁcações decorrentes do art. 7º de sua Resolu-

ção 438/1993 e do art. 4º do Ato 3/1994, já revogadas
conforme explicitado no item II.2.1, comprovando-se a
adoção da medida no prazo improrrogável e 30 dias;
9. Com fulcro no mesmo dispositivo, DETERMINAR à atual gestão da Câmara de Vila Velha a adoção de medidas
administrativas necessárias à elisão do dano identiﬁcado
no item II.2.1 e, subsidiariamente caso tais providências
restem infrutíferas, instaure Tomada de Contas Especial,
nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014, devendo a apuração ter por termo inicial o mês imediatamente
posterior à vigência da Lei Municipal 6/2002, estendendo-se até a efetiva e deﬁnitiva interrupção do pagamento da referida parcela;
10. Por que seja NOTIFICADO o Órgão de Controle Interno daquele Legislativo para acompanhamento da referida apuração, manifestando-se através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e/ou outros pronunciamentos voltados a identiﬁcar e sanar as possíveis irregularidades;
11. Por oportuno, registrar a necessidade de acompanhamento da referida apuração pela SEGEX para ﬁns de
MONITORAMENTO;
Conclui-se, assim, que o indíc.io de irregularidade “Concessão e Pagamento Ilegal de Gratiﬁcações aos Servidores Comissionados”, com infringência ao artº. 37, caput,
da Constituição Federal - (Princípios da Moralidade, da
Impessoalidade e da Eﬁciência); ao art. 97 da Lei Complementar Municipal 6/2002, aos artºs. 2º e 5º da Resolução 438/1993; e ao artº. 4º do Ato 3/1994, de responsabilidade dos senhores Ivan Carlini – Presidente da Câmara de Vila Velha, Rogerio Cardoso Silveira, 1º Secretário; e Almir Neres de Souza, 2º Secretário, relativo ao
exercício de 2009, apontado pelo Relatório de Auditoria
www.tce.es.gov.br

Especial RA-E 17/2014, no Processo TC-1148/2009, encontra-se abarcada pelo Acórdão TC-1926/2015, proferido nos autos do Processo TC 2733/2009, que determinou a apuração do dano pela Câmara Municipal de Vila
Velha e o Monitoramento pela SEGEX.
Assim, o presente feito e o Processo TC-2733/2009, são
conexos.
Sobre a conexão, os artigos 277, 278 e 279 do RITCEES
assim dispõem:
Art. 277. O apensamento de processos, em caráter deﬁnitivo ou temporário, decorrente da conexão ou continência, observará as disposições especíﬁcas do Código
de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de 27.8.2013).
§ 1º O apensamento deﬁnitivo dos processos poderá se
efetivar quando ocorrer a conexão ou continência, a ﬁm
de evitar decisões conﬂitantes, observado o princípio da
segurança jurídica. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de 27.8.2013).
§ 2º O apensamento provisório é a junção temporária
de um processo a outro, por conveniência para a instrução ou em razão de diﬁculdades técnicas ou operacionais, com a ﬁnalidade de conferir uniformidade de tratamento a matéria. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de 27.8.2013).
Art. 278. Compete ao Relator determinar o apensamento de processos da sua relatoria. Parágrafo único. O
apensamento poderá ser solicitado por Auditor, Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal, cheﬁa de
unidade técnica e pela parte.
Art. 279. O apensamento não será feito quando deste
ato resultar prejuízo para a tramitação do processo, deSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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vendo o Núcleo de Controle de Documentos, autorizado
pelo Relator, extrair cópias de um para juntada no outro,
certiﬁcando sua autenticidade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, os
processos conexos não serão apensados nas seguintes
hipóteses:
I - se houver risco de prescrição;
II - quando, na data em que se veriﬁcar a conexão, um
dos processos estiver em grau de recurso. (g.n.)
Destarte, apesar de conexos e, considerando que o Processo TC-2733/2009, já se encontra em grau de recurso,
nos termos do artigo 279, parágrafo único, do RITCEES,
o apensamento dos presentes autos resta inviabilizado.
Nesse contexto e, considerando que a irregularidade aqui tratada já foi reconhecida por meio do Acórdão TC1926/2015 e, que neste acórdão determinou-se
“a adoção de medidas administrativas necessárias à elisão do dano identiﬁcado no item II.2.1 e, subsidiariamente caso tais providências restem infrutíferas, instaure Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução
Normativa TC 32/2014, devendo a apuração ter por termo inicial o mês imediatamente posterior à vigência da
Lei Municipal 6/2002, estendendo-se até a efetiva e deﬁnitiva interrupção do pagamento da referida parcela”,
opinou o órgão técnico e, com fulcro no 485, VI, da CPC
c/c art. 70 da LC 621/2013, pela extinção deste processo sem julgamento de mérito por ausência de interesse processual, haja vista a ausência da necessidade e da
utilidade provenientes da tramitação do processo.
3.2 - Pagamentos irregulares de gratiﬁcação.
→ Infringência: art. 37, caput, da Constituição federal
(Princípios da Legalidade, da Moralidade, da Impessoa-

lidade e da Eﬁciência); c/c art. 4º, Parágrafo Único, do
Ato 3/1994.
Responsável: Ivan Carlini – Presidente da Câmara de Vila Velha
Descrição da irregularidade, conforme ITI 1502/2014:
Analisando os processos de pagamento, a equipe de auditoria encontrou indícios de pagamentos de gratiﬁcação
aos servidores comissionados de forma irregular. Mais
uma vez, é importante destacar que agora estamos analisando o que efetivamente ocorreu (o caso concreto).
Dessa forma, no caso de julgamento irregular do pagamento das gratiﬁcações decorrentes dos indícios de irregularidade apresentados no subitem “2.1” desta ITI,
o débito aqui apresentado já estaria englobado por
aquele. Contudo, neste subitem, serão apresentados casos mais especíﬁcos, tais como pagamentos de gratiﬁcação em duplicidade, pagamentos em períodos em que
não havia portaria concedendo a gratiﬁcação ao servidor, erros de cálculo do valor devido, pagamentos sem
levar em conta a proporção de dias trabalhados nos casos em que o servidor foi nomeado durante o mês, entre outros.
Durante o processo de inspeção, foram veriﬁcadas todas
as portarias de concessão de gratiﬁcação e comparadas
com os valores constantes nas ﬁchas ﬁnanceiras de cada servidor. Com isso, a equipe de auditoria constatou
os pagamentos irregulares de gratiﬁcação e os classiﬁcou
nos seguintes grupos (detalhes no Apêndice B):
o pagamento da gratiﬁcação ocorreu duas vezes: nas ﬁchas ﬁnanceiras dos servidores, consta o pagamento da
gratiﬁcação de representação em duplicidade. Em alguns
casos, a equipe entendeu que o pagamento era retroatiwww.tce.es.gov.br

vo, tendo em vista que existia portaria abrangendo períodos pretéritos em que não ocorreram os pagamentos.
Contudo, nos demais casos, não foi encontrada justiﬁcativa para os pagamentos duplos, motivo pelo qual estes
estão sendo impugnados;
não há portaria de concessão abrangendo o período:
foram identiﬁcados pagamentos de gratiﬁcação de representação em meses que o servidor não tinha uma
portaria válida concedendo o benefício. Destaca-se que,
muitas vezes, as portarias de concessão tinham prazo de
vigência ou tiveram seus efeitos suspensos por outras.
Em outros casos, simplesmente não foram encontradas
portarias concedendo o benefício na pasta do servidor;
o pagamento da gratiﬁcação não foi proporcional aos
dias trabalhados: foram constatados casos em que o
servidor era nomeado no decorrer do mês e, no mesmo momento, ocorria a concessão de gratiﬁcação. Dessa forma, os pagamentos do vencimento base e da gratiﬁcação deveriam ser proporcionais aos dias trabalhados. Porém, em alguns casos, a Câmara realizou o desconto apenas do vencimento base, pagando o valor integral da gratiﬁcação, como se o servidor tivesse trabalhado os trinta dias do mês;
ocorrência de pagamentos a maior: em outros casos, o
pagamento da gratiﬁcação ocorreu em valores acima do
previsto, sem apresentação de justiﬁcativas.
O Apêndice B apresenta todos os pagamentos com indícios de irregularidade. No total, o valor impugnado é
de R$ 131.745,08 (cento e trinta e um mil, setecentos
e quarenta e cinco reais e oito centavos), equivalente a
68.367,97 VRTE (sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e sete VRTE e noventa e sete centésimos), que é passível de devolução, caso não seja comprovada a sua deSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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vida regularidade.
Justiﬁcativas apresentada por Ivan Carlini:
No que concerne ao tópico 2.2 da ITI, encontram-se os
casos concretos em que a área técnica aduz existir supostas irregularidades no pagamento das gratiﬁcações.
Entretanto, data máxima vênia, tais alegações de irregularidades não merecem prosperar, conforme se infere da
documentação anexa.
Análise:
Considerando que a irregularidade do pagamento de
gratiﬁcação de representação aos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vila Velha, analisada no
item anterior, foi conﬁrmada e mantida pelo Acórdão TC1926/2015, afasta-se a presente irregularidade em respeito ao princípio non bis in idem, tendo em vista que o
valor identiﬁcado como danos ao erário na presente irregularidade se encontra abrangido pela irregularidade
anterior “Concessão e Pagamento Ilegal de Gratiﬁcações
aos Servidores Comissionados”.
4 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 – O órgão técnico após detido exame dos autos, que
trata da Inspeção, convertida em Tomada de Contas Especial, em face da Câmara Municipal, relativa ao exercício de 2009, e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV, da Res. TC 261/2013, opinou:
5.1.1 – Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
em relação às possíveis irregularidades descritas na Instrução Técnica Inicial ITI 1502/2014, nos termos do artigo 71, caput, da Lei Complementar Estadual n° 621/2012.
5.1.2 Considerando que a irregularidade tratada no item
4.2 foi afastada e que a irregularidade constante do item

4.1 foi reconhecida por meio do Acórdão TC1926/2015,
prolatado nos autos do Processo TC 2733/2009, e que
neste acórdão determinou-se “a adoção de medidas administrativas necessárias à elisão do dano identiﬁcado
no item II.2.1 e, subsidiariamente caso tais providências
restem infrutíferas, instaure Tomada de Contas Especial,
nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014, devendo a apuração ter por termo inicial o mês imediatamente
posterior à vigência da Lei Municipal 6/2002, estendendo-se até a efetiva e deﬁnitiva interrupção do pagamento da referida parcela”, opina-se, com fulcro no 485, VI,
da CPC c/c art. 70 da LC 621/2013, pela extinção deste
processo sem julgamento de mérito por ausência de interesse processual, haja vista a ausência da necessidade
e da utilidade provenientes da tramitação do processo.
O Órgão técnico através da MT nº 00367/2018-6 –
(evento 29) - ratiﬁcou o conteúdo da ITC 4253/2017, sugerindo o prosseguimento do feito nos termos regimentais.
Instado a se manifestar, o MP, através do Parecer nº
02169/2018-3, da lavra do procurador de contas, Luciano Vieira, assim se posicionou:
Em síntese, trata-se de denúncia aviada em face da Câmara Municipal de Vila Velha, sob a responsabilidade
de Ivan Carlini, noticiando irregularidades na gestão de
2009 decorrentes de pagamentos ilegais de gratiﬁcações
aos servidores, a qual, é composta pelo Relatório de Auditória – RA-E 17/2014.
Por força da Instrução Técnica Inicial – ITI 1502/2014, foram chamados ao feito, como responsáveis, Ivan Carlini,
Rogério Cardoso Silveira e Almir Neres de Souza.
A Decisão Preliminar TC-14/2016, converteu o feito em
www.tce.es.gov.br

Tomada de Contas Especial.
Pois bem.
I – DAS PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO
I.1 – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: INOCORRÊNCIA.
A priori, cumpre acentuar, conforme dispõe o art. 71 da
LC n. 621/2012, que “prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo”. Por seu turno, o § 1° do referido artigo prevê que “a
prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante
provocação de qualquer interessado, após manifestação
escrita do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas”.
No caso vertente, observa-se que o prazo prescricional
- (norma material, com efeito retroativo, portanto) teve
início com a ocorrência dos fatos - (ano de 2009), sendo suspenso pela realização e diligência[6] entre as datas de 19/03/2009a 26/09/2014 e, posteriormente interrompido com a citação válida dos responsáveis, na data de abril de 2016, restando, portanto, dois anos e dez
meses para ocorrência da consumação da prescrição da
pretensão punitiva.
Destarte, como não decorreram 5 (cinco) anos da citação, a prescrição da pretensão prescritiva ainda não se
consumou.
I.2 – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEIÇÃO
Calha mencionar que foi devidamente fundamentada na
ITC – 4253/2017-1 a responsabilidade de Almir Neres de
Souza e Rogério Cardoso Silveira, devendo-se rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelos referidos responsáveis.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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II – DO MÉRITO

item 9 do Acórdão TC-1926/2015-1, verbis:

Quanto ao mérito, restou identiﬁcada a ocorrência das
seguintes irregularidades:

[...]

Concessão e Pagamento Ilegal de Gratiﬁcações aos Servidores Comissionados (item 2.1 da ITI 1502/2014)
Base Legal: art. 37, caput, da CF (Princípios da Moralidade, da Impessoalidade e da Eﬁciência); art. 97 da LCM
6/2002; arts. 2º e 5º da Res. 438/1993 e art. 4º do Ato
3/1994.
Ressarcimento: R$
1.103.144,84 VRTE.

2.125.760,10,

equivalente

a

Pagamentos Irregulares de gratiﬁcação (Item 2.2 da ITI
1502/2014)
Base Legal: art. 37, caput, da CF (Princípios da Moralidade, da Impessoalidade e da Eﬁciência) e art. 4º do Ato
3/1994.
Ressarcimento: R$ 131.745,08, equivalente a 68.367,97
VRTE.
Concessão de gratiﬁcação sem observar os princípios
constitucionais aplicáveis à Administração Pública (item
2.3 da ITI 1502/2014).
Base Legal: art. 37, caput, da CF (Princípios da Moralidade, da Impessoalidade e da Eﬁciência).
Sugeriu a Unidade Técnica, por meio da ITC 4253/20171, o afastamento da irregularidade descrita no item 2.2
- (Pagamentos Irregulares de gratiﬁcação), visto que foi
abarcada pelo item 2.1 da ITI 1502/2014 - (Concessão e
Pagamento Ilegal de Gratiﬁcações aos Servidores Comissionados), bem como entendeu por extinguir o processo sem julgamento de mérito em razão destas irregularidades estarem inseridas na determinação elencada no

9. Com fulcro no mesmo dispositivo, DETERMINAR à atual gestão da Câmara de Vila Velha a adoção de medidas
administrativas necessárias à elisão do dano identiﬁcado
no item II.2.1 e, subsidiariamente caso tais providências
restem infrutíferas, instaure Tomada de Contas Especial,
nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014, devendo a apuração ter por termo inicial o mês imediatamente
posterior à vigência da Lei Municipal 6/2002, estendendo-se até a efetiva e deﬁnitiva interrupção do pagamento da referida parcela; [grifo nosso]
[...]
Portanto, considerando que o dano ao erário apurado
neste processo encontra-se inserido no objeto de outro
já com acórdão proferido, deve ao caso ser aplicada a
norma disposta no art. 329, § 8º, do RITCEES, segunda
a qual “os processos de ﬁscalização convertidos em tomada de contas especial em que, por ocasião do julgamento, for afastada a imputação de ressarcimento de valores, subsistindo, no entanto, a irregularidade, deverão
ser desconvertidos para serem apreciados como processo de ﬁscalização, apenas quanto aos responsáveis que
se enquadrem nessa hipótese”.
Assim, necessária a desconversão do processo.
Noutro giro, diante da inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, consoante demonstrado acima, subsiste
a irregularidade constante do item 2.3 da ITI 1502/2014
– concessão de gratiﬁcação sem observar os princípios
constitucionais aplicáveis à administração pública.
Ressalta-se que a ilegalidade da concessão de gratiﬁcação já foi conﬁrmada nos autos do processo TCwww.tce.es.gov.br

2733/2009, o que acarretou, inclusive, na determinação
por parte desse egrégio Tribunal para que o órgão adote
medidas para recomposição do erário.
Destarte, está cabalmente comprovada a irregular utilização do dinheiro público nos pagamentos efetuados a
servidores comissionados, em total afronta ao interesse público e aos mais comezinhos princípios do direito
administrativo, tais como a legalidade, impessoalidade,
moralidade e eﬁciência, haja vista ter sido realizado no
único e exclusivo interesse de alguns agentes políticos e
de seu staﬀ.
Cumpre registrar que, conforme remansosa jurisprudência do Tribunal de Contas da União, cabe ao gestor, além
da utilização devida dos recursos recebidos, comprovar
a boa e regular aplicação destes, o que não foi aferido
nestes autos.
Denota-se, portanto, a prática de grave infração à norma
legal, punível com multa pecuniária, nos termos legais.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – Seja desconvertido o feito na forma do art. 329, § 8º,
do RITCEES;
2 – Pelo conhecimento da denúncia, julgando-a procedente, na forma dos artºs. 94 e 95, inciso II, da LC n.
621/2012 c/c art. 178, inciso II, do RITCEES;
3 – Com espeque no art. 135, inciso II, da LC n. 621/2012
c/c art. 389, inciso II, do RITCEES, pela cominação de
multa pecuniária a Ivan Carlini, Rogério Cardoso Silveira
e Almir Neres de Souza.
O Ministério Público alega a inocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, requerendo a desconversão do
processo, enquanto o órgão técnico reconhece a prescrição, residindo aí, a divergência.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Entendo com razão o órgão técnico. No caso dos autos,
observo que prescrição ocorreu sim; exempliﬁcando que
a data da entrada da denúncia ocorreu em 03-03-2009 –
ﬂs.1, enquanto que o plano de inspeção data de 06-062013 – ﬂs.69/70, logo, somente entre a data do efetivo
conhecimento da denúncia até o encerramento da auditoria transcorreu mais de 04 anos da data da denúncia,
que, repita-se, se deu no dia 03-03-2009.
Se, entre a data do fato e o recebimento da denúncia,
transcorreu prazo superior àquele estabelecido pelo legislador, deve ser declarada a prescrição.
No caso sub examem, restou comprovado que essa Corte se manteve inerte por mais de 04 anos, que, por sua
vez, não tomou os cuidados necessários a evitar uma
eventual prescrição.
Mesmo instaurado o plano de inspeção, ainda pode
ocorrer prescrição, seja no curso da apuração, seja no
julgamento, até a aplicação da prescrição, em razão da
demora por parte do Tribunal em fazê-lo. No caso não
houve diligencia no período indicado pelo Ministério Público, mas, inercia procedimental.
A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da denúncia desde que, como visto, o denunciado
cumpra o ônus de seu mister, não podendo ser prejudicado pela demora inerente ao serviço público. Ora, a formação do processo ocorre no momento da entrada no
protocolo. A mera propositura da denúncia possui o condão de interromper a prescrição. Tal interrupção ocorre
em caráter provisório, sendo ratiﬁcada posteriormente
pela citação válida que só ocorreu em março de 2016. É
a citação válida, portanto, que interrompe a prescrição.
Quem chega atrasado perde o trem. É uma conclusão ló-

gica para bem expressar que tudo na vida tem seu tempo, que o mundo não está à nossa disposição. Em outras
palavras, quem chega atrasado não come frio; simplesmente não come nada. No direito também é assim. O direito não socorre a quem dorme. Ditos populares que
bem adaptados ilustram perfeitamente que para se exercer um direito tem-se um determinado tempo, e que a
não observância desse tempo estipulado em lei acarreta
sua prescrição, conforme preceitua o artº189 do Código
Civil: “Violado um direito, nasce para o seu titular uma
pretensão, que pode ser extinta pela prescrição”.
Logo, o Direito tem um prazo para ser exercitado, e este
não é e nem poderia ser eterno. Sujeita-se, pois, à prescrição ou à decadência, no intuito de preservar a paz social, a tranquilidade da ordem jurídica e a estabilidade
das relações sociais.
Face ao exposto, divergindo com o posicionamento
exarado pelo Ministério Público de Contas e acolhendo in totum com o opinamento técnico relatados na ITC
4253/2017-1, ratiﬁcado pela MT 00367/2018-6, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em
relação às possíveis irregularidades descritas na Instrução Técnica Inicial ITI 1502/2014, nos termos do artigo
www.tce.es.gov.br

71, caput, da Lei Complementar Estadual n° 621/2012.
1.2 Considerando que a irregularidade tratada no item
4.2, foi afastada e que a irregularidade constante do item
4.1 foi reconhecida por meio do Acórdão TC1926/2015,
prolatado nos autos do Processo TC 2733/2009, e que
neste acórdão determinou-se “a adoção de medidas administrativas necessárias à elisão do dano identiﬁcado
no item II.2.1 e, subsidiariamente caso tais providências
restem infrutíferas, instaure Tomada de Contas Especial,
nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014, devendo a apuração ter por termo inicial o mês imediatamente posterior à vigência da Lei Municipal 6/2002, estendendo-se até a efetiva e deﬁnitiva interrupção do pagamento da referida parcela”, com fulcro no 485, VI, da CPC
c/c art. 70 da LC 621/2013, pela extinção deste processo sem julgamento de mérito por ausência de interesse
processual, haja vista a ausência da necessidade e da utilidade provenientes da tramitação do processo.
1.3 Após a confecção do Acórdão, remetam-se os autos
ao Ministério Público Especial de Contas para tomar conhecimento, nos termos da Lei 621/2012.
1.4 Por ﬁm, cumpridas as formalidades legais, em não
havendo expediente recursal, arquivem-se os presentes
autos.
2. Por maioria. Nos termos do voto do relator. Vencido o
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que
votou pela aplicação de multa de R$ 5000,00 aos responsáveis, nos termos do parecer ministerial.
3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presiSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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dente), Sérgio Manoel Nader Borges (Relator), Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 09/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 949/2018 – PLENÁRIO
Processo: 02952/2018-5
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento

21ª REGIAO - CRQ XXI
[VICTOR ATHAYDE SILVA (OAB: 11726-ES, OAB: 181411RJ)]
Responsável: PABLO FERRACO ANDREAO
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO: OPERADOR DE
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO A – IMPROCEDENTE – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I – RELATÓRIO:
Trata o processo TC nº 2952/2018 de Representação com
pedido de cautelar interposta pelo Conselho Regional de
Química - 21ª Região, na qual o mesmo se insurge contra o edital de Concurso Público nº 001/2018 da CESAN
– Companhia Espírito Santense de Saneamento, quanto
à ausência de exigência de conclusão em Nível Técnico e
inscrição em conselho de classe para o cargo de Operador de Estação de Tratamento A.
Por meio de Decisão Monocrática nº 530/2018, referendada pelo Plenário por meio de Decisão nº 876/2018,
vislumbrando não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da cautelar, indeferi a medida liminar, submetendo os presentes autos no rito ordinário.
Após trâmite processual, a Unidade Técnica por meio de
Instrução Técnica Conclusiva nº 1786/2018 – evento 29,
assim se posicionou:
“3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

Propõe-se ao Relator, caso assim aprenda:

Representante: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA

3.1 – A IMPROCEDÊNCIA da Representação e seu conwww.tce.es.gov.br

sequente arquivamento, por força dos arts. 176, §3º, II
e 178 c/c 182 do Regimento Interno do TCEES – Resolução TC nº 261,de 4 junho de 2013, uma vez que ausentes
irregularidades nos fatos narrados na peça de ingresso.
3.2 – Sugere-se, também, que se dê CIÊNCIA às partes do
tero da Decisão”.
Nos termos regimentais o Ministério Público de Contas
por meio de parecer nº 3061/2018 – evento 33, da lavra
do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhou na íntegra a manifestação técnica.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
A presente representação tem como objetivo relatar
possível ilegalidade no Edital de Concurso Público nº
001/2018 em relação ao cargo de Operador de Estação
de Tratamento A, como está descrito no Anexo II, entendendo que o referido cargo está sujeito ao artigo 2º do
Decreto 85.877/1981, exigindo a conclusão em nível técnico com a consequente inscrição no órgão de classe.
Quando da apreciação da medida cautelar, não vislumbrei os requisitos autorizadores em razão de que, em primeiro momento, analisando o Decreto 85.877/1981, especiﬁcamente seu artigo 2º, não visualizei que as atividades inerentes ao cargo de Operador de Estação de Tratamento A, consoante descrito no Plano de Cargos e Salários da CESAN/ES, se enquadraria no citado diploma legal, pois entendi que as atividades requerem empenho
de esforço físico de modo a promover a manutenção dos
equipamentos e, ainda, manter atualizados os demais
proﬁssionais competentes para a qualidade da água.
Em justiﬁcativa, repisou o Diretor Presidente da CESAN
– Pablo Ferraço Andreão, que a atuação do Operador de
Estação de Tratamento A é de cunho operacional de exSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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trema importância e, ainda, que a supervisão, coordenação, orientação e responsabilidade técnica do processo
de tratamento de água da CESAN em todo Estado é de
responsabilidade de proﬁssionais da carreira de Analista
de Saneamento, engenheiros químicos e químicos, bem
como de proﬁssionais de cargo técnicos de saneamento
e gestão nas funções de técnicos em química, em meio
ambiente e em saneamento, todos devidamente habilitados e inscritos em seus respectivos conselhos.
Em relação às atividades relacionadas ao monitoramento da água ressaltou o fundamento esposado em sede
de apreciação de liminar o entendimento do STJ, nos autos do Resp nº 788.710-SC, onde dando provimento ao
recurso, entendeu que o Decreto 85.877/1981, neste aspecto, extrapolou as funções regulamentares não estando abrangidas pelo artigo 334 da CLT, o que vai de encontro ao abordado pelo Representante.
Trouxe, outros entendimentos dos Tribunais na mesma
linha de raciocínio do STJ, consoante se veriﬁcam nos autos do AMS: 166876620094013300 – TRF 1 – Rel. Des.
Federal Néviton Guedes, julgado em 29/10/2014; TRF –
4 – AC: 50133637920134047205 – Rel. Luis Alberto Aurvalle, julgado em 16/06/2015.
A equipe técnica analisando os argumentos e documentos constantes dos autos, fez constar outras decisões de
Tribunais no mesmo sentido, reforçando o entendimento de que as atribuições do Cargo de Operador de Estação de Tratamento A são atividades de auxilio, estando excluídas as de preparo de agentes químicos e meios
de cultura que seriam especíﬁcas dos técnicos químicos.
Diante dos fatos aqui narrados e pela farta jurisprudência apontada, reaﬁrmo meu entendimento esposado inicialmente em sede de cognição sumária ao apreciar a li-

minar, me convencendo de que restou demonstrado nos
autos a inexigibilidade de inscrição no Conselho Regional
de Química em relação às funções pertinentes ao cargo
de Operador de Estação de Tratamento em decorrência
de que a mesma se conﬁgura como auxiliar, executada
sob a supervisão de proﬁssional capacitado devidamente inscrito no Conselho de Classe.
Ante o exposto, acolhendo integralmente a manifestação técnica 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, ACORDÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. JULGAR IMPROCEDENTE a representação formulada pelo Conselho Regional de Química da 21ª Região
com base nos artigos 95, I e 99, § 2º, da Lei Complementar nº 621/2012, considerando que foi afastada a ilegalidade apontada;
1.2. REMETER, após a confecção do acórdão deste julgamento, os autos ao membro do Ministério Público de
Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC n°
621/2012;
1.3. ARQUIVAR os presentes autos, após o trânsito em
julgado, com fulcro no art. 330, I, da Resolução TC n°
261/2013;
1.4. CIENTIFICAR os interessados.
www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 950/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05752/2018-5
Classiﬁcação: Solicitação de Auditoria/Inspeção
UG: CMS - Câmara Municipal de Serra
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Solicitante: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES,
Serra, RODRIGO MÁRCIO
CALDEIRA), Terceiro (Aécio Darli de Jesus Leite)
SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA/REPRESENTAÇÃO – NÃO
CONHECIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de solicitação de Auditoria/inspeção encaminhada pelo Sr. Rodrigo Marcio Caldeira e Roberto Ferreira da Silva, respectivamente Presidente e 1º Secretário da Câmara Municipal da Serra, atendendo solicitação
do Vereador Aécio Darli de Jesus Leite, autor do pedido, narrando supostas irregularidades na execução da
parceria público-privada (PPP) realizada no município da
Serra sob a responsabilidade da Cesan e da Concessionária Serra Ambiental (Contrato 34/2014).
Encaminhados os autos à Secex, está considerando a
competência regimental, enviou ao Núcleo de Controle
Externo de Regimes Especiais - NRE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 2665/2018, com proposta
pelo não conhecimento da Solicitação/Representação.

Aﬁrma a área técnica que a solicitação de auditoria/Representação em tela não preenche todos os requisitos
de admissibilidade previstos no art. 94, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, necessários para o prosseguimento da ﬁscalização.
Conforme se pode extrair da Instrução Técnica Conclusiva ITC 02665/2018:
[...]
Analisando o OF/DL/CMS Nº. 031/2018 (doc. eletrônico
2), assinado em conjunto pelo Presidente da Câmara e
pelo 1º Secretário, veriﬁca-se que ambos se manifestam
no sentido de que “em atenção à solicitação do vereador
Aécio Darli de Jesus Leite, encaminhamos em anexo cópia do [...] REQUERIMENTO Nº 05/2018, que solicita a
realização de auditoria [...]” [grifos no original].
Logo, percebe-se que o citado ofício tão somente encaminha ao TCEES solicitação formulada por vereador da
Serra, de modo que, nos termos do parágrafo único do
art. 175 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas
- RITCEES (aprovado pela Resolução TC 261/2013), sugere-se o NÃO conhecimento da solicitação, por ausência
de legitimidade, posto que não se observou o art. 175,
I, RITCEES.

Por sua vez, manifestou-se o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer 03110/2018, anuído dos argumentos fáticos e jurídicos contidos na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 02665/2018, pugna pelo não o conhecimento do pedido de realização de auditoria.

Ainda que fosse cumprida a norma supra, quando são
analisados os demais requisitos de admissibilidade, percebe-se a violação do art. 177, II e III, do RITCEES:

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

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

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

III - estar acompanhada de indício de prova;

Art. 177. São requisitos de admissibilidade [...]:
[...]

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.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Destaque-se que a solicitação foi instruída apenas com o
requerimento do Vereador, sem que fosse juntado qualquer indício de prova de irregularidade ou elemento de
convicção.
Afora isso, conforme destacado pela área técnica, em
pesquisa ao sistema e-TCEES, constatou-se a existência
do Processo TC 1720/2017, atualmente em fase de contraditório, cujo Relator é o Auditor Marco Antônio da Silva em substituição ao Conselheiro Valci José Ferreira de
Souza.
Observa-se que no referido processo (TC 1720/2017) estão sendo tratados pontos cuja auditoria aqui foi solicitada, portando mesmo não sendo conhecida a solicitação
de auditoria, os principais pontos já estão sendo tratado
no processo TC 1720/2017.
Vindo a manifestar, o Excelentíssimo Sr. Dr. Luciano Vieira – Procurador do Ministério Público de Contas, concordando in totum a proposição da área técnica constante
na Instrução Técnica Conclusiva ITC 02665/2018.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica e do Parecer do Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Não conhecer a presente solicitação de auditoria/
Representação, com fulcro no art. 175, parágrafo único, c/c art. 177, II e III, do RITCEES, tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade;

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- 951/2018 – PLENÁRIO

1. 2. Dar ciência ao representante acerca da decisão desta Corte

Processos: 05931/2018-9, 00982/2018-2

1. 3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

UGs: PMS - Prefeitura Municipal de Serra, SEAD - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
de Serra

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Classiﬁcação: Embargos de Declaração

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONHECIMENTO – PROVIMENTO – CIENTIFICAR - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público de Contas, em face do Acordão TC
319/2018 - Plenário, emitido nos autos do processo TC
982/2018, que trata de processo de Fiscalização/Representação em face da Prefeitura Municipal da Serra, alegando ocorrencias de supostas irregularidades no Ediwww.tce.es.gov.br

tal de Pregão Eletrônico nº 376/2017. Dispôs o Acordão
recorrido:
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA – CONHECER
– EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MERITO -– ARQUIVAR.
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Colegiado, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer a presente Representação e pela extinção
do presente processo, sem resolução de mérito, nos
termos dos arts. 307, § 6º e 330, IV do RITCEES, em face
de não haver mais irregularidade a ser objeto de ﬁscalização por parte desta Corte de Contas;
1.2. Cientiﬁcar o representante do teor da decisão ﬁnal
a ser proferida, conforme art. 307, § 7º, da Resolução TC
261/2013;
1.3. 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;
1.4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
Apreciando o feito, entendeu este Conselheiro Relator
pelo não encaminhamento dos autos à SEGEX para instrução, uma vez que o ocorrido foi meramente um erro
material onde passamos a tecer algumas considerações.
DOS PRESSUPOSTOS DO PEDIDO DE REVISÃO
Inicialmente faz-se imperioso destacar que o pressuposto especíﬁco de admissibilidade dos embargos de declaSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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ração é que exista na decisão – em sua parte dispositiva
–, obscuridade, contradição ou omissão, na forma do §
1º do art. 167 da Lei Complementar nº 621/2012 e art.
1022 do CPC/2015 em aplicação subsidiária, conforme
dispõe o art. 70 da Lei Complementar nº 621/2012.
No que concerne ao cumprimento do prazo recursal, veriﬁca-se que o Ministério Público Especial de Contas disporá de prazo em dobro para interposição de recurso,
conforme preceitua o art. 157 da Lei Complementar nº
621/2012, iniciando sua contagem com a entrega dos
autos com vista ao referido órgão ministerial conforme
art. 62, parágrafo único do mesmo diploma legal.
Portanto observa-se que o referido processo ingressou na Secretaria do Ministério Público de Contas em
29/06/2018 (sexta-feira), passando a contar o prazo para a interposição dos embargos no dia 02/07/2018. Veriﬁca-se que o Termo de Autuação foi protocolado em
03/07/2018, e tendo em vista que o prazo para interposição do recurso é de cinco dias, nos termos do artigo
411, § 2º, do Regimento Interno desta Corte de Contas
(Resolução TC 261, de 04 de junho de 2013), e considerando, ainda, o prazo em dobro do Ministério Público de
Contas, conforme mencionado acima e o disposto no artigo 363, parágrafo único, do mesmo diploma, sua apresentação em 03/07/2018 o torna TEMPESTIVO.
Demais disso, a análise dos pressupostos recursais passa pela veriﬁcação, no caso concreto, da capacidade da
parte, o interesse recursal, a legitimidade processual, assim como do cabimento do recurso. Esse delineamento
é condição essencial para que, em fase posterior, se possa adentrar ao mérito recursal, julgando pelo seu provimento ou não provimento.
No presente caso, é patente o preenchimento de todos

os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual passo
à análise meritória.

TJ-MA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ED 101262002 MA
(TJ-MA)

FUNDAMENTAÇÃO

Jurisprudência•Data de publicação: 09/08/2002

Sobre o mérito atinente à obscuridade, omissão e contradição alegados nos presentes autos, entendo que
ocorreu erro material, uma vez que este relator encampou o posicionamento da área técnica e discordou da
manifestação do Ministério Público de Contas. Entretanto, e por um erro de digitação ao elaborar o voto, gerou
o referido erro material, não ocasionando efeito modiﬁcativo no referido processo.

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
DIGITAÇÃO. Constatado ocorrência de erro material no
resumo do acórdão identiﬁcando o recurso como Apelação quando na realidade trata-se de Agravo, impõe-se o
acolhimento dos declaratórios para conserto do equívoco e subseqüente republicação.

Vejamos entendimento dos Tribunais Superiores a respeito do tema:
TST - EMBARGOS DECLARATORIOS RECURSO DE REVISTA ED-RR 19570520115030111 1957-05.2011.5.03.0111
(TST)
Jurisprudência•Data de publicação: 22/11/2013
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
ERRO DE DIGITAÇÃO. Embargos de declaração acolhidos
para corrigir o erro material de digitação, a ﬁm de que
conste nos títulos e na -TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA-, sem imprimir efeito modiﬁcativo ao julgado.
TRT-3 - AGRAVO DE PETICAO AP 01472201208203006
0001472-58.2012.5.03.0082 (TRT-3)
Jurisprudência•Data de publicação: 11/06/2014
Ementa: DESPACHO CONTENDO ERRO MATERIAL. ERRO
DE DIGITAÇÃO. Considerando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ocorrendo apenas equívoco
na transcrição de um numeral do artigo do CPC , inábil a
caracterização de erro grosseiro, conﬁgura-se mero erro
material que pode ser sanado a qualquer tempo.
www.tce.es.gov.br

Portanto entendo que assiste razão o Ministério Público
de Contas em seus embargos, devendo constar no Acordão TC 319/2018, que este relator acompanhou integralmente o entendimento da área técnica em sua Instrução
Técnica Conclusiva 00428/2018, Processo 00982/2018, e
discordou do Ministério Público de Contas, VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer os presentes Embargos de Declaração,
tendo em vista estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no RITCEES;
1.2. Pelo provimento aos Embargos de Declaração, alterando o Acordão TC 00319/2018 – Plenário:
Onde se lê:
“Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado. (negrito e grifo nosso)
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Colegiado, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer a presente Representação e pela extinção
do presente processo, sem resolução de mérito, nos
termos dos arts. 307, § 6º e 330, IV do RITCEES, em face
de não haver mais irregularidade a ser objeto de ﬁscalização por parte desta Corte de Contas;
1.2. Cientiﬁcar o representante do teor da decisão ﬁnal
a ser proferida, conforme art. 307, § 7º, da Resolução TC
261/2013;

Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Colegiado, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer a presente Representação e pela extinção
do presente processo, sem resolução de mérito, nos
termos dos arts. 307, § 6º e 330, IV do RITCEES, em face
de não haver mais irregularidade a ser objeto de ﬁscalização por parte desta Corte de Contas;
1.2. Cientiﬁcar o representante do teor da decisão ﬁnal
a ser proferida, conforme art. 307, § 7º, da Resolução TC
261/2013;
1..3. 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;
1.4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.”

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 952/2018 – PLENÁRIO

1.3. Cientiﬁcar o embargante da decisão nos termos regimentais;

Processos: 02725/2018-2, 06204/2017-6, 11051/2014-2

1.4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes

2. Unânime.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

1.4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.”

3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Recorrente: ROBERTINO BATISTA DA SILVA

Leia-se:

4. Especiﬁcação do quórum:

“Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da área técnica e discordando do Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

Procuradores: THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES),
ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES), FELIPE OSORIO
DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES (OAB: 17274-ES, OAB: 151947-RJ), ROBERTINO BATISTA DA SILVA JUNIOR (OAB: 22502-ES)

1.3. 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;

Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO

4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Embargos de Declaração

Interessado: MARCOS AURELIO PEDROSA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NEGATIVA DE PROVIMENTO – ARQUIVAR
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados em
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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face do Acórdão TC 1594/2017 – Plenário, prolatado pelo colegiado da Corte nos autos do Processo TC
6204/2017, no qual se deliberou pela negativa de provimento ao Pedido de Reexame apresentado pelo Sr. Robertino Batista da Silva, mantendo-se incólume o Acórdão TC 539/2017 – Plenário, prolatado nos autos do Processo TC 11051/2014, que implica na aplicação de multa
individual nos valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e
R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente, aos senhores Robertino Batista da Silva e Marcos Aurélio Pedrosa,
em razão da manutenção de irregularidades atinentes à
“ausência de motivação suﬁciente para a guarda de veículo pertencente à municipalidade em propriedade particular” e à “ausência de envio de documentos obrigatórios ao TCEES”.
Sustentou o embargante que o decisum seria omisso e
contraditório acerca da conclusão pela ausência de motivação para a guarda de veículo público em residência
particular.
Alegou existir omissão em razão de o Acórdão concluir
pela insuﬁciência de motivação, mas não ter manifestação expressa acerca da farta documentação que atestaria que a conduta somente teria sido adotada em razão
de situação de emergência. Sobre a contradição, manifestou-se no sentido de que a mesma se conﬁgura pela divergência entre a conclusão alcançada no decisum e
o que seria indicado nos documentos colacionados aos
autos.
Além disso, no que diz respeito à “ausência de envio de
documentos obrigatórios ao TCEES”, arguiu ter sido o
Acórdão omisso quanto ao fato de os documentos terem
sido encaminhados a destempo ao Tribunal, o que geraria o saneamento da irregularidade.

Requereu, ao ﬁnal, o reconhecimento das omissões e da
contradição e o provimento dos embargos, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para afastar as irregularidades e, por consequência, a imposição de multa
individual ao embargante.
Por meio da Decisão Monocrática n.º 00975/2018-7, o
então relator deliberou pelo conhecimento dos embargos de declaração, encaminhando os autos à área técnica para manifestação.
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
– NRC, na Instrução Técnica de Recurso n.º 00194/20188, opinou pela negativa de provimento do recurso, reconhecendo a inexistência de omissões ou contradição no
Acórdão TC 1594/2017 – Plenário.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público de Contas,
por meio do Parecer n.º 03054/2018-6, de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, ratiﬁcou o opinamento técnico, concluindo pelo não provimento dos
embargos de declaração.
É o relatório.

teriormente interposto pelo Recorrente em impugnação
ao Acórdão TC 539/2017-Plenário, por sua vez emitido
nos autos da Representação de que trata o Processo TC
11051/2014 (em apenso) que o condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
por reconhecer sua responsabilidade nas irregularidades
descritas nos itens 3.1 (Ausência de motivação suﬁciente
para a guarda de veículo pertencente à municipalidade
em propriedade particular) e 3.4 (Ausência de envio de
documentos obrigatórios ao TCEES) da Instrução Técnica
Inicial ITI 1641/2015.
Nos presentes Embargos de Declaração o Recorrente
aponta que o Acórdão TC 1594/2017 estaria a merecer
reparo eis que, ao reexaminar as irregularidades atribuídas ao ora Recorrente, o Acórdão TC 539/2017-Plenário
teria incorrido em vícios impugnáveis pela via dos Embargos, vícios estes que serão analisados a seguir:
3.1 Quanto à alegada Omissão e Contradição “acerca da
suposta ausência de motivação para a guarda de veículo público em residência particular”

Analisados os fundamentos expostos pelos embargantes, veriﬁco que o recurso tem o nítido intuito de rediscutir o mérito do julgamento proferido por esta Corte de
Contas, o que obsta o seu provimento. Logo, acompanho
a conclusão técnica e ministerial, adotando, como razões
de decidir, os fundamentos expostos na Instrução Técnica de Recurso n.º 00194/2018-8. Verbis:

Sustenta o Embargante que o Acórdão TC 1594/2017-Plenário seria contraditório e omisso.

“ 3 DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

Sem razão o Recorrente quanto a este ponto uma vez
que a Instrução Técnica de Recurso ITR 279/2017, encampada como fundamentação do Acórdão recorrido,
aduz, de forma clara e estreme de dúvidas, que a irregularidade deveria ser mantida pelo fato de inexistir au-

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelo senhor Robertino Batista da Silva, em face do Acórdão
TC 1594/2017-Plenário, proferido nos autos (Processo
TC 6204/2017, em apenso) do Pedido de Reexame anwww.tce.es.gov.br

Segundo o Recorrente o Acórdão TC 1594/2017 conteria
contradição eis que, embora tenha adotado o posicionamento da Área Técnica, seria divergente com a conclusão técnica, já que esta teria admitido que haveria motivação para a guarda do veículo.

Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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torização expressa da Administração Municipal para que
o senhor Marcos Aurélio Pedrosa (Secretário Municipal)
mantivesse, sob sua guarda, diuturnamente, veículo de
propriedade do Município de Marataízes, senão vejamos:
[...]

rente de argumentos capazes de justiﬁcar sua omissão
torna possível a aplicação de multa por este Tribunal de
Contas, ainda que a irregularidade não tenha gerado dano ao erário, conforme previsões da Lei Complementar
nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES e do Regimento Interno deste TCEES.

Todavia, como o Secretário não tinha a autorização expressa da administração pública para manter sob sua
guarda bem público e o Prefeito tinha ciência da situação e não agiu para a sua regularização, acordou-se pela
manutenção da irregularidade imputada ao mesmo, em
razão da infringência ao princípio da legalidade.

Nesse sentido, opina-se pela manutenção da multa individual no valor de 4.000 (quatro mil reais) aplicada ao
recorrente nos termos do art. 135, II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c art. 389, II, da Resolução
261/2013.

Alega o recorrente que o posicionamento do Acórdão é
ﬂagrantemente equivocado ante as provas dos autos e
a efetiva conﬁguração de situação emergencial do Município. Aﬁrma que a medida atípica, adotada em período restrito e de forma emergencial, não conﬁgurou qualquer favorecimento pessoal ou prejuízo aos cofres públicos e que, portanto, a condenação do Tribunal de Contas
é desproporcional e irrazoável.

Da leitura do excerto retirado da ITR 279/2017, acima reproduzido, resulta evidenciada a manifestação pela manutenção da irregularidade e da penalidade de multa
aplicada ao ora Recorrente, ante a inexistência de autorização expressa para que seu subordinado mantivesse
bem público sob sua guarda, residindo sua responsabilidade no fato de que, mesmo ciente da situação de irregularidade no uso do bem público, não adotou qualquer
providência para o seu saneamento.

Ocorre que, de acordo com a análise realizada pela área
técnica e acolhida pelo Plenário, a responsabilidade do
recorrente ﬁcou evidenciada nos autos, sendo perfeitamente cabível a aplicação de multa pela prática da irregularidade.
O gestor que, ciente da situação irregular em que se encontrava o servidor, não tomou as providências para a
sua regularização, descumpriu o princípio da legalidade, já que é do Prefeito Municipal a competência para a
expedição de decretos e regulamentos.
Assim, a soma da violação ao princípio constitucional
da legalidade à ausência de apresentação pelo recor-

[...] (g.n).

Portanto, não se tem contradição no julgado recorrido
eis que este, tal qual sugerido na ITR 279/2017, que lhe
serviu de fundamentação, reconheceu, em sua parte dispositiva, a irregularidade noticiada na Instrução Técnica
Inicial ITI 1641/2015, mantendo a penalidade de multa
aplicada ao senhor Robertino Batista da Silva no Acórdão
TC 539/2017-Plenário.
O Recorrente alega, ainda, que o Acórdão TC 1594/2017
seria omisso eis que “[...] não se manifesta sobre a farta documentação que demonstra que a conduta somente foi adotada em razão de situação de emergência [...]”.
www.tce.es.gov.br

Mais uma vez não merece acolhida o argumento do Recorrente eis que a manutenção da irregularidade, como
resulta claro da leitura do julgado recorrido, se deu em
virtude da inexistência de autorização expressa da Administração Municipal para que o titular da pasta da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial
mantivesse, sob sua guarda, veículo pertencente ao município, sendo insubsistente a tese baseada na existência de situação de emergência. Em outras palavras o argumento de que a guarda do veículo se deu em razão da
situação emergencial foi suﬁcientemente analisado pela
Área Técnica, porém não teve o condão de afastar a irregularidade, não se podendo ter por omisso o Acórdão
TC 1594/2017-Plenário – que expressamente adotou como razões de decidir a fundamentação exposta na ITR
279/2017 – pelo simples fato de não ter acolhido a tese
suscitada pelo Recorrente.
3.2 Quanto à alegada Omissão no tocante “à condenação por ausência de envio de documentos obritatórios
ao TCEES”
Sustenta o Recorrente que haveria omissão no Acórdão
TC 1594/2017-Plenário em razão de que teria a Relatoria
do Pedido de Reexame (TC 6204/2017), na reapreciação
da irregularidade noticiada no item 3.4 da Instrução Técnica Inicial ITI 1641/2015, se limitado a reproduzir “[...]
as razões do Relatório Técnico [...]”.
A tese não merece acolhimento uma vez que não se conﬁgura omissão o fato do julgado ser integrado ou se utilizar, como fundamento, dos argumentos lançados em peças processuais elaboradas pela Área Técnica ou pelo Ministério Público de Contas. Nesse sentido, aliás, já se pronunciou, em inúmeras ocasiões, o Tribunal de Contas da
União (TCU), senão vejamos:
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Acórdão 8696/2017 (2ª Câmara)
Sumário:
1. Não se conﬁgura omissão na decisão quando o relator incorpora às suas razões de decidir os arrazoados da
unidade técnica ou do Ministério Público junto ao TCU,
constantes do relatório da deliberação.
Voto:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por [embargante] contra o Acórdão 3.073/2017-TCU-Segunda
Câmara.
2. Em exame preliminar, conheço dos Embargos de Declaração por considerar presentes os requisitos de admissibilidade descritos no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c
art. 287 do Regimento Interno do TCU (RITCU), uma vez
que foram interpostos tempestivamente por pessoa legítima, com interesse em agir e sob a alegação de omissões na deliberação.
3. O embargante alega que o Acórdão 3.073/2017-TCU-Segunda Câmara incorreu em omissões. Primeiro, porque não foi valorada a ocorrência de boa-fé em sua conduta, no momento do exame de suas alegações de defesa, contrariando, na sua visão, o estabelecido no art.
12, § 2º, da Lei 8443/1992, bem como no art. 202, § 2º,
do Regimento Interno do TCU, julgamento que poderia
redundar na regularidade com ressalvas de suas contas.
Segundo, porque não teria apresentado, de forma objetiva, os critérios que levaram à ﬁxação da multa no montante em que foi deﬁnida.
4. Compuseram a deliberação recorrida, nos termos do
art. 69 do Regimento Interno do TCU, o Relatório, a fundamentação (Voto) e o dispositivo (Acórdão). Consta do
referido Relatório (peça 57), transcrição da instrução da

unidade técnica, onde foi abordada a boa-fé do responsável, não havendo o que se falar em omissão do julgado
(com grifos acrescidos):
46. Em face da análise promovida nos itens 14/44 propõe-se rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. [recorrente - ora embargante], uma vez que não foram suﬁcientes para sanear as irregularidades a ele atribuídas.
47.Os argumentos de defesa tampouco lograram afastar
o débito imputado ao responsável. Ademais, inexistem
nos autos elementos que demonstrem sua boa-fé ou a
ocorrência de outros excludentes de culpabilidade. Desse modo, suas contas devem, desde logo, ser julgadas irregulares, nos termos do art. 202, § 6º, do Regimento Interno/TCU, procedendo-se à sua condenação em débito.
5. Ademais, incorporei o exame da Unidade Técnica ao
Voto que proferi (peça 56), como se depreende do trecho que transcrevo a seguir:
8. Adoto como razões de decidir o exame empreendido
pela unidade instrutiva, sem prejuízo das considerações
que faço a seguir.
6. Conforme assentado na jurisprudência desta Corte
de Contas, não se conﬁgura omissão na decisão quando o relator incorpora às suas razões de decidir os arrazoados da unidade técnica ou do MPTCU, constantes
do relatório da deliberação. Nesse sentido o Acórdão
3111/2014-Plenário.
7. Para refutar a omissão relacionada à multa, transcrevo
o elucidativo enunciado do Acórdão 2037/2016-Segunda Câmara, de Relatoria da Ministra Ana Arraes:
Não conﬁgura omissão apta ao provimento de embargos
de declaração a ausência de indicação do critério utilizawww.tce.es.gov.br

do para estipular o montante da multa, uma vez que a
dosimetria da sanção é orientada por juízo discricionário
de valor acerca da gravidade das irregularidades veriﬁcadas no caso concreto, tendo como limites apenas aqueles ﬁxados legal e regimentalmente (arts. 57 e 58 da Lei
8.443/92 e art. 268, incisos I a VIII, do Regimento Interno do TCU).
8. À luz dessas considerações, veriﬁco que não há omissões no julgado combatido, devendo ser rejeitados os
presentes embargos.
Acórdão:
9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los;
------------------------------------------------//----------------------Acórdão 1118/2017 (2ª Câmara)
Não há omissão apta ao acolhimento de embargos de
declaração quando a matéria é enfrentada na instrução
da unidade técnica que consta do relatório e integra as
razões de decidir da deliberação embargada, bem assim, na hipótese de haver aspectos divergentes entre o
encaminhamento por ela proposto e o que foi compreendido pelo julgador, quando tais questões são objeto
de considerações especíﬁcas.
Voto:
Examino os embargos de declaração opostos por [embargante] ao Acórdão 6.841/2016-TCU-2ª Câmara, prolatado em recurso de reconsideração interposto contra
o Acórdão 2.816/2015-TCU-2ª Câmara, que, ao apreciar
tomada de contas especial (TCE), julgou irregulares as
contas do recorrente e de Marivaldo Paes da Costa, condenou-os em débito solidário e aplicou-lhes multa (art.
57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992).
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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2. De início, entendo que os presentes embargos devem
ser conhecidos, por preencherem os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, notadamente os insculpidos no art. 34, §1º, da Lei Orgânica, c/c o art. 287, §
1º, do Regimento Interno do TCU.
3. No que respeita às preliminares de mérito, bem assim ao caráter pedagógico que deve ser conferido às deliberações deste Tribunal de Contas, registro que os embargos de declaração são, em regra, recurso integrativo, objetivando extirpar da decisão embargada, além da
obscuridade e contradição, a omissão. Do mesmo modo, o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre
a matéria é o de que tais espécies de falhas são aquelas
decorrentes do próprio julgado e que prejudicam a sua
perfeita compreensão, e não aquelas que bem entenda
o embargante, muito menos como meio transverso visando impugnar os fundamentos da decisão atacada. (cf.
STJ, Edcl Resp 351490, DJ 23/9/2002).
[...]
7. Terceiro, e complementando as preliminares de mérito anteriormente citadas, resta assente neste tribunal que não há omissão apta ao acolhimento de embargos de declaração quando a matéria é enfrentada
na instrução da unidade técnica que consta do relatório e integra as razões de decidir da deliberação embargada, bem assim, na hipótese de haver aspectos divergentes entre o encaminhamento por ela proposto e o
que foi compreendido pelo julgador, quando tais questões são objeto de considerações especíﬁcas. Nessa linha, por exemplo, os Acórdãos 463/2007, 1.861/2009,
3.111/2014, 302/2015, 2.309/2015, e 294/2016, do Plenário; 1.576/2007, 663/2008, 5.589/2009, 3.339/2013,
e 131/2015, estes da 1ª Câmara; e 268/2007, 133/2008

e 8.345/2016, da 2ª Câmara.
Acórdão:
9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei
8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los;
9.2. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e
voto que o integram, ao embargante.
------------------------------------------------//----------------------Acórdão 302/2015 (Plenário)
Não conﬁgura omissão a decisão que incorpora às razões de decidir do relator os arrazoados realizados no
âmbito da unidade técnica ou do Ministério Público/
TCU, constantes do relatório integrante da deliberação,
sendo dispensável a sua repetição no voto fundamentador da decisão.
Voto:
7. Na linha da jurisprudência assente neste Tribunal, não
se conﬁgura omissão na decisão que incorpora às razões
de decidir do relator os arrazoados realizados no âmbito da unidade técnica ou do MP/TCU, constantes do relatório integrante da deliberação, sendo dispensável a sua
repetição no voto fundamentador da decisão.
8. No acórdão embargado o então relator adotou a análise empreendida pela unidade técnica como razões de
decidir (item 8 do voto).
9. Assim, não há que se falar em omissão no julgado,
eis que a questão atinente ao percentual de subcontratação da obra foi devidamente tratada pela unidade técnica, que apontou a inadequação da referida alegação com a questão tratada nos autos. De fato, o embargante foi chamado ao processo para se defender da
www.tce.es.gov.br

falta de aplicação de sanções à contratada e da formalização de termo de quitação e pagamento de valores às
empresas executoras da obra, sem as devidas justiﬁcativas. A irregularidade da subcontratação, por se referir
ao exercício de 2005, foi tratada em outro processo (TC
025.974/2010-6).
Dessa forma, não se reconhece a existência de omissão no Acórdão TC 1594/2017-Plenário pelo fato de
ter encampado os fundamentos contidos na Instrução
Técnica de Recurso 279/2017 para manter a irregularidade noticiada no item 3.4 da Instrução Técnica Inicial
ITI 1641/2015 e o apenamento do Recorrente. Registre-se, ademais, que a irregularidade se refere ao descumprimento de prazos estabelecidos na Resolução TC
227/2011 (alterada pela Resolução TC 257/2013) para o
encaminhamento de documentos a este Tribunal tendo
o próprio Recorrente admitido que o envio da documentação pertinente se deu extemporaneamente.
4 CONCLUSÃO
4.1 Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se:
4.1.1 pelo CONHECIMENTO do recurso de Embargos de
Declaração interposto pelo senhor Robertino Batista da
Silva, sendo-lhe NEGADO PROVIMENTO em razão do
não acolhimento das razões recursais”.
Pelo exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 09 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário,
ante as razões expostas pela Relatora:
1.1 NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração,
uma vez que ausentes qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, mantendo-se incólume o
Acórdão TC 1594/2017 – Plenário;

Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 953/2018 – PLENÁRIO

Pelo exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do
Regimento Interno, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.

Processo: 03816/2018-8

Em 10 de julho de 2018.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Mensal

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

1.2 ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.

Exercício: 2017

Conselheira Substituta

2. Por unanimidade

UG: PML - Prefeitura Municipal de Linhares

1. ACÓRDÃO

3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões
expostas pela Relatora, pelo ARQUIVAMENTO do feito.

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 em substituição: Márcia Jaccoud Freitas (Relatora) e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE 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

Responsável: GUERINO LUIZ ZANON
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Mensal (sistema CidadES) da PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, referente aos meses 12 a 14 de 2017.
Nos termos da Instrução Técnica n.º 00113/2018-4, o
Núcleo de Controle de Contabilidade e Economia conﬁrmou o recebimento da prestação de contas mensal faltante, propondo o ARQUIVAMENTO dos autos.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.º
03169/2018-5, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhando a conclusão técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que a documentação faltante foi encaminhada e homologada pelo sistema CidadES, em cumprimento à Instrução Normativa TC 39/2016, os autos exauriram o objetivo para o qual foram constituídos, devendo ser arquivados.
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2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 955/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05031/2016-8
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: SEMESP - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: Gestor da UG (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória, WALLACE NASCIMENTO VALENTE)
Responsável: TELMO RIOMAR, FEDERACAO CAPIXABA
DE BASQUETEBOL
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – DECLARAR REVELIA
– REJEITAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – IRREGULAR –
RESSARCIMENTO SOLIDÁRIO – MULTA INDIVIDUAL –
DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial, procedente da Prefeitura Municipal de Vitória- Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMESP), em de-

corrência da Prestação de Contas do Copatrocínio nº
002/2013, celebrado com a Federação Capixaba de Basquetebol- FECABA, no valor de R$ 217.500,00 (duzentos
e dezessete mil e quinhentos reais).
A TCE foi instaurada pelo então Secretário Municipal de
Esportes e Lazer, Sr. Wallace Valente, por intermédio da
portaria SEMESP Nº 006/2016, ﬂ. 3 do processo administrativo municipal nº 337.5411/2016, publicada no diário
oﬁcial do dia 08/06/2016, ﬂ. 2 dos mesmos autos, referente ao copatrocínio nº 002/2013, que teve vigência entre 30/12/2013 a 30/04/2014.
Instruída neste Tribunal, Decisão Monocrática 592/2017
(ﬂs. 61/62) determinou a citação dos responsáveis solidários: Federação Capixaba de Basquete (Entidade Convenente) e Telmo Riomar (Representante da entidade
convenente à Época), com relação ao item III.1 da ITI e
notiﬁcação ao atual gestor da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, para que notiﬁcasse a FECABA, a ﬁm de
que comprovasse o cumprimento quanto às recomendações constantes nos itens IV, V, VII, VIII e XII (item III da ITI
301/2017-9), bem como do Relatório de Solução de Pendências constante às ﬂs.128 a 149 do processo administrativo nº 337.5411/2016.
A Federação apresentou sua defesa por meio do Documento Eletrônico nº 40- defesa justiﬁcativa 370/2017
(ﬂs. 84/163), e quanto ao Senhor Telmo Riomar, foi declarada sua revelia pelo Conselheiro Relator no despacho 61347/2017 (fs. 173).
Após, foram os autos reencaminhados à então Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações,
que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 5258/2017
(ﬂs. 176/194) com a seguinte proposta de encaminhamento:
www.tce.es.gov.br

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
4.1 Preliminarmente, com base no artigo 157, §7º, do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução 261/13,
bem como no artigo 65 da Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, Lei Complementar
nº 621/2012, a declaração de revelia do Sr. Telmo Riomar.
4.2 Por todo o exposto e com base no inciso III, do artigo
84, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se
que sejam julgadas irregulares as constas, tendo em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
4.2.1. Ausência de prestação de contas do copatrocínio
nº 002/2013, celebrado entre o município de Vitória,
através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e a
Federação Capixaba de Basquete – FECABA
Critérios: Art. 95, parágrafo único, da Lei Orgânica do
Município de Vitória, c/c o parágrafo único do art. 70
da Constituição do Estado do Espírito Santo; e art. 4º da
Lei Municipal nº 5.804/2002, c/c o Decreto Municipal nº
13.425/2007.
Responsáveis: Federação Capixaba de Basquete – entidade convenente.
Telmo Riomar – Presidente da Entidade.
Ressarcimento: R$ 11.387,66 (onze mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), equivalentes a 3578,5997 VRTE.
4.3. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por/pela:
4.3.1. Rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar irregulares as contas da Federação Capixaba de Basquete
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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e do Sr. Telmo Riomar em razão da prática de ato ilegal e cometimento de dano ao erário, presentiﬁcado no
item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-os ao ressarcimento, de forma solidária, do valor R$
11.387,66 (onze mil, trezentos e oitenta e sete reais e
sessenta e seis centavos), equivalentes a 3578,5997 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “a” e “b”
da Lei Complementar 621/2012.
Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas,
através do Parecer nº 6279/2017 (ﬂs. 198/199), da lavra
do Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se
no mesmo sentido da área técnica.
Há ainda Petição Intercorrente 1991/2017 (ﬂs. 203), na
qual o Presidente da FECABA solicita a realização da defesa oral.
Após, vieram-me os autos para análise.
FUNDAMENTAÇÃO:
Cumpre por em relevo que, o objetivo da Tomada de
Contas Especial foi a apuração do dano e identiﬁcação
dos responsáveis em decorrência da omissão parcial no
dever de prestar contas das despesas decorrentes da
execução do Copatrocínio nº 002/2013, celebrado entre
o Município de Vitória e a FECABA, cujo valor total foi de
R$ 217.500,00 (duzentos e dezessete mil e quinhentos
reais), destinado ao evento “Espírito Santo no Cenário
Nacional de Basquetebol”- Temporada 2013/2014, no
período de 30/12/2013 a 30/04/2014.
Ao ﬁnal da Tomada de Contas Especial instaurada pelo
Sr. Wallace Nascimento Valente, então Secretário Municipal de Esportes e Lazer, por intermédio da Portaria SEMESP nº 006/2016, concluiu-se que haveria débitos em
desfavor da Federação Capixaba de Basquetebol, haven-

do o encaminhamento da TCE a este Tribunal.
O instrumento de suporte para a TCE foi o “Relatório Solução de Pendências”, constante às ﬂs. 128 a 149 do processo administrativo nº 337.5411/2016, cujos itens considerados irregulares e que causaram prejuízo ao erário
foram relatados na ITI 301/2017-9.
A instrução revela o seguinte quadro, no formato estruturado na Instrução Técnica Conclusiva, qual seja:
Item III.1 da ITI 00301/2017-9: Ausência de prestação de
contas do copatrocínio nº 002/2013, celebrado entre o
município de Vitória, através da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, e a Federação Capixaba de Basquete –
FECABA
Critério: Art. 95, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Vitória, c/com o parágrafo único do art. 70 da
Constituição do Estado do Espírito Santo; e art. 4º da Lei
Municipal nº 5.804/2002, c/com o Decreto Municipal nº
13.425/2007.
Responsáveis:
Federação Capixaba de Basquete (entidade)
Conduta: Não houve apresentação, por parte do representante legal da Federação Capixaba de Basquete, da
prestação de contas integral da execução do copatrocínio nº 002/2013, celebrado entre o município de Vitória,
através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e a
Federação Capixaba de Basquete –FECABA.
Nexo: A conduta omissiva do responsável não comprovou a aplicação de todos os recursos públicos recebidos
no objeto do termo de copatrocínio, conﬁgurando dano
ao erário.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, vez que a
www.tce.es.gov.br

cláusula 8ª do termo de copatrocínio, nos itens 4.2.1 e
4.2.2, previa a apresentação da prestação de contas da
aplicação dos recursos públicos, até o trigésimo dia após
o término da execução do evento. A responsabilidade
solidária da pessoa jurídica está prevista no art. 47 do
Código Civil Brasileiro.
Telmo Riomar (Presidente da Entidade)
Conduta: Não houve apresentação, por parte do representante legal da Federação Capixaba de Basquete, da
prestação de contas integral da execução do copatrocínio nº 002/2013, celebrado entre o município de Vitória,
através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e a
Federação Capixaba de Basquete –FECABA.
Nexo: A conduta omissiva do responsável não comprovou a aplicação de todos os recursos públicos recebidos
no objeto do termo de copatrocínio, conﬁgurando dano
ao erário.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, vez que a
cláusula 8ª do termo de copatrocínio, nos itens 4.2.1 e
4.2.2, previa a apresentação da prestação de contas da
aplicação dos recursos públicos, até o trigésimo dia após
o término da execução do evento. A responsabilidade
solidária da pessoa jurídica está prevista no art. 47 do
Código Civil Brasileiro.
Conforme ITI, a FECABA recebeu os recursos públicos repassados pelo Município de Vitória para a execução do
objeto previsto no Copatrocínio nº 002/2013, mas não
apresentou todos os comprovantes de despesas hábeis
a demonstrarem a respectiva prestação de contas, reconhecendo a comissão de TCE, que houve prestação de
contas parcial no copatrocínio, e que não foi suﬁciente
demonstrar a aplicação de 100% dos recursos recebidos
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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pela entidade privada, conﬁgurando dano ao erário no
valor total atualizado em R$ 147.222,44 (cento e quarente e sete mil e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos) ou 46.201,9268 VRTE.
Foram apontados como irregulares os seguintes itens:
Item I b – Anexos C, D e E – prestação de contas total –
processo administrativo nº 462.9385/2014, que faltou o
anexo D corrigido referente à 3ª parcela e planilhas da
prestação de contas ﬁnal;
Item III a – Pagamentos de tributos fora da vigência,
referentes à 3º parcela, em 18/7/2014, conforme cópias às ﬂs. 201 e 202 do processo administrativo nº
337.5411/2016, o que violou o item 2.1.3 (das vedações)
do Manual de Convênios e Instrumentos Congêneres da
prefeitura municipal de Vitória – PMV, sendo que a entidade deveria devolver o valor de R$ 6.027,31 (seis mil
vinte e sete reais e trinta e um centavos) ao cofre municipal;
Item III c – Pagamentos das notas ﬁscais fora da vigência referentes à 3ª parcela, com cópias às ﬂs. 81 a 102 do
processo administrativo nº 337.5411/2016, em violação
ao item 2.1.3 (das vedações) do Manual de Convênios e
Instrumentos Congêneres da PMV, devendo ser devolvido o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao
cofre municipal;
Item IV – Trata dos serviços de gerenciamento e administração do evento, efetuado pela CUFA (empresa contratada pela FECABA), referente a 3 (três) parcelas de R$
10.262,50 (dez mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que foi ressalvado pela Procuradoria
Geral do Município às ﬂs. 126 e 127 do processo administrativo nº 337.5411/2016, mas que está sendo men-

cionado para ciência do responsável quanto à obrigatoriedade do recolhimento dos encargos trabalhistas;
Item V – A comissão de TCE concluiu que o responsável deverá recolher junto aos órgãos competentes o percentual de 1,5% referente ao imposto de renda retido e
4,65% referente às contribuições sociais retidas;
Itens VII e VIII – A comissão de TCE concluiu que os fatos
comprometeram a formalidade do ato, constituindo infração aos princípios contábeis e a legislação vigente. O
fato é referente às divergências entre as pessoas física e
jurídica, quando da emissão da nota ﬁscal, pagamentos,
contrato e distrato;
Item IX – A comissão de TCE concluiu que os pagamentos são irregulares, pois foram efetuados por pessoas estranhas ao copatrocínio, devendo o valor de R$ 2.994,34
(dois mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta e
quatro centavos) ser devolvido ao cofre municipal;
Item X – A comissão de TCE concluiu que o responsável
não atendeu à formalidade descrita no projeto básico, ﬂs.
30 a 41 do processo administrativo nº 337.5411/2016,
pois foram repassados recursos a proﬁssionais que não
apresentaram provas de registro junto aos respectivos
conselhos proﬁssionais, conﬁgurando contratações sem
a devida formalidade legal, referente aos seguintes contratados:
a) Marcelo Nogueira – Fisioterapeuta – contratado através da empresa Núcleo Especializado de Fisioterapia e
Estética, sem o comprovante de registro no Conselho Regional de Fisioterapia, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e
um mil reais);
b) Luciana de Souza – Preparadora Física – contratada
sem o comprovante de registro no Conselho Regional de
www.tce.es.gov.br

Educação Física. Porém o valor de R$ 27.000,00 (vinte
e sete mil reais), referente à contratação, já foi efetivamente computado para devolução ao erário municipal,
conforme item III c já mencionado.
Item XI – A comissão de TCE veriﬁcou que foram contratados os seguintes proﬁssionais:
a) Enio Angelo Vechi – Técnico, a partir de 16/1/2014;
b) Victor de Freitas Botelho Rodrigues – Assistente Técnico, a partir de 1/1/2014;
c) Márcio Faria de Azevedo – Assistente Técnico, a partir de 1/1/2014;
Entretanto, nas súmulas dos dias 16/1 e 8/3/2014, foi
identiﬁcado pela comissão de TCE que o Sr. Luiz Felipe
Faria de Azevedo atuou como Assistente Técnico sem
contrato; e no dia 10/3/2014 o Sr. Luiz Felipe Faria de
Azevedo Filho atuou como Assistente Técnico também
sem contrato. Por isso, considerando que havia contrato
celebrado com outros proﬁssionais para execução desses serviços naqueles dias, a comissão concluiu que os
valores referentes àquelas diárias devem ser devolvidos
ao erário municipal, conforme abaixo:
1) 16/1/2014 – ausência do técnico, diária do proﬁssional no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais);
2) 8/3/2014 – ausência do técnico, diária do proﬁssional
no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais);
3) 10/3/2014 – ausência do técnico, diária do proﬁssional no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Portanto, deve ser devolvida a quantia total de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais);
Item XII – a comissão de TCE não identiﬁcou nas DCTF se
os valores declarados são referentes aos retidos da emSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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presa Núcleo E. Estética e quanto a GFIP o protocolo foi
considerado correto, mas não foi apresentada a contribuição patronal paga.
Devidamente citados os responsáveis solidários Federação Capixaba de Basquete e Telmo Riomar, o responsável Telmo Riomar, foi considerado revel pelo Conselheiro
Relator por meio do Despacho 61347/2017-8 (ﬂs. 173).
Quanto a Federação Capixaba de Basquete, foi apresentada defesa por meio de seu representante legal, Senhor
Carlos Carvalho Loureiro, informando, preliminarmente, a falha de notiﬁcação em relação à Tomada de Contas, aﬁrmando que nas prestações de contas a entidade
sempre prestava as informações tempestivamente quando era requisitada.
Trouxe ainda breve histórico sobre a formalização do
convênio com a participação de outras prefeituras e do
Estado, aﬁrmando ausência de irregularidades da seguinte forma:
O evento foi realizado integralmente, sendo tudo provado por farto material jornalístico e fotográﬁco;
Havia um ﬁscal do evento que compareceu in loco e
atestou que tudo estava em conformidade;
Foi constatado que os materiais adquiridos os foram de
fato e serviram para atingir a meta estipulada no Plano
de Trabalho;
As pessoas contratadas as foram de fato e são notórias
dentro do esporte e de fácil identiﬁcação e localização
para eventual diligência;
Nenhum item do Plano de Metas e Objetivos deixou de
ser executado;
Nenhuma das contrapartidas publicitárias deixou de ser

entregue à PMV;
As contrapartidas sociais foram entregues tais como:
presença de alunos da rede pública em jogos realizados
no estado, palestras de atletas e membros de comissão
em escolas públicas, realização de campanhas de arrecadação de alimentos, entre outras.
Quanto ao patrocínio esportivo e suas propriedades, alegou que a marca da Prefeitura de Vitória foi utilizada nos
uniformes, materiais de treinamento, jogos, viagens e
eventos esportivos.
Da análise destas justiﬁcativas, a ITC 5258/2017-5 ressaltou que convênio é forma de ajuste entre o poder público e entidades privadas ou públicas, para realização
de objetivos de interesse comum, mediante mútua colaboração, destacando ainda o que leciona Maria Sylvia
Zanella Di Pietro em sua obra:
d) no convênio, veriﬁca-se a mútua colaboração, que pode assumir várias formas, como repasse de verbas, uso
de equipamentos, de recursos humanos e materiais, de
imóveis, de know-how e outros: por isso mesmo, no
convênio não se cogita de preço ou remuneração, que
constitui cláusula inerente aos contratos;
e) dessa diferença resulta outra: no contrato, o valor pago a título de remuneração passa a integrar o patrimônio da entidade que o recebeu, sendo irrelevante para o
repassador a utilização que será feita do mesmo; no convênio, se o conveniado recebe determinado valor, este
ﬁca vinculado à utilização prevista no ajuste; assim, se
um particular recebe verbas do poder público em decorrência de convênio, esse valor não perde a natureza de dinheiro público, só podendo ser utilizado para os
ﬁns previstos no convênio; por essa razão, a entidade
www.tce.es.gov.br

está obrigada a prestar contas de sua utilização, não só
ao ente repassador, como ao Tribunal de Contas;
Resta claro com isso que no convênio, os recursos repassados não perdem a natureza de dinheiro público, só podendo ser utilizado para ﬁns previstos no convênio, por
essa razão, a entidade está obrigada a prestar contas de
sua utilização, não só ao ente repassador, como ao Tribunal de Contas.
A Constituição Federal estabelece o dever de prestação
de contas em seu artigo 70, in verbis:
Art. 70. A ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Quanto ao mérito, passa-se a análise dos indícios apontados, tendo o responsável Federação Capixaba de Basquete, por meio de seu representante legal, Senhor Carlos Carvalho Loureiro, apresentado justiﬁcativa em relação a cada um dos itens apresentados na Instrução Técnica Inicial 301/2017-9, conforme abaixo explicitado:
ITEM I b – Anexos C, D e E – prestação de contas total –
processo administrativo nº 462.9385/2014, que faltou o
anexo D corrigido referente à 3ª parcela e planilhas da
prestação de contas ﬁnal:
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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O defendente apresentou justiﬁcativas informando que
encaminhou todas as planilhas, relatórios e anexos exigidos, mas que havia uma resistência da Administração
em receber.
Da documentação apresentada pelo defendente às ﬂs.
84/163, constata-se uma Relação de Pagamentos com 44
itens, no valor total de R$ 217.500,00 (duzentos e dezessete mil e quinhentos reais), destacando a área técnica
que tal documento não está assinado.
A ITC 5258/2017 observou que não foi encontrada a
prestação de contas ﬁnal, e da análise do Anexo C- Relatório de execução físico- ﬁnanceira, veriﬁcou que estava
incompleto, pois nas colunas referentes ao “Executor” e
“Outros” não havia informações detalhadas, constatando ainda que o total destas informações representa R$
216.509,41 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e nove
reais e quarenta e um centavos).
A Federação Capixaba de Basquetebol indicou ainda a
devolução de R$ 990,59 (novecentos e noventa reais e
cinquenta e nove centavos) à Prefeitura Municipal de Vitória, ﬁcando acertada a divergência de saldos entre o
Anexo C e a Relação de Pagamentos.
Porém, a área técnica aﬁrma que tal irregularidade formal permanece devido a ausência da prestação de contas ﬁnal que não foi encaminhada, ressaltando que com
a documentação inerente à tomada de contas continua-se a análise a ﬁm de elucidar a existência de dano ao
erário e sua quantiﬁcação.
A ITC 5258/2017 destacou ainda que as irregularidades
de natureza formal, que não envolvem dano ao erário,
são objeto de análise e mérito na própria Administração,
restando ao Tribunal de Contas a análise do prejuízo ao

erário, conforme requisito constitutiva para as Tomadas
de Contas Especiais, não havendo, portanto, análise de
mérito sobre o citado ponto.
ITEM III a – Pagamentos de tributos fora da vigência,
referentes à 3º parcela, em 18/7/2014, conforme cópias às ﬂs. 201 e 202 do processo administrativo nº
337.5411/2016, o que violou o item 2.1.3 (das vedações)
do Manual de Convênios e Instrumentos Congêneres da
prefeitura municipal de Vitória – PMV, sendo que a entidade deveria devolver o valor de R$ 6.027,31 (seis mil
vinte e sete reais e trinta e um centavos) ao cofre municipal;
O responsável informou que o período de vigência do
convênio em questão foi de 30/12/2013 a 20/05/2014,
realizando a Prefeitura de Vitória o depósito da 3ª parcela dia 19/05/2015, ou seja, penúltimo dia da vigência, o que diﬁcultou a realização das operações necessárias à execução ﬁnanceira do projeto. Aﬁrma ainda
que as notas ﬁscais tiveram seus fatos geradores e sua
emissão dentro da vigência e o pagamento se deu no dia
21/05/2014, um dia após o prazo.
Foi veriﬁcado pela ITC 5258/2017 que às ﬂs. 138 consta
um comprovante bancário que demonstra depósito em
19/05, conforme alegado pelo defendente.
Da análise da documentação apresentada e do Relatório
de Pagamento, a área técnica observou que não havia o
recolhimento de impostos após a data de 19/05/2014,
e dessa forma ou o relatório de pagamento não condiz
com a realidade de pagamentos realizados no Convênio,
ou os impostos pagos não foram ligados ao convênio.
Dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais
(ﬂs. 200/202 do Processo de Tomada de Contas Espewww.tce.es.gov.br

cial- nº 337.5411/2016) relatou a ITC que se referem a
recolhimentos da Central Única das Favelas do ES- CUFA,
ou seja, organização diversa da Convenente, não havendo, portanto, por parte do defendente, comprovação de
que os pagamentos se referiam a parcelas de convênio,
por terem sido realizados em nome de outra instituição
e porque tais despesas não se encontravam discriminadas no Relatório de Pagamentos.
Concluiu a ITC 5258/2017 pela manutenção da irregularidade com determinação de ressarcimento aos cofres
municipais no valor apontado à época pela Comissão de
Tomada de Contas de R$ 6.027,31, no ano de 2014, equivalendo a 2390,8409 VRTE, que atualizados representam
R$ 7.602,87 (sete mil, seiscentos e dois reais e oitenta e
sete centavos).
ITEM III c – Pagamentos das notas ﬁscais fora da vigência referentes à 3ª parcela, com cópias às ﬂs. 81 a 102 do
processo administrativo nº 337.5411/2016, em violação
ao item 2.1.3 (das vedações) do Manual de Convênios e
Instrumentos Congêneres da PMV, devendo ser devolvido o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao
cofre municipal
Foi apresentada defesa em conjunto ao item anterior,
e conforme análise da área técnica da Relação de Pagamentos (ﬂs. 134/135) não foi possível encontrar pagamentos discriminados após o mês de maio, constando nesta lista 44 itens, porém, nenhum referia-se a mês
posterior a maio. Permanecendo, portanto, irregular a
prestação de contas, porque foram utilizados documentos comprobatórios extemporâneos, não provadas as
despesas e porque foram discriminadas sem a devida
comprovação. Em ambos os casos, opera-se o ressarcimento ao erário.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Ao veriﬁcar o “Relatório Solução de Pendências” (ﬂs. 128
a 149 do processo administrativo nº 337.5411/2016), a
ITC constatou no Item III - pagamentos fora da vigênciaalgumas notas emitidas fora da vigência porque estavam
substituindo outras notas para sua regularidade, ou seja,
as despesas haviam ocorrido dentro da vigência, porém,
por conta de erro documental da nota ﬁscal, estas foram
substituídas, sendo que as novas notas ﬁscais foram emitidas somente após o período de vigência, conforme ﬂs.
132 do processo Municipal:
NF CANCELADA DATA NF SUBSTITUÍDA DATA VALOR
0001 09/04/2014 0005 29/08/2014 R$ 9.000,00
0002 09/04/2014 0006 29/08/2014 R$ 9.000,00
0001 08/04/2014 0007 29/08/2014 R$ 9.000,00
0002 09/04/2014 0008 29/08/2014 R$ 9.000,00
0004 19/04/2014 0007 01/09/2014 R$ 9.000,00
0004 19/05/2014 0009 01/09/2014 R$ 9.000,00
0013 19/05/2014 0018 02/09/2014 R$ 6.000,00
TOTAL R$ 60.000,00
Segundo análise da prestação de contas “Entendo que
neste quesito, só pode ser validade ou autorizado pelo
ordenador de despesa, é uma decisão gerencial e não
técnica, segundo manual de convênios (...)”.
A ITC 5258/2017 aﬁrmou que as despesas operadas fora da vigência do convênio devem ser ressarcidas, e no
presente caso tais irregularidades decorrem meramente de substituição de notas ﬁscais, de modo que as despesas ocorreram dentro do período de convênio, e considerando que não foi apontada falha na prestação do
serviço, subentende-se que a mera substituição de notas
ﬁscais não é fato suﬁciente para tornar irregular a des-

pesa, opinando a área técnica pelo afastamento da irregularidade.

blicos para pagamento de tributos, não se tratando, portanto, de indício de irregularidade.

Item IV – Trata dos serviços de gerenciamento e administração do evento, efetuado pela CUFA (empresa contratada pela FECABA), referente a 3 (três) parcelas de R$
10.262,50 (dez mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que foi ressalvado pela Procuradoria
Geral do Município às ﬂs. 126 e 127 do processo administrativo nº 337.5411/2016, mas que está sendo mencionado para ciência do responsável quanto à obrigatoriedade do recolhimento dos encargos trabalhistas.

Tendo em vista o exposto acima, entendeu a ITC
5258/2017 que também não análise de mérito sobre este ponto.

O presente item não foi apontado como irregular pela
Comissão da Tomada de Contas Especial e há ainda parecer da Procuradoria Municipal informando que a contratação de empresa terceirizada para gestão e organização
de evento esportivo é apenas um dos componentes do
projeto como um todo, informando ainda o Procurador
Municipal que não há qualquer violação ao artigo 4º, IV
da Lei 5804/2002, que veda a taxa de administração cobrada pela entidade beneﬁciaria.

Tal irregularidade possui natureza formal, que não envolve dano ao erário, sendo, portanto, objeto de análise e
mérito na própria Administração, restando a esta Corte
de Contas a análise do prejuízo ao erário, conforme requisito constitutivo para as Tomadas de Contas.

Aﬁrma a ITC 5228/2017 que não há análise de mérito
sobre o presente ponto.
Item V – A comissão de TCE concluiu que o responsável deverá recolher junto aos órgãos competentes o percentual de 1,5% referente ao imposto de renda retido e
4,65% referente às contribuições sociais retidas
Conforme ITC, este item relaciona-se a matéria alheia
à Tomada de Contas Especial, tendo em vista que analisa obrigações tributárias da entidade particular com a
União e esse ponto é uma determinação da administração municipal sobre tributos federais, diferente de itens
anteriores que envolveram a utilização de recursos púwww.tce.es.gov.br

Itens VII e VIII – A comissão de TCE concluiu que os fatos
comprometeram a formalidade do ato, constituindo infração aos princípios contábeis e a legislação vigente. O
fato é referente às divergências entre as pessoas física e
jurídica, quando da emissão da nota ﬁscal, pagamentos,
contrato e distrato;

Ao veriﬁcar o “Relatório de Soluções e Pendências” (ﬂs.
128 a 149 do Processo Administração nº 337.5411/2016),
a ITC 5258/2017 entendeu tal ponto como um conjunto
de irregularidades contábeis, mas que não representam
dano ao erário, e com isso não há análise de mérito sobre este ponto.
Item IX – A comissão de TCE concluiu que os pagamentos são irregulares, pois foram efetuados por pessoas estranhas ao copatrocínio, devendo o valor de R$ 2.994,34
(dois mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta e
quatro centavos) ser devolvido ao cofre municipal;
O responsável apresentou justiﬁcativas alegando que o
que se discute neste item é o pagamento de feito diretamente pelo Sr. Luiz Felipe Faria de Azevedo de alguns tributos e obrigações que estavam atrasadas, sendo que o
fez em sentido de urgência para que não deixasse descoSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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berta nenhuma obrigação.
Aﬁrmou ainda que a Prefeitura exigiu a devolução de algo que já foi pago e que era obrigação de pagar, e o fato
de o recolhimento ter sido feito com dispêndio de outra
pessoa e posteriormente reembolsado, não signiﬁca não
quitação. Pelo contrário, aﬁrmou o responsável que está
claro que isso ocorreu, de modo que nenhum prestador
e nem a fazenda pública, poderão, no futuro, reclamar
de débito. Além disso, informa que mesmo que o Senhor
Luiz Felipe não ﬁgurasse formalmente no processo, era o
maior interessado no sucesso do projeto, agindo ele com
zelo, tentando sanar um problema.
A área técnica entendeu que a argumentação não merece prosperar, pois no “Relatório Soluções de Pendência” (ﬂs. 128 a 149 do processo administrativo nº
337.5411/2016), não trata do Senhor Luiz Felipe, mas
sim da entidade denominada CETAF e da pessoa Wilma
F. de Azevedo.
E ainda, de acordo com a Comissão de Tomada de Contas não foi exigida “a devolução do que já foi pago e que
era obrigação de pagar”, conforme alegado pelo responsável, mas sim a prestação de contas da despesa, a justiﬁcativa para utilização do recurso público e sua pertinência com o objeto do convênio.
O defendente ainda não comprovou a legalidade desta
despesa realizada em nome de entidade e pessoa estranha ao convênio, não havendo na documentação apresentada a justiﬁcação para o pagamento de tais despesas, sendo que o valor apontado foi de R$ 2.994,34, no
ano de 2014, equivalendo a 1187,7588 VRTE, concluindo
a área técnica pela manutenção da irregularidade com
a determinação de ressarcimento aos cofres municipais,
conforme apontado pela Comissão de Tomada de Con-

tas, no valor de 1187,7588 VRTE, que atualizados representam R$ 3.784,79 (três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos).
Item X – A comissão de TCE concluiu que o responsável
não atendeu à formalidade descrita no projeto básico, ﬂs.
30 a 41 do processo administrativo nº 337.5411/2016,
pois foram repassados recursos a proﬁssionais que não
apresentaram provas de registro junto aos respectivos
conselhos proﬁssionais, conﬁgurando contratações sem
a devida formalidade legal;
O responsável apresentou justiﬁcativa aﬁrmando que foram apresentados pelos proﬁssionais comprovantes de
que eram registrados nos respectivos conselhos de proﬁssão, sendo que as exigências (formação superior, registro nos respectivos conselhos e experiência em basquetebol) foram demonstradas nos currículos apresentados.
A Comissão de Tomada de Contas Especial se referiu especiﬁcamente a Marcelo Nogueira (ﬁsioterapeuta) e Luciana de Souza (preparadora física), visto que não constavam nos autos informações sobre a regularidade dos
proﬁssionais, nem documentação apresentada pela entidade.
Este item, conforme exposto pela ITC, representa indício de irregularidade formal, presente na contratação de
proﬁssionais sem o devido registro nos respectivos conselhos de classe, porém não foi apontado que tais proﬁssionais não prestaram o serviço, não se podendo falar em dano ao erário, tendo em vista que o serviço foi
prestado.
As irregularidades de natureza formal que não envolvem
dano ao erário são objeto de análise e mérito na própria
www.tce.es.gov.br

administração ou nos respectivos Conselhos Regionais,
conforme visto anteriormente, restando a este Tribunal
análise do prejuízo ao erário, conforme requisito constitutivo para as Tomadas de Contas.
Conforme ITC 5258/2017, não foi apontada falha na
prestação do serviço, pressupondo que a mera ausência
de comprovação de irregularidade não é fato suﬁciente
para tornar irregular essa despesa, opinando pelo afastamento desta irregularidade.
Item XI – Divergência nas súmulas de jogos, nas funções
de técnico e assistente;
Foi identiﬁcado pela Comissão de Tomada de Contas Especial contratação dos seguintes proﬁssionais: Ênio Ângelo Vechi- Técnico, a partir de 16/1/2014; Victor de Freitas Botelho Rodrigues– Assistente Técnico, a partir de
1/1/2014; Márcio Faria de Azevedo – Assistente Técnico, a partir de 1/1/2014, porém, nas súmulas dos dias
16/01/2017, 8/3/2014 e 10/03/2014, foi identiﬁcado pela comissão de TCE que o Sr. Luiz Felipe Faria de Azevedo atuou como Assistente Técnico sem contrato. Por isso, considerando que havia contrato celebrado com outros proﬁssionais para execução desses serviços naqueles dias, a comissão concluiu que os valores referentes
àquelas diárias deveriam ser devolvidos ao erário municipal, num total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Foram apresentadas justiﬁcativas informando que as súmulas, na sua maioria, são de preenchimento eletrônico pela própria organização da competição, a Liga Nacional de Basquete, não podendo ser utilizada para comprovar se determinada pessoa estava atuando e em qual
função.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Aﬁrmou ainda o responsável que é comum no esporte a
substituição momentânea do técnico pelo assistente ou
qualquer outro membro da equipe técnica, por inúmeras razões, sendo injusto ao prestador descontar aqueles dias, por questões pontuais, sendo ainda que o prestador não recebia por diárias e sim por mês, cabendo ao
contratante deﬁnir se, quando de uma falta, haveria desconto pecuniário ou apenas uma advertência. Sustenta
ainda que a PMV está criando uma regra “mirabolante”
para forçar a devolução de recurso.
A área técnica veriﬁcou que do relatório da comissão de
tomada de contas não há fundamentação para devolução dos valores, e a mera ausência do técnico na súmula do evento esportivo não pode, por si só, indicar uma
despesa irregular.
Ainda, ao fazer análise dos dias de jogos apontados
como irregulares (16/01/2014, dia 08/03/2014 e dia
10/03/2014), foi veriﬁcado pela ITC que havia na súmula um técnico e um assistente técnico, ainda que substitutos dos contratados. Além disso, no relatório da comissão e no “Relatório Solução de Pendências” (ﬂs. 128
a 149 do processo administrativo nº 337.5411/2016)
foi apontado que não havia justiﬁcativa do valor de R$
400,00 pagos como diária ao proﬁssional, porém, não
foi possível encontrar qual fundamento foi utilizado para aferir que o custo diário do proﬁssional era esse valor.
Concluiu a ITC 5258/2017 que diante dessa imprecisão
da análise realizada pela Comissão da Tomada de Contas
Especial não há que se considerar como irregular a mera ausência de proﬁssional, até porque havia outro proﬁssional o substituindo, não havendo, portanto, falha na
prestação do serviço, subentendendo que a mera ausência de citação do proﬁssional na súmula de jogo não é fa-

to suﬁciente para tornar irregular a despesa, sugerindo o
afastamento desta irregularidade.
Item XII – a comissão de TCE não identiﬁcou nas DCTF se
os valores declarados são referentes aos retidos da empresa Núcleo E. Estética e quanto a GFIP o protocolo foi
considerado correto, mas não foi apresentada a contribuição patronal paga.
O responsável informa que dentro do processo de prestação de contas, estes itens já foram atendidos, sendo
que de início foram apresentadas pela FECABA somente
as guias pagas, sendo posteriormente pedido as DCTF’s e
os protocolos de entrega.
Ao referente aos tributos municipais, também foram
apresentadas as declarações individualizadas, que se somaram, então, as guias pagas, identiﬁcando os referidos
prestadores e cada valor retido e recolhido.
Com relação ao Núcleo Especializado de Fisioterapia e
Estética, informou que esta empresa se enquadra no
Simples Nacional, não havendo que se falar em retenção
e geração de obrigação patronal a recolher.
Informou a ITC 5258/2017 que o presente item se refere
a matéria alheia à Tomada de Contas Especial, tendo em
vista que analisa obrigações tributárias da entidade particular com a União, sendo esse ponto uma determinação da administração municipal sobre tributos federais,
não se tratando de indício de irregularidade, opinando
pela não análise do mérito sobre o citado ponto.
Pelo exposto acima, a conclusão da análise e a proposta
de encaminhamento elaboradas pela área técnica quando da ITC 5258/2017 foram as seguintes:
3. CONCLUSÃO DE ANÁLISE:
Veriﬁca-se dos pontos tratados anteriormente que reswww.tce.es.gov.br

tam como objeto desta Tomada de Contas Especial o
item relativo a pagamentos irregulares a pessoas estranhas ao convênio e o item relativo ao pagamento de tributos em momento posterior à vigência do convênio.
Tais irregularidades na prestação de contas ensejaram
um dano total de
IRREGULARIDADE

DANO ATUALIZA- VRTE
DO (R$)
Pagamentos de tri- R$ 7.602,87
2.390,8409
butos posteriores à
vigência
Pagamentos a pes- R$ 3.784,79
1.187,7588
soas estranhas ao
convênio
TOTAL
R$ 11.387,66
3.578,5997

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
4.1 Preliminarmente, com base no artigo 157, §7º, do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução 261/13,
bem como no artigo 65 da Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, Lei Complementar
nº 621/2012, a declaração de revelia do Sr. Telmo Riomar.
4.2 Por todo o exposto e com base no inciso III, do artigo
84, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se
que sejam julgadas irregulares as constas, tendo em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
4.2.1. Ausência de prestação de contas do copatrocínio
nº 002/2013, celebrado entre o município de Vitória,
através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e a
Federação Capixaba de Basquete – FECABA
Critérios:Art. 95, parágrafo único, da Lei Orgânica do
Município de Vitória, c/c o parágrafo único do art. 70
da Constituição do Estado do Espírito Santo; e art. 4º da
Lei Municipal nº 5.804/2002, c/c o Decreto Municipal nº
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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13.425/2007.

1. ACÓRDÃO

Responsáveis: Federação Capixaba de Basquete – entidade convenente.

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:

Telmo Riomar – Presidente da Entidade.
Ressarcimento: R$ 11.387,66 (onze mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), equivalentes a 3578,5997 VRTE.
4.3. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por/pela:
4.3.1. Rejeitar as razões de justiﬁcativas e julgar irregulares as contas da Federação Capixaba de Basquete
e do Sr. Telmo Riomar em razão da prática de ato ilegal e cometimento de dano ao erário, presentiﬁcado no
item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-os ao ressarcimento, de forma solidária, do valor R$
11.387,66 (onze mil, trezentos e oitenta e sete reais e
sessenta e seis centavos), equivalentes a 3578,5997 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “a” e “b”
da Lei Complementar 621/2012.
O Ministério Público, através do Parecer 6279/2017
de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, anuiu a proposta da área técnica constante da ITC
5258/2017, bem como sugeriu aplicação de multa.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, na esteira do entendimento da área técnica e ministerial, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição

1.1. DECLARAR A REVELIA do Senhor Telmo Riomar, com
base no artigo 157, §7º, da Resolução TC 261/2013 (RITCEES), bem como no artigo 65 da Lei Complementar nº
621/2012.
1.2. REJEITAR as razões de justiﬁcativas e JULGAR IRREGULARES as contas da Federação Capixaba de Basquete e do Senhor Telmo Riomar, em razão de prática de ato
ilegal e cometimento de dano ao erário, presente no seguinte item:
III.1 da ITI 00301/2017-9- Ausência de prestação de contas do copatrocínio nº 002/2013, celebrado entre o município de Vitória, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e a Federação Capixaba de Basquete – FECABA
- Critério:
Art. 95, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município
de Vitória, c/com o parágrafo único do art. 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo; e art. 4º da Lei Municipal nº 5.804/2002, c/com o Decreto Municipal nº
13.425/2007.
- Responsáveis:
Federação Capixaba de Basquete (entidade)
Telmo Riomar (Presidente da Entidade)
1.3. CONDERNAR, solidariamente, a Federação Capixaba de Basquete e o Senhor Telmo Riomar ao ressarcimento do valor de R$ 11.387,66 (onze mil, trezentos e
www.tce.es.gov.br

oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), equivalentes a 3578,5997 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar 621/2012 e
COMINAR multa individual aos responsáveis no valor de
R$3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 87, IV c/c
134 da lei Complementar nº 621/2012.
1.4. DAR CIÊNCIA aos interessados e ao Ministério Público de Contas.
1.5. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Por unanimidade
3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª 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 em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(Relator) e Márcia Jaccoud Freitas.
5. Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 956/2018 – PLENÁRIO
Processo: 05086/2016-9
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ALVAREZ MARCHITO DE SIQUEIRA FILHO
[GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES)],LEONARDO CAETANO KROHLING [GREGORIO RIBEIRO DA
SILVA (OAB: 16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO
SOBREIRO (OAB: 15786-ES)], LIGA ESPIRITOSSANTENSE
DAS ESCOLAS DE SAMBA, ROGERIO SARMENTO
FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA – PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITORIA – EXERCÍCIO DE 2015 – ACOLHER AS RAZÕES DE DEFESA E AFASTAR O RESSARCIMENTO – APLICAR MULTA – DETERMINAR – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI.

RELATÓRIO.
Trata-se de ação ﬁscalizatória prevista no Plano Anual de
Fiscalização para o exercício de 2016 (PAF 2016), deﬂagrada na Prefeitura Municipal de Vitória, com o objetivo
de examinar a aplicação dos recursos municipais repassados por meio de convênios e revisões de contratos, vigentes ao longo de 2015 até março de 2016.
Encerrada a ﬁscalização levada a efeito pela SecexMunicípios - Secretaria de Controle Externo de Fiscalização
dos Municípios, expediu a equipe técnica o Relatório de
Auditoria 00022/2016-4, evidenciando procedimentos
irregulares relacionados aos convênios nº 060/2015 e nº
538/2015 celebrados entre a PMV e a LIESES, passíveis
de produzirem danos ao erário; opinando, por ﬁm, pela
conversão do feito em Tomada de Contas Especial e pela
citação dos agentes responsáveis para apresentação de
alegações de defesa e documentos que entenderem necessários, ou recolherem as importâncias devidas em razão dos achados de auditoria identiﬁcados.
Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 00940/2016-7,
propiciaram a convocação dos responsáveis para apresentarem suas justiﬁcativas nos termos da Decisão
03378/2016- Plenário, que acompanhou o voto do então Conselheiro-relator José Antônio Pimentel, deixando
de acolher a sugestão da unidade técnica de conversão
do feito em tomada de contas especial, adiando tal deliberação para depois dos responsáveis produzirem suas defesas.
Regularmente citados, os responsáveis exercitaram seu
direito de defesa, apresentando suas justiﬁcativas e documentos comprobatórios.
www.tce.es.gov.br

Ainda, foi expedida notiﬁcação ao Sr. Luciano Santos Rezende – Prefeito municipal, dando ciência do processo
TC 5.086/2016 para adoção das medidas que entendesse cabíveis.
Ao proceder ao exame das justiﬁcativas e documentos apresentados, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, em Instrução Técnica Conclusiva 06018/2017-7, manteve os indicativos de irregularidade constantes nos pareceres prévios expedidos pela
SecexMunicípios, opinando:
CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Após a análise dos fatos constantes do presente autos,
que versam sobre a Fiscalização Ordinária – Auditoria na
Prefeitura Municipal de Vitória - PMV (RA-O 022/20164), referente ao exercício de 2015, têm-se as seguintes
conclusões:
No que tange ao Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 022/2016, contido às ﬂs. 05/36 do processo TC
5086/2016, veriﬁcou-se a presença de indícios de irregularidades no Convênio 060/2016, que, em cotejo com
as teses de defesa, analisados nesta ITC, levaram ao opinamento pelo afastamento parcial das seguintes irregularidades:
a) Item 2.2, subitem - Objeto 1 - (Repasse às agremiações
a título de participação, no valor de R$1.284.000,00), alínea “b” Ausência de identiﬁcação das pessoas que atestaram o recebimento do valor.
Critério: Infringência ao parágrafo único do artigo 70 da
Constituição Federal; princípio da Transparência; artigo
308, c/c art. 662 do Código Civil; Cláusula Segunda, parágrafo segundo, alínea “g” do Convênio nº. 060/2015.
Responsáveis - Alvarez Marchito de Siqueira Filho – AsSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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sessor Técnico; Leonardo Caetano Krohling - Secretário
de Turismo, Trabalho e Renda; Rogério Sarmento – Presidente da Liga Espíritossantense das Escolas de Samba; Liga Espíritossantense das Escolas de Samba - LIESES
(Pessoa Jurídica).
3.2 Tendo em vista as análises procedidas nesta Instrução Técnica Conclusiva, que trata de Auditoria realizada
na Prefeitura de Vitória, opina-se pela manutenção das
seguintes irregularidades:
3.2.1 Item 2.1 desta ITC - (Celebração de Convênio
060/2016, contendo Plano de Trabalho sem o devido detalhamento dos itens 01 e 02 do Plano de Aplicação), restou irregular o subitem 1, referente à (Comissão Técnica), no valor de R$ 33.000,00, e subitem 2, referente à
(Premiação à LIESES por participação das agremiações ﬁliadas), em razão da ausência de detalhamentos das despesas que seriam adimplidas pelos repasses feitos pela
PMV no valor de R$1.284.000,00
Base legal: Infringência ao Art. 116, § 1º, inciso I, da Lei
Federal nº 8.666/93, bem como ao item 1.1.10 do Manual de Gestão de Convênios e Instrumentos Congêneres da PMV. Princípio da Transparência.
Responsável – Leonardo Caetano Krohling – Secretário
de Turismo, Trabalho e Renda da PMV.
3.2.2 Item 2.2 desta ITC - (Apresentação Irregular da
Prestação de Contas) do Convênio 060/2016. Nesse quesito para facilitar o entendimento dos achados as irregularidades foram divididas em quatro objetos, que por
sua vez, apresentaram outras inconsistências vinculadas aos seus respectivos objetos, conforme demonstra
o Quadro 3, abaixo.
Quadro 3 - Demonstração dos valores a serem ressarci-

dos
Base legal: Infringência ao parágrafo único do artigo 70
da CF/1988; princípio da Transparência; artigo 308; c/c
Cláusula Segunda, §1º e §2º, alínea “g” do Convênio nº.
060/2015, c/c item 3.2 do Manual de Gestão de Convênios e Instrumentos Congêneres da PMV.
Responsáveis - Alvarez Marchito de Siqueira Filho – Assessor Técnico; Leonardo Caetano Krohling - Secretário
de Turismo, Trabalho e Renda; Rogério Sarmento – Presidente da Liga Espíritossantense das Escolas de Samba; Liga Espíritossantense das Escolas de Samba - LIESES
(Pessoa Jurídica).
3.2.3 Item 2.3 desta ITC - (Ausência de Interesse Público e de Interesse Comum no Objeto Conveniado) - gravação de CDS e DVDS, referente ao Convênio 538/2015,
os argumentos acostados não elidiram as irregularidades referentes à venda dos CDS e DVDS, no valor de R$
60.000,00, que ocasionou o descumprimento de normas
legais, sendo proposto o afastamento do ressarcimento
e a imputação de multa aos responsáveis.
Base legal: Infringência ao princípio da supremacia do
interesse público, princípio da moralidade, bem como ao
conceito de convênio estampado no Manual de Gestão
de Convênios e Instrumentos Congêneres da PMV.

3.3.1 Preliminarmente, a conversão dos autos em tomada de contas especial, nos termos do art.57, inciso IV,
da LC 621/2012, tendo em vista a existência de DANO,
conforme irregularidades apontadas no item 2.2, resumidas na Tabela 6 e no Quadro 2, desta ITC, no valor de
R$1.389.600,00 equivalente a 517.137,43 VRTES.
3.3.2 Rejeitar as justiﬁcativas e julgar irregulares as contas do senhor Leonardo Caetano Krohling - Secretário de
Turismo, Trabalho e Renda, tendo em vista a prática de
atos ilegais dispostos nos itens 2.1 a 2.3 desta ITC, bem
como o cometimento de infrações que causaram injustiﬁcável dano ao erário presentiﬁcadas no item 2.2 desta
ITC, condenando-o ao ressarcimento solidário conforme
Quadro 3, constante do item 3.2.2 desta ITC.
3.3.3 Rejeitar as justiﬁcativas e julgar irregulares as contas do senhor Alvarez Marchito de Siqueira Filho – Assessor Técnico, tendo em vista o cometimento de infrações que causaram injustiﬁcável dano ao erário presentiﬁcadas no item 2.2 desta ITC, condenando-o ao ressarcimento solidário conforme Quadro 3, constante do item
3.2.2 desta ITC.

Responsáveis - Leonardo Caetano Krohling - Secretário
de Turismo, Trabalho e Renda; Rogério Sarmento - Presidente da Liga Espíritossantense das Escolas de Samba; Liga Espíritossantense das Escolas de Samba - LIESES
(Pessoa Jurídica).

3.3.4 Rejeitar as justiﬁcativas do senhor Rogério Sarmento - Presidente da Liga Espíritossantense das Escolas de Samba e da Liga Espíritossantense das Escolas de
Samba - LIESES (Pessoa Jurídica), tendo em vista o cometimento de infrações que causaram injustiﬁcável dano ao erário presentiﬁcadas nos itens 2.2 e 2.3 desta ITC,
condenando-os ao ressarcimento solidário conforme
Quadro 3, constante do item 3.2.2 desta ITC.

Por todo exposto, e diante do preceituado no art. 319,
Parágrafo Único, incisos I ao IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:

4 Sugere-se, por ﬁm, a expedição das seguintes RECOMENDAÇÕES à atual gestão da Prefeitura Municipal de
Vitória:

www.tce.es.gov.br
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4.1 Com fulcro no art.206, §2º, da Lei Complementar
261/2013, recomenda-se a Prefeitura Municipal de Vitória que nos próximos eventos culturais, em especial, a
produção do Carnaval de Vitória, cuja execução ao longo
dos anos vem sendo realizado com o apoio de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), sem ﬁns lucrativos, utilize como referência para o planejamento e execução do
seu ciclo de políticas públicas a Lei 13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015 que instituiu o novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC)
(...)
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Heron Carlos Gomes de Oliveira, às folhas 431/437, manifestou-se de acordo com a área técnica.
Registro, por ﬁm, que relato este feito em substituição
ao Conselheiro José Antônio Pimentel, nos termos dos
Atos Convocatórios nº 005/2017 e nº 001/2018.
2. FUNDAMENTAÇÃO.
2.1. DAS PRELIMINARES.
2.1.1- Da conversão do feito em Tomada de Contas Especial.
Visto que conﬁgurados indícios de irregularidades na fase de instrução processual passíveis de causar danos ao
erário, converto para ﬁns de julgamento o processo TC
5086/2016 - inicialmente enquadrado como Fiscalização/ Auditoria - em Tomada de Contas Especial, consoante o art. 57, inciso IV e art. 115 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
2.2- DO MÉRITO:
2.2.1. Indícios de irregularidades que remanescem na
Instrução Técnica Conclusiva ITC 6018/2017-7.

Pelo exposto na Instrução Técnica Conclusiva ITC
6018/2017, remanescem indicativos de irregularidade
constantes da Instrução Técnica Inicial ITI 00940/2016,
ratiﬁcados pelo Ministério Público de Contas no Parecer
7393/2017, relacionados aos convênios nº 060/2015 e
nº 538/2015 celebrados entre a PMV e a LIESES, em relação aos quais passo a me manifestar.
A Prefeitura Municipal de Vitória ﬁrmou o Convênio nº
060/2015 com a Liga Espírito-Santense da Escolas de
Samba, em 29/1/2015, no valor de R$1.475.000,00, tendo por objetivo prestar apoio ﬁnanceiro para a produção e execução do desﬁle das Agremiações Carnavalescas 2015, bem como repasse para Grêmio Recreativo e
Cultural Escola de Samba Unidos do Barreiros, para participação no Carnaval oﬁcial de Vitória realizado no Sambão do Povo em fevereiro de 2015.
A prestação de contas do Convênio - incluindo a comprovação da execução da contrapartida - apresentada tempestivamente em 7/4/2015, foi aprovada com ressalva
pela Concedente em 21/7/2015, merecendo a Convenente advertência por conta de equívoco em pagamento efetuado, mas atestando a Concedente que espelha a
prestação de contas apresentada a correta aplicação dos
recursos repassados.
Não obstante, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC 6018/2017, restam conﬁguradas as seguintes irregularidades relacionadas aos convênios aqui tratados:
Subitem 2.1 (ITC 6018/2017) - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 060/2016, CONTENDO PLANO DE TRABALHO SEM
O DEVIDO DETALHAMENTO DOS ITENS 01 E 02 DO PLANO DE APLICAÇÃO):
Responsável: Leonardo Caetano Krohling – Secretário de
www.tce.es.gov.br

Turismo, Trabalho e Renda da PMV.
Conduta irregular: aprovar o Plano de Trabalho e celebrar o Termo de Convênio 060/2015, contendo Plano de
Aplicação sem o devido detalhamento dos itens 1 e 2
(Comissão Técnica e Premiação à LIESES por participação das Agremiações Filiadas, respectivamente), restando prejudicada a identiﬁcação dos serviços a serem prestados a título de comissão técnica, e quais despesas seriam suportadas pelos recursos repassados às agremiações, bem como a deﬁnição dos critérios utilizados para
deﬁnir os valores que foram repassados.
Base legal: infringência ao art. 116, § 1º, inciso I da Lei
Federal nº 8.666/93, bem como ao item 1.1.10 do Manual de Gestão de Convênios e Instrumentos Congêneres da PMV. Princípio da Transparência.
No tocante aos indícios de irregularidade apontados
no item 2.1 da ITC 6018/2017 sob exame, relativamente à “ausência de detalhamento do item 01 (Comissão
Técnica)” contido no Plano de Aplicação do Convênio
060/2015, constata-se que não foram especiﬁcados os
serviços que seriam prestados a título de comissão técnica, apenas ﬁxou-se o valor de R$ 33.000,00 para um
quantitativo de 50 unidade de “serviços” ao preço unitário de R$ 660,00.
Sustenta a área técnica que deveria o gestor ter exigido
maior transparência do Plano de Aplicação “(...) de modo a subsidiar, futuramente, a análise da prestação de
contas, buscando aferir a pertinência das despesas, no
que concerne a observância ao ﬁm pactuado”.
Nos esclarecimentos apresentados sobre essa matéria,
alegou o justiﬁcante que o item “comissão técnica” engloba despesas de custeio de uma comissão composta
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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por 50 especialistas incumbidos de julgar as agremiações
em função dos diversos requisitos carnavalescos e classiﬁcá-las.
Ainda, que parcela relativa à “comissão técnica” foi paga
à empresa Thais Barros Dallabernardina, pessoa jurídica
(micro empresa) especializada em serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, que numa
cotação de preços procedida pelo LIESES, ofertou o menor preço; razão pela qual informa o justiﬁcante a impossibilidade de individualizar os especialistas contratados
ou os pagamentos efetuados a cada um dos membros
da comissão técnica, uma vez que “foi contratada uma
‘Comissão Técnica’ e não vários técnicos isoladamente”.
Não obstante, cumprindo obrigação estipulada no convênio, aﬁrma o Concedente ter supervisionado a execução dos serviços, assegurando seu ﬁel cumprimento, razão pela qual aprovou o repasse dessa parcela.
Quanto à suposição feita pela área técnica sobre a possibilidade de o valor pago a título de “comissão técnica” não ter sido repassado na sua totalidade aos jurados,
aﬁrma o justiﬁcante que “não há nos autos e nem chegou ao conhecimento deste subscritor qualquer indício
de que houve malversação de dinheiro público repassado em razão do referido Convênio”.
Em alegações de defesa, suscita ainda o princípio da presunção da inocência” e o “princípio da boa fé objetiva”
pela qual cada parte da relação jurídica deve agir pressupondo a lisura da outra; assentando, sob tais argumentos, que não seria lícito pressupor que as Escolas de Samba iriam desviar os valores por elas recebidos, bem como
que o numerário pago à “Comissão Técnica” não chegaria aos jurados.
Porém, em manifestação conclusiva, se posiciona a uni-

dade técnica pela manutenção da irregularidade apontada, uma vez que:
Os argumentos são frágeis e contraditórios, pois, carecerem de documentos especíﬁcos que comprovem o contrário do que foi imputado ao gestor nesse quesito.
Deve ﬁcar claro que o ônus da prova dos fatos imputados cabe ao gestor do órgão. Este tem o poder/dever de
ﬁscalizar e demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos públicos pagos, exigindo da empresa “terceirizada”, os documentos ﬁscais necessários nos moldes exigidos pelos dispositivos legais, como o caput do art.70 da
C.F/88, princípios da Legalidade, Moralidade, Economicidade e Eﬁciência e, Cláusula Segunda, inciso I, alíneas
“b” e “d” do Convênio 060/2015.
A prestação de contas da Comissão Técnica é “obscura
e generalista”, pois, ao contrário do que foi alegado pelo gestor, o detalhamento “per capta” dos valores pagos
pela empresa “Thais Barros Dalla Bernardina” é de suma importância, além de ser uma imposição prevista nos
princípios constitucionais do caput. do art.37, c/c caput
do art.70 da CF/88. Nesse sentido era necessária a comprovação plena da despesa, através de documentos como: (notas ﬁscais de serviços, recibos, lista de nomes dos
membros da comissão técnica, CPF, RPA, dentre outros
meios como fotos, vídeos, etc.).
O gestor demonstrou uma conduta negligente, agindo
de forma comissiva ou omissiva para com a boa e regular aplicação do dinheiro público ao aﬁrmar que não era
possível discriminar o pagamento “per capita” dos membros da comissão técnica. Tal argumento é contraditório,
pois, se a empresa era especializada, pressupõe-se que
a mesma tenha um controle interno “mínimo” dos prestadores de serviços, setor de contabilidade, software ﬁwww.tce.es.gov.br

nanceiro dos pagamentos e, por conseguinte, demonstrar o nexo causal entre a despesas públicas e os serviços prestados.
Houve descumprimento de normas infra legais tais como
o Manual de Gestão de Convênios e Instrumentos Congêneres da PMV, em especial, do subitem 1.1.10, alínea
“h” que estabelece que a especiﬁcação do bem ou serviço a ser produzido ou adquirido deve ser completa.
Ao que preceitua o item 1.1.10 do Manual de Gestão de
Convênios e Instrumentos Congêneres da PMV, “Plano
de Aplicação” é “documento que orientará a execução
de todo o convênio ou instrumento congênere, apresentando de forma detalhada todas as ações que serão executadas pelo proponente e subsidiará a elaboração da
prestação de contas” (gn).
E como regra e tal como ainda se extrai do mencionado
instrumento regulatório, em seu item 1.1.10:
O plano de trabalho, nos moldes do Anexo II deste Manual, conterá, no mínimo, as seguintes informações:[...]
b) descrição completa do objeto a ser executado; [...]
h) especiﬁcação completa do bem ou serviço a ser produzido ou adquirido com recursos do convênio, assim
como a informação do seu valor que deverá ter comprovação do preço praticado no mercado, visando à economicidade. (g.n)
No que se refere à legislação vigente e ao entendimento
do Tribunal de Contas da União aplicável ao tema, destacou ainda a área técnica o disposto no art. 116, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e trecho do Acórdão
TCU nº 2261/2015 – Plenário; que exigem que contenha
o Plano de Trabalho, no mínimo, a precisa e completa
identiﬁcação dos bens e serviços a serem executados,
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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tanto nos seus aspectos qualitativos como quantitativos,
assim como informação do seu valor, uma vez que subsidiará a elaboração da prestação de contas e posterior
avaliação por parte do ente Concedente e dos órgãos ﬁscalizadores com vista à comprovação da regular execução do ajuste.
De fato, exigência – legal e regulamentar - da completa especiﬁcação do serviço a ser produzido ou adquirido com recursos do convênio é fundamental quando da
avaliação da correta aplicação dos recursos recebidos
pela Convenente, uma vez que é vedada a utilização em
quaisquer outros ﬁns não compatíveis com o objeto do
Convênio e não estabelecido no Plano de Trabalho, sob
pena de responsabilização de seus dirigentes, nos termos da Cláusula Segunda, inciso II, alínea “g” do Convênio 060/2015.
É preciso considerar, todavia, que embora conste despesa com “Comissão Técnica” no Plano de Aplicação, é
questionável a contratação de empresa promotora de
evento para prestação desses serviços, a teor do prescrito na Clausula Segunda, inciso II, parágrafo segundo, alínea “e”, que veda “realizar pagamentos a título de taxa
de administração, de gerência ou similar, de honorários
contábeis ou consultoria”.
A propósito, a Lei nº. 11.771/ 2008 que dispõe sobre o
estímulo ao setor turístico em âmbito federal, na Subseção V – Das Organizadoras de Eventos – art. 30, §2º, conceitua empresas organizadoras de evento e suas diversas formas de remuneração: a) serviços de organização,
b) a comissão recebida pela intermediação na captação
de recursos ﬁnanceiros para a realização do evento c) taxa de administração referente à contratação de serviços
de terceiros.

Assim, ainda que a empresa Thais Barros Dalla Bernardina tenha ofertado proposta de prestação de serviços
a preço global no montante de R$33.000,00; na verdade, tal valor não se traduz no somatório da remuneração
efetiva dos membros da comissão de julgadores, na medida em que o custo real incorrido será acrescido de uma
taxa de administração de modo a remunerar a empresa
promotora de eventos pelos serviços executados, como
é praxe no mercado de eventos.
Desta feita, essa forma de contratação falseia a prestação de contas na medida que oculta a realização de despesas vedadas, o que nos permite aduzir que a recusa
na apresentação dos valores recebidos por cada jurado
pretendeu ocultar pagamento ilícito a título de “taxa de
administração” em descumprimento a clausula do convenio.
No que se refere à falta de detalhamento do item 02 do
Plano de Aplicação, há de se atentar ao fato de constar
tão somente o repasse global a título de “premiação à
LIESES por participação das agremiações ﬁliadas” - no valor de R$ 1.284.000,00 - sem detalhar os critérios adotados na determinação dos montantes de repasse às agremiações ﬁliadas participantes do desﬁle, já que informações contidas na prestação de contas demonstram valores diferenciados transferidos às agremiações beneﬁciadas.
Considerando que o Plano de Aplicação proposto pela
LIESES e aprovado pela Concedente, de acordo com a legislação vigente, deve detalhar todas as ações a serem
executadas pelo Convenente, abarcando seus aspectos
qualitativos e quantitativos de modo a possibilitar a valoração dos preços em equilíbrio com os de mercado, não
pode conter itens expressos de forma imprecisa, não eswww.tce.es.gov.br

pelhando de modo inconteste o que se pretende realizar
ou obter; em especial, considerando que os repasses devem ser liberados em estrita conformidade ao plano de
aplicação aprovado, e este irá subsidiar a elaboração da
prestação de contas e viabilizar o exame pela Concedente - e pelos órgãos competentes do sistema de controle
– do bom e regular cumprimento do que foi estabelecido
em conformidade com a legislação aplicável.
Isso posto, acompanho a área técnica mantendo a irregularidade apontada, não merecendo acolhida os argumentos apresentados pelo Sr. Leonardo Caetano
Krohling – responsável por aprovar o Plano de Trabalho
e celebrar o Termo de Convênio 060/2015 contendo o
Plano de Aplicação contestado - por restar conﬁgurado
o descumprimento de imposições prescritas no Manual
de Gestão de Convênios e Instrumentos Congêneres da
PMV (em especial do subitem 1.1.10, alínea “h”) e na Lei
nº 8.666/1993 (art.116, §1º, inciso I), na medida que não
identiﬁca o Plano de Aplicação de forma precisa os serviços a serem adquiridos com recursos do convênio a título de “comissão técnica”; bem assim, o repasse a título de “premiação à LIESES por participação das agremiações ﬁliadas”, prejudicando a veriﬁcação da regular aplicação dos recursos transferidos e possibilitado, inclusive, a ocultação de pagamento de despesas vetadas pelo
convênio, dando azo a acertos espúrios e fraude à prestação de contas.
Subitem 2.2 (ITC 6018/2017) - APRESENTAÇÃO IRREGULAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 060/2016.
Relata a área técnica em manifestação conclusiva:
Nesse quesito para facilitar o entendimento dos achados as irregularidades foram divididas em quatro objetos, que por sua vez, apresentaram outras inconsistênSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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cias vinculadas aos seus respectivos objetos, conforme
demonstra o Quadro 3, abaixo.

ITC 6018/2017. Nesse sentido, também foi o pronunciamento ministerial em 20/12/2017.

Quadro 3 - Demonstração dos valores a serem ressarcidos

Impende salientar, a propósito, que em sede de contas,
é pacíﬁco que qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada que der causa a irregularidades de que resulte prejuízo ao erário, deve produzir defesa especíﬁca
de modo a comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos utilizados, sob pena de terem as contas
julgadas irregulares e serem condenados solidariamente
ao ressarcimento do prejuízo causado.

Base legal: Infringência ao parágrafo único do artigo 70
da CF/1988; princípio da Transparência; artigo 308; c/c
Cláusula Segunda, §1º e §2º, alínea “g” do Convênio nº.
060/2015, c/c item 3.2 do Manual de Gestão de Convênios e Instrumentos Congêneres da PMV.
Responsáveis - Alvarez Marchito de Siqueira Filho – Assessor Técnico; Leonardo Caetano Krohling - Secretário
de Turismo, Trabalho e Renda; Rogério Sarmento – Presidente da Liga Espíritossantense das Escolas de Samba; Liga Espíritossantense das Escolas de Samba - LIESES
(Pessoa Jurídica).
As irregularidades assinaladas no subitem 2.2 – apresentação irregular da prestação de contas da ITC 6018/2017,
condensadas na tabela anterior, abordam especiﬁcamente a não comprovação da boa e regular aplicação da
totalidade dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Vitória (por intermédio da Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda) à Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba, por meio do Convênio 060/2015, no
montante de R$1.475.000,00, com o objetivo de custear
as despesas para a promoção e execução do desﬁle das
Agremiações Carnavalescas 2015 no Sambão do Povo.
Diante de tais irregularidades, a área técnica concluiu
pela ocorrência de danos ao erário municipal no valor de
R$ 1.389.600,00 (equivalente a 517.137,43 VRTE), identiﬁcando os responsáveis e os respectivos danos produzidos conforme discriminado do Quadro 3 - Demonstração
dos valores a serem ressarcidos contido no item 3.2.2 da

É de se esclarecer, demais disso, que a imputação das dívidas solidárias aos responsáveis decorre de fonte legal
(solidariedade legal), destacando o preceituado no art.
37, §5º Constituição Federal, que ressalva a imprescritibilidade das ações de ressarcimento de danos conﬁgurados; bem assim, do disposto no art. 87, incisos I e II da Lei
Complementar 621/2012 e no art. 163, § 6º, incisos I e II
da Resolução TC 261/2013, segundo os quais cabe a esta
Corte de Contas ﬁxar responsabilidade solidária do agente público que praticar ato ilegítimo ou antieconômico 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.
No caso, a não apresentação da documentação exigida
para atestar as despesas efetuadas com o objeto do Convênio 060/2015 e as demais irregularidades minuciosamente detalhadas no relatório técnico conclusivo, impedem a comprovação da regular aplicação da totalidade
dos recursos municipais repassados, além de afrontar
mandamentos constitucionais, assim como regras legais
e regulamentares aplicáveis, razão pela qual manifesto
minha concordância com os pareceres técnicos e ministerial, cujas análises e conclusões acolho em minhas rawww.tce.es.gov.br

zões de decidir.
Dessa forma, e considerando que embora tenham apresentado defesas especíﬁcas em momento oportuno, não
se eximiram os agentes públicos - Sr. Leonardo Caetano
Krohling (Secretário municipal) e o Sr. Alvarez Marchito
de Siqueira Filho (Assessor Técnico municipal) - das irregularidades apuradas, devem ambos responder solidariamente ao ressarcimento do prejuízo causado em consonância com o preceituado no art. 83, inciso I da Lei
Complementar 621/2012, conforme consta no Quadro 3
da ITC 6018/2017.
Ainda, considerando que a responsabilidade pelo débito a ser ressarcido ao erário deve recair solidariamente
também sobre terceiros que hajam concorrido para o cometimento do dano apurado; da mesma forma, impõe-se à Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba e ao
Sr. Rogério Sarmento (Presidente da LIESES a época), em
solidariedade com os agentes retro mencionados, o ressarcimento ao erário municipal do débito apurado, constante no Quadro 3 da ITC 6018/2017.
Subitem 2.3 (ITC 6018/2017) – AUSENCIA DE INTERESSE
PÚBLICO E DE INTERESSE COMUM NO OBJETO CONVENIADO (Convênio 538/2015).
Trata-se aqui do repasse de R$ 60.000,00 efetuado pela
Prefeitura Municipal de Vitória (por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo, Trabalho e Renda) à Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba para gravação, duplicação e arte de CDS (1.000 unidades) e DVDS (4.000
unidades) das escolas de samba relativo o carnaval 2016,
por meio do Convênio 538/2015, no intuito de divulgar
nas comunidades de samba participantes os sambas-enredos do carnaval de 2016, dentre outros.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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O relatório de auditoria noticiou que tais produtos foram comercializados pela LIESES ao preço unitário de
R$10,00 o CD e de R$ 20,00 o DVD.

(Do Convenente), alínea “a” e “c” do Convênio 538/2015,
abaixo transcrito:

Considera a área técnica que os argumentos dos defendentes acerca da existência do interesse público e
comum entre as partes envolvidas no ajuste merecem
ser parcialmente acolhidos, tendo em boa conta que há
anos a PMV apoia a LIESES nesse quesito, a necessidade
de popularização dos sambas enredos, a importância e
crescimento do carnaval de Vitória nos últimos 10 anos,
aliados à dinamização da economia, geração de empego e renda e o sucesso do carnaval de 2016.Não obstante, aduz que:

II- (...)

(...) a venda dos CDS e DVDS, revelou-se prejudicial ao
cumprimento “pleno do objeto primário” do Convênio e
ofensivo a determinadas normas legais, a saber:
A “venda desses produtos” ao invés da distribuição gratuita limitou e/ou impediu que o público alvo desses produtos, moradores das comunidades do samba, cuja renda per capita é muito baixa, tivessem “pleno acesso” as
músicas dos sambas enredos e pudessem ouvi-las e decora-las com a antecedência necessária para cantar na
avenida.
Não havia amparo legal para a venda/comercialização
dos CDS e DVDS, por parte de pessoa jurídica sem ﬁns
lucrativos, no caso a LIESES, conforme demonstrado a
ﬂ.149, no Anexo 14 dos autos; pelo contrário, os produtos deveriam ser distribuídos gratuitamente aos membros das escolas de samba.
Não obstante a LIESES alegue que apenas “repassou os
produtos” as agremiações, a mesma deveria cumprir os
termos da Cláusula Segunda, Das Obrigações, inciso II

Cláusula segunda – Das obrigações
a) cumprir ﬁelmente o plano de trabalho, as metas e o
objeto pactuado;
c) assegurar ao Município as condições necessárias ao
acompanhamento, à supervisão, ao controle e a ﬁscalização da execução do objeto pactuado (...). (g.n)
Ficou patente que houve desvio do “alcance pleno” tanto do interesse público, quanto do interesse comum entre as partes envolvidas nesse instrumento de convênio, haja vista, que a venda além de não ter amparo legal, ocasionou ofensa aos subitens 2.1.3 e 3.4 do Manual de Gestão de Convênios e Instrumentos Congêneres
da Controladoria Geral do Município, todos discriminados abaixo:
Manual de Gestão de Convênios e Instrumentos Congêneres da Controladoria Geral do Município:
2.1.3. Vedações
É expressamente vedado: [...]
utilizar os recursos em ﬁnalidade diversa da estabelecida
no respectivo instrumento e no Plano de Trabalho, ainda
que em caráter de emergência.(g.n).
3.4. Vedações
vedado, no que se refere à bens, serviços e/ou produtos adquiridos, e transformados, produzidos e/ou construídos: [...]
c) a venda, doação, permuta, dação em pagamento, concessão ou permissão de uso, e toda e qualquer forma de
alienação e/ou uso que não estiver no ajuste, ou sem a
www.tce.es.gov.br

autorização por escrito da concedente. (g.n)
Em suma, em vista ter ocorrido a comercialização de CDs
e de DVDs, a equipe de auditoria concluiu pela infringência ao disposto em mandamentos legais e regulamentares, em especial, ao subitem 3.4, inciso “c” do Manual
de Gestão de Convênios e Instrumentos Congêneres da
Controladoria Geral do Município de Vitória, frente a explicita vedação à venda de produtos produzidos com recursos oriundos de convênio.
Contudo, salienta o parecer técnico conclusivo que a
equipe de auditoria não trouxe aos autos documentação
apta a possibilitar a valoração do débito a ser ressarcido
em decorrência da venda dos produtos sobreditos; fato
que, aliado à ausência de controle sobre a venda de CDs
e DVDs produzidos por parte tanto da Prefeitura quanto
pela LIESES, inviabilizaram a glosa do valor repassado e
aplicado de forma irregular.
Todavia, considerando não terem os justiﬁcantes – nas
contestações trazidas aos autos - se eximido por completo da grave ofensa aos princípios da Moralidade, Presunção do Interesse Público, Cláusula Segunda, Das Obrigações, inciso II (Do Convenente), alínea “a” e “c” do Convênio 538/2015 e dos subitens 2.1.3 e 3.4 do Manual de
Gestão de Convênios em decorrência da venda de produtos produzidos com recursos do convênio, sobre a
qual recai expressa vedação legal, opina o parecer técnico conclusivo:
(...) pelo afastamento do ressarcimento e manutenção
das irregularidades referentes as ofensas ás normas legais e aplicação de multa pecuniária nos termos dos
arts. 112, §1º e 135, inciso II, da L.C 621/2012 aos Srs.:
Leonardo Caetano Krohling, Rogério Sarmento, Liga Espírito Santensse das Escolas de Samba - LIESES, apuradas
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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no RA-O 022/2016, referente ao item 2.3 (Ausência de
Interesse Público e Comum no Objeto Conveniado) para gravação/duplicação de CDS e DVDS, que foram vendidos.
A seu turno, no Parecer 7393/2017, acatou o Ministério
Público de Contas o entendimento técnico ﬁrmado.
Suplementarmente destaco as condutas dos responsáveis de elementos ensejadores de sanção pecuniária
prevista no art.134 da Lei Complementar 621/2012:
Leonardo Caetano Krohling – Secretário de Turismo, Trabalho e Renda do Município de Vitória/ES.
Aprovou o Plano de Trabalho e celebrou o Termo de Convênio 060/2015, contendo objeto sem interesse público
e recíproco entre as partes. E contendo Plano de Aplicação sem o devido detalhamento dos itens 1 e 2 – (Comissão Técnica e Premiação à LIESES por participação das
Agremiações Filiadas, respectivamente), restando prejudicada a identiﬁcação dos serviços a serem prestados a
título de comissão técnica, e quais despesas seriam suportadas pelos recursos repassados às agremiações,
bem como a deﬁnição dos critérios utilizados para deﬁnir os valores que foram repassados e incorreu em infringência ao disposto no art. 116, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, bem como ao item 1.1.10 do Manual
de Gestão de Convênios e Instrumentos Congêneres da
PMV e Princípio da Transparência. Sua culpabilidade decorre de inexigir maior transparência no detalhamento
do Plano de Aplicação dos recursos repassados, de modo
a subsidiar, futuramente, a análise da prestação de contas, buscando aferir a pertinência das despesas, no que
concerne a observância ao ﬁm pactuado, sujeitando-o à
sanção de natureza leve.

Aprovou a prestação de contas, inobservando as cautelas de estilo diante da fragilidade dos documentos apresentados e na ressalva contida na aprovação da prestação de contas, necessário se faz uma segunda análise,
buscando ratiﬁcar sua posição.

plementar Estadual 621/2012, vez que conﬁgurados indícios de irregularidades passíveis de causar danos ao
erário municipal na fase de instrução processual; ao ﬁnal conﬁrmados, no montante de R$ 1.389.600,00 equivalente a 517.137,43 VRTE, como segue:

Alvarez Marchito de Siqueira Filho – Assessor Técnico.

Quadro 3 - Demonstração dos valores a serem ressarcidos

Analisou prestação de contas e sugerir sua homologação
com ressalvas ao superior hierárquico sem identiﬁcar
as irregularidades constantes na execução do convênio,
permitindo a aprovação da prestação de contas, contendo diversas irregularidades.
Liga Espíritossantense das Escolas de Samba – LIESES
(Pessoa Jurídica) e Rogério Sarmento – Presidente da
LIESES
Apresentaram prestação de contas com documentos inconsistentes na demonstração das despesas efetuadas
com os recursos do convênio
Assim, diante da exposição apresentada, acompanhando
o parecer ministerial, alinho-me às conclusões da área
técnica, incorporando suas análises às minhas razões de
decidir.
3. DISPOSITIVO
Ante a todo 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 plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
CONVERTER o feito em TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
nos termos do art. 57, inciso IV e art. 115 da Lei Comwww.tce.es.gov.br

Base legal: Infringência ao parágrafo único do artigo 70
da CF/1988; princípio da Transparência; artigo 308; c/c
Cláusula Segunda, §1º e §2º, alínea “g” do Convênio nº.
060/2015, c/c item 3.2 do Manual de Gestão de Convênios e Instrumentos Congêneres da PMV.
Responsáveis solidários: Leonardo Caetano Krohling Secretário de Turismo, Trabalho e Renda; Alvarez Marchito de Siqueira Filho – Assessor Técnico; Rogério Sarmento – Presidente da Liga Espíritossantense das Escolas de Samba; Liga Espíritossantense das Escolas de Samba - LIESES (Pessoa Jurídica).
Acompanhar integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, por REJEITAR parcialmente as alegações de defesa e por julgar IRREGULARES as contas do Sr. Leonardo Caetano Krohling – a época Secretário de Turismo, Trabalho e Renda do Município
de Vitória - a teor do art. 84, inciso II, alíneas “b” e “d” da
Lei Complementar estadual nº 621/2012, tendo em vista
a prática de atos ilegais dispostos nos subitens 2.1 e 2.3
da Instrução Técnica Conclusiva 6018/2017, e em razão
da manutenção das irregularidades constante do subitem 2.2 da mencionada instrução técnica conclusiva que
causaram injustiﬁcáveis danos ao erário, condenando-o
ao ressarcimento solidário no valor de R$1.389.600,00
equivalente a 517.137,43 VRTE conforme Quadro 3 inserto no item 1 deste voto e constante do subitem 3.2.2
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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da Instrução Técnica Conclusiva 6018/2017, nos termos
do art. 89 da Lei Complementar nº 621/2012; bem como, ao pagamento de multa individual na quantia de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com fulcro no art.
135, inciso II do mesmo diploma legal, tendo em vista a
reprovabilidade e a gravidade da conduta/omissão que
ensejaram grave infração a normas legais e regulamentares aplicáveis aos feitos.
Acompanhar integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, por REJEITAR as
alegações de defesa e por julgar IRREGULARES as contas
do Sr. Alvarez Marchito de Siqueira Filho – Assessor Técnico - a teor do art. 84, inciso II, alínea “b” da Lei Complementar estadual nº 621/2012, em razão da manutenção
das irregularidades constante do subitem 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 6018/2017 que causaram injustiﬁcáveis danos ao erário, condenando-o ao ressarcimento solidário no valor de R$1.389.600,00 equivalente a
517.137,43 VRTE conforme Quadro 3 inserto no item 1
deste voto e constante do subitem 3.2.2 da mencionada
instrução técnica conclusiva, nos termos do art. 89 da Lei
Complementar nº 621/2012; bem como, ao pagamento
de multa individual na quantia de R$30.000,00 (trinta
mil reais) com fulcro no art. 135, inciso II do mesmo diploma legal, tendo em vista a reprovabilidade e a gravidade da conduta/omissão que ensejaram grave infração
a normas legais e regulamentares aplicáveis aos feitos.
Acompanhar o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas por REJEITAR as alegações de defesa, e julgar IRREGULARES as contas do Sr. Rogério Sarmento – Presidente da Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba e as contas da Liga Espírito-Santense das
Escolas de Samba (pessoa jurídica), a teor do art. 84, in-

ciso II, alíneas “b” e “c” da Lei Complementar estadual
nº 621/2012, tendo em vista a prática de atos ilegais dispostos nos subitem 2.3 da Instrução Técnica Conclusiva
6018/2017, e em razão da manutenção das irregularidades constante do subitem 2.2 da mencionada instrução
técnica conclusiva que causaram injustiﬁcáveis danos ao
erário, condenando-os ao ressarcimento solidário no
valor de R$1.389.600,00 equivalente a 517.137,43 VRTE
conforme Quadro 3 inserto no item 1 deste voto e constante do subitem 3.2.2 da Instrução Técnica Conclusiva
6018/2017, nos termos do art. 89 da Lei Complementar
nº 621/2012; bem como, ao pagamento de multa individual de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com fulcro
no art. 135, inciso II, do mesmo diploma legal, tendo em
vista a reprovabilidade e a gravidade da conduta/omissão que ensejaram grave infração a normas legais e regulamentares aplicáveis aos feitos.
RECOMENDAR , com base no art. 1º, inciso XXXVI da Lei
Complementar 621/2012, ao atual Prefeito do Município
de Vitória, que nos próximos eventos culturais, em especial, a produção do Carnaval de Vitória, cuja execução ao
longo dos anos vem sendo realizado com o apoio de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), sem ﬁns lucrativos,
utilize como referência para o planejamento e execução
do seu ciclo de políticas públicas a Lei 13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015 que instituiu o novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC).
DAR CIÊNCIA aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
VOTO-VISTA DO CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIwww.tce.es.gov.br

RE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no
voto constante deste processo, pedi vista em sessão plenária, o que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à apreciação do Colegiado.
Inicialmente assinalo que os presentes autos cuidam de
ﬁscalização deﬂagrada no intuito de veriﬁcar a existência de eventuais irregularidades nas prestações de contas de recursos públicos repassados à Entidades, a título de convênios ou outros instrumentos congêneres, em
decorrência de determinação deste Tribunal, contida
no Plano Anual de Fiscalização - PAF, exercício de 2016,
aprovado na 41ª Sessão Plenária.
Da ﬁscalização realizada em atenção ao referido Plano
de Fiscalização foram apontadas irregularidades atinentes ao Convênio 060/2015, ﬁrmado pela Prefeitura Municipal de Vitória e a Liga Espiritosantense das Escolas de
Samba – LIESES, com o objetivo de custear despesas para promoção e execução do desﬁle das agremiações carnavalescas em 2015, realizada no Sambão do Povo, nos
dias 05, 06 e 07 de fevereiro do mesmo ano, cujo valor
repassado foi de R$1.475.000,00 (Relatório de Auditoria 0022/2016-4 – ﬂs. 04/36 e documentação de suporte – ﬂs. 37/150).
Por intermédio da Instrução Técnica Inicial - ITI
940/2016, de ﬂs. 152/155, cujos termos foram acompanhados pelo Em. Relator e pelo Colegiado desta Corte,
através da Decisão Plenária 3378/2016 (ﬂs. 163/164), os
apontados responsáveis foram citados para apresentarem suas razões de defesa, por intermédio do Termos de
Citação 1414/2016, 1415/2016, 1416/2016, 1416/2016
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e Termo de Notiﬁcação 2364/2016 (ﬂs. 164/168).
Após as respectivas defesas (ﬂs. 184/186 – da Liga Espiritosantense das Escolas de Samba – LIESES e Rogério
Sarmento – entidade beneﬁciada e seu presidente; ﬂs.
190/278 – Sr. Alvarez Marchito de Siqueira Filho – Assessor Técnico; ﬂs. 281/369 – Sr. Leonardo Caetano Krohling
– Secretário Municipal de Turismo, Trabalho e Renda),
o processo foi submetido à análise do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 6018/2017 (ﬂs.
373/427), opinando pela irregularidade das contas e
ressarcimento no valor de R$1.389.600,00, conforme
abaixo reproduzo:
“CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Após a análise dos fatos constantes do presente autos,
que versam sobre a Fiscalização Ordinária – Auditoria na
Prefeitura Municipal de Vitória - PMV (RA-O 022/20164), referente ao exercício de 2015, têm-se as seguintes
conclusões:
No que tange ao Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 022/2016, contido às ﬂs. 05/36 do processo TC
5086/2016, veriﬁcou-se a presença de indícios de irregularidades no Convênio 060/2016, que, em cotejo com
as teses de defesa, analisados nesta ITC, levaram ao opinamento pelo afastamento parcial das seguintes irregularidades:
a) Item 2.2, subitem - Objeto 1 - (Repasse às agremiações
a título de participação, no valor de R$1.284.000,00), alínea “b” Ausência de identiﬁcação das pessoas que atestaram o recebimento do valor.
Critério: Infringência ao parágrafo único do artigo 70 da
Constituição Federal; princípio da Transparência; artigo

308, c/c art. 662 do Código Civil; Cláusula Segunda, parágrafo segundo, alínea “g” do Convênio nº. 060/2015.

das aos seus respectivos objetos, conforme demonstra o
Quadro 3, abaixo.

Responsáveis - Alvarez Marchito de Siqueira Filho – Assessor Técnico; Leonardo Caetano Krohling - Secretário
de Turismo, Trabalho e Renda; Rogério Sarmento – Presidente da Liga Espíritossantense das Escolas de Samba; Liga Espíritossantense das Escolas de Samba - LIESES
(Pessoa Jurídica).

Quadro 3 - Demonstração dos valores a serem ressarcidos

3.2 Tendo em vista as análises procedidas nesta Instrução Técnica Conclusiva, que trata de Auditoria realizada
na Prefeitura de Vitória, opina-se pela manutenção das
seguintes irregularidades:
3.2.1 Item 2.1 desta ITC - (Celebração de Convênio
060/2016, contendo Plano de Trabalho sem o devido detalhamento dos itens 01 e 02 do Plano de Aplicação), restou irregular o subitem 1, referente à (Comissão Técnica), no valor de R$ 33.000,00, e subitem 2, referente à
(Premiação à LIESES por participação das agremiações ﬁliadas), em razão da ausência de detalhamentos das despesas que seriam adimplidas pelos repasses feitos pela
PMV no valor de R$1.284.000,00
Base legal: Infringência ao Art. 116, § 1º, inciso I, da Lei
Federal nº 8.666/93, bem como ao item 1.1.10 do Manual de Gestão de Convênios e Instrumentos Congêneres da PMV. Princípio da Transparência.

Base legal: Infringência ao parágrafo único do artigo 70
da CF/1988; princípio da Transparência; artigo 308; c/c
Cláusula Segunda, §1º e §2º, alínea “g” do Convênio nº.
060/2015, c/c item 3.2 do Manual de Gestão de Convênios e Instrumentos Congêneres da PMV.
Responsáveis - Alvarez Marchito de Siqueira Filho – Assessor Técnico; Leonardo Caetano Krohling - Secretário
de Turismo, Trabalho e Renda; Rogério Sarmento – Presidente da Liga Espíritossantense das Escolas de Samba; Liga Espíritossantense das Escolas de Samba - LIESES
(Pessoa Jurídica).
3.2.3 Item 2.3 desta ITC - (Ausência de Interesse Público e de Interesse Comum no Objeto Conveniado) - gravação de CDS e DVDS, referente ao Convênio 538/2015,
os argumentos acostados não elidiram as irregularidades referentes à venda dos CDS e DVDS, no valor de R$
60.000,00, que ocasionou o descumprimento de normas
legais, sendo proposto o afastamento do ressarcimento
e a imputação de multa aos responsáveis.

Responsável – Leonardo Caetano Krohling – Secretário
de Turismo, Trabalho e Renda da PMV.

Base legal: Infringência ao princípio da supremacia do
interesse público, princípio da moralidade, bem como ao
conceito de convênio estampado no Manual de Gestão
de Convênios e Instrumentos Congêneres da PMV.

3.2.2 Item 2.2 desta ITC - (Apresentação Irregular da
Prestação de Contas) do Convênio 060/2016. Nesse quesito para facilitar o entendimento dos achados as irregularidades foram divididas em quatro objetos, que por
sua vez, apresentaram outras inconsistências vincula-

Responsáveis - Leonardo Caetano Krohling - Secretário
de Turismo, Trabalho e Renda; Rogério Sarmento - Presidente da Liga Espíritossantense das Escolas de Samba; Liga Espíritossantense das Escolas de Samba - LIESES
(Pessoa Jurídica).

www.tce.es.gov.br
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Por todo exposto, e diante do preceituado no art. 319,
Parágrafo Único, incisos I ao IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:

4 Sugere-se, por ﬁm, a expedição das seguintes RECOMENDAÇÕES à atual gestão da Prefeitura Municipal de
Vitória:

3.3.1 Preliminarmente, a conversão dos autos em tomada de contas especial, nos termos do art.57, inciso IV,
da LC 621/2012, tendo em vista a existência de DANO,
conforme irregularidades apontadas no item 2.2, resumidas na Tabela 6 e no Quadro 2, desta ITC, no valor de
R$1.389.600,00 equivalente a 517.137,43 VRTES.

4.1 Com fulcro no art.206, §2º, da Lei Complementar
261/2013, recomenda-se a Prefeitura Municipal de Vitória que nos próximos eventos culturais, em especial, a
produção do Carnaval de Vitória, cuja execução ao longo
dos anos vem sendo realizado com o apoio de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), sem ﬁns lucrativos, utilize como referência para o planejamento e execução do
seu ciclo de políticas públicas a Lei 13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015 que instituiu o novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC)

3.3.2 Rejeitar as justiﬁcativas e julgar irregulares as contas do senhor Leonardo Caetano Krohling - Secretário de
Turismo, Trabalho e Renda, tendo em vista a prática de
atos ilegais dispostos nos itens 2.1 a 2.3 desta ITC, bem
como o cometimento de infrações que causaram injustiﬁcável dano ao erário presentiﬁcadas no item 2.2 desta
ITC, condenando-o ao ressarcimento solidário conforme
Quadro 3, constante do item 3.2.2 desta ITC.
3.3.3 Rejeitar as justiﬁcativas e julgar irregulares as contas do senhor Alvarez Marchito de Siqueira Filho – Assessor Técnico, tendo em vista o cometimento de infrações que causaram injustiﬁcável dano ao erário presentiﬁcadas no item 2.2 desta ITC, condenando-o ao ressarcimento solidário conforme Quadro 3, constante do item
3.2.2 desta ITC.
3.3.4 Rejeitar as justiﬁcativas do senhor Rogério Sarmento - Presidente da Liga Espíritossantense das Escolas de Samba e da Liga Espíritossantense das Escolas de
Samba - LIESES (Pessoa Jurídica), tendo em vista o cometimento de infrações que causaram injustiﬁcável dano ao erário presentiﬁcadas nos itens 2.2 e 2.3 desta ITC,
condenando-os ao ressarcimento solidário conforme
Quadro 3, constante do item 3.2.2 desta ITC.

(...)

ca no voto n. 3164/2018, de ﬂs. 440/467.
II FUNDAMENTOS:
Na esteira do entendimento vertido no voto n. 3164/2018
do Eminente Relator (ﬂs. 441/467), pedi vistas dos autos
para me inteirar do assunto abordado, em especial, porque vislumbrei que a acusação ora apreciada imputou
ressarcimento no valor de R$1.389.600,00 equivalente
a 517.137,43 VRTE, que consiste na quase totalidade do
valor do Convênio n. 60/2015, ﬁrmado entre a Prefeitura Municipal de Vitória e a Liga Espíritossantense das Escolas de Samba - LIESES (Pessoa Jurídica), para realização
do desﬁle carnavalesco no Sambão do Povo em Vitória,
nos dias 05, 06 e 07 de fevereiro de 2015, que totalizava
o valor de R$1.475.000,00.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Especial
de Contas acompanhou na íntegra os termos da ITC
6018/2017, conforme parecer PMPC 7393/2017-3, de
ﬂs. 431/437, da lavra do procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.

Passo a análise das irregularidades mantidas pelo relator:

Em sequência, o Conselheiro relator registrou inicialmente que este feito foi a ele designado em substituição
ao Conselheiro José Antônio Pimentel, nos termos dos
Atos Convocatórios n. 005/2017 e n. 001/2018.

Como já exposto, tratam estes autos do convênio
60/2015, ﬁrmado entre a Prefeitura Municipal de Vitória
e a Liga Espíritossantense das Escolas de Samba - LIESES
(Pessoa Jurídica), realizado para patrocínio do desﬁle de
carnaval no Sambão do Povo em Vitória, tendo este tópico se reportado especiﬁcamente à irregularidade em razão de um Plano de Trabalho sem o devido detalhamento das despesas, conforme se depreende da tabela abaixo transcrita:

Também foi registrado preliminarmente a conversão
deste processo em tomada de contas especial para ﬁns
de julgamento, em razão dos indícios de irregularidades conﬁgurados na fase de instrução processual, passíveis de causar danos ao erário, consoante previsto no
art. 57, inciso IV e art. 115 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Por ﬁm, o Eminente Relator proferiu voto, acompanhando a área técnica e órgão ministerial, conforme se veriﬁwww.tce.es.gov.br

2.1 Celebração de convênio contendo plano de trabalho sem o devido detalhamento dos itens 01 e 02 do
plano de aplicação (item 2.1 da ITC 6018/2017)

Tabela
Pois bem.
Primeiramente, é forçoso reconhecer que o referido convênio foi assinado em 29/01/2015 (ﬂs. 38/45), o que de
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plano deve ser reconhecido como curto lapso temporal
até a realização do evento (05, 06 e 07/02/2015), inviabilizando uma eventual reformulação do Plano de Trabalho pelo órgão concedente, com a necessária especiﬁcação dos serviços a serem suportados pela verba concedida, de maneira a lhe garantir uma prestação de contas
adequada, conforme Cláusula segunda do Convênio ﬁrmado, a seguir transcrita:
Cláusula segunda: Das obrigações
(...)
examinar e deliberar, quando proposta, a excepcional reformulação do Plano de Trabalho;
examinar, aprovar e homologar a prestação de contas ao
ﬁnal da execução do projeto proposto.
Também quanto à eventual necessidade de reformulação do Plano de Trabalho, é importante registrar que para a entidade conveniada (LIESES), esta reformulação assistia numa faculdade e não em um dever, com a individualização das despesas decorrentes dos serviços e materiais adquiridos e contratados para realização do evento, considerando o repasse efetuado a elas pela LIESES,
conforme previsto no convênio ﬁrmado:
Cláusula quarta: Do Plano de Trabalho
O Plano de Trabalho é parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo único – A reformulação do Plano de Trabalho
poderá ser requerida formalmente pela convenente ao
Município, até 30 (trinta) dias antes do término do prazo estabelecido para a execução do convênio, condicionada sua aprovação à ocorrência de excepcionalidade e
desde que aceitas pelo ordenador de despesas, vedada
a mudança de seu objeto.

Neste contexto, considerando que o repasse se deu
com empenho da despesa no dia 30/01/2015 (ﬂs. 48),
bem como o seu pagamento se deu em 03/02/2015 (ﬂs.
50/53), ou seja, dois dias antes do evento ser realizado
(dias 05, 06 e 07/02/2015), veriﬁco que realmente não
teríamos como exigir das agremiações carnavalescas
qualquer ingerência na reformulação do Plano de Trabalho em tela, pois ainda que tivessem interesse nesta reformulação, não haveria tempo hábil para tanto no caso concreto.
Há de se ponderar que se acaso as agremiações esperassem o recebimento do recurso ﬁnanceiro obtido pelo
Município para cumprir sua atividade no desﬁle, receio
que teriam sucumbido sem a efetiva apresentação de suas escolas no evento.
Contudo, em que pese as inconsistências referentes ao
Plano de Trabalho não detalhado e o prazo exíguo entre a realização do evento e o pagamento das parcelas
conveniadas à Liga – LIESES (produtora do desﬁle), importa ressaltar que as agremiações beneﬁciadas realizaram aquele Carnaval, fomentando o turismo no Município de Vitória, fazendo a divulgação em todo o Estado e
fora dele, através do desﬁle carnavalesco de 2015, pelo
qual restou demonstrado, a meu ver, que o município e a
entidade convenente alcançaram o objetivo previsto no
Convênio em questão.
Forçoso também ressaltar que diferente do processo jurisdicional, em que o conﬂito gira em torno de direitos
disponíveis, o processo administrativo tutela o interesse
público e, não raro, a salvaguarda de direitos fundamentais. Por isso, o gestor deve agir de ofício, assumindo a
promoção de provas e prevenindo a inércia.
Assim, como os direitos em debate possuem como dewww.tce.es.gov.br

nominador comum o interesse público, estando a produção das provas nas mãos do protagonista estatal, traz
para o agente concedente da verba pública, como consequência, a necessidade de tomar iniciativas na busca de
elementos suﬁcientes a expor as variáveis que compõem
a exata realidade dos fatos para o afastamento da irregularidade imputada, sempre na busca da verdade real, o
que não foi devidamente cumprido na hipótese em tela.
Lado outro, a própria equipe de auditoria ao indicar irregularidade, sobretudo, quando enseja um possível dano, deve com igual ênfase, na busca da dita verdade real
e privilegiando o princípio constitucional da motivação,
trazer aos autos provas objetivas e congruentes, de forma a fundamentar sua investigação, o que também não
ocorreu no caso sob exame.
Nessas circunstâncias analisadas, portanto, há de se mitigar a culpabilidade do (s) agente (s) envolvido (s), quando sua conduta, no caso concreto, não poderia ser outra,
ante um Plano de Trabalho não detalhado e a impossibilidade de sua reformulação pelo exíguo prazo que contava, o que caracteriza uma excludente de culpabilidade
em razão de inexigibilidade de conduta diversa.
Também em razão do reduzido prazo temporal entre a
realização do evento (dias 05, 06 e 07 de fevereiro) e o
repasse efetuado, há de se interpretar as cláusulas do
Convênio e de todas as demais circunstâncias que envolvem o caso concreto sob a ótica dos princípios que
regem o Direito Administrativo, especiﬁcamente os da
proporcionalidade e razoabilidade, considerando o empenho e liquidação da despesa, bem como a autorização
de pagamento, que ocorreram na véspera do evento carnavalesco, o que reduz a possibilidade de acerto na prestação de contas apresentada pelo recebedor do recurso
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e do ﬁscal, assessor que analisou a prestação de contas
do referido convênio.

não se poderia exigir dele conduta diversa a ser adotada

Todavia, reconheço na ausência de mecanismos de controle interno a serem implantados naquele Município, o
principal motivo ensejador de uma prestação de contas
precária como a ora apresentada, merecendo a punição
severa dos agentes públicos responsáveis por tal deﬁciência, bem como o encaminhamento de determinações para correção das impropriedades veriﬁcadas nos
eventos futuros.

sua culpabilidade.

Nesse diapasão, mantenho as irregularidades formais
dispostas nos tópicos da ITC 6018/2017, de responsabilidade do Sr. Leonardo Caetano Krohling, Secretário Municipal de Turismo, Trabalho e Renda do Município de Vitória à época dos fatos, tendo em vista a ausência de
controle interno que implemente regulamentação para
os Convênios e respectivos Planos de Trabalho ﬁrmados
por aquela Municipalidade, que viessem a propiciar uma
completa e ﬁdedigna forma de prestação de contas, bem
como o encaminhamento dos recursos em tempo hábil
para sua aplicação, em atendimento pleno a legislação
sobre a matéria.

Repasse às agremiações a título de
premiação por participação

Afasto, contudo, a responsabilização solidária dos terceiros apontados como envolvidos – Liga Espiritosantense
das Escolas de Samba (Convenente) e Sr. Rogério Sarmento (Presidente da LIESES), que decorre de cometimento de dano ao erário, na hipótese de ter auferido suposto proveito econômico, o que não foi conﬁrmado na
hipótese vertida nestes autos.
Afasto, ainda, a responsabilidade do assessor técnico,
Sr. Alvarez Marchito de Siqueira Filho, porque analisou
e aprovou a prestação de contas apresentada pela Liga
diante dos termos deﬁnidos no convênio, uma vez que

no caso em exame, o que conﬁgura uma excludente de
2.2 Apresentação irregular da prestação de contas
Veriﬁco que foram assim apurados o montante de ressarcimento imputado pela equipe técnica e mantido pelo relator, conforme apresentado na tabela 6 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 6018/2017:
Objeto

Irregularidade

Repasse às agremiações à título de
premiação

Comissão Técnica
de apuração (jurados)

Contrapartida

total

Valor a ressarcir (R$)
Ausência de identiﬁca- 1.284.000,00
ção de quais despesas
foram suportadas pelos recursos repassados às agremiações
Ausência de identiﬁ- 71.100,00
cação das pessoas que
testaram o recebimento do valor, bem como
de documentos que
comprovem a competência dos mesmos para tal
Ausência de documen- 33.000,00
tos
comprovatórios
de modo a detalhar
os serviços prestados,
bem como a individualização dos beneﬁciários pagos à título de
comisso técnica
Pagamento irregular 1.500,00
da contrapartida com
os recursos do convênio
1.389.600,00

No que diz respeito ao valor repassado do município para a LIESES, a título de premiação, no valor de
www.tce.es.gov.br

R$1.284.000,00, veriﬁco que foi comprovadamente repassado as agremiações, como foi informado pelo presidente da Liga, Sr. Rogério Sarmento, através de memória
de cálculo (ﬂs. 61), bem como pelos cheques assinados
pela Liga às agremiações, na conta 23.825.524, da agência 236 do Banestes, juntamente aos recibos respectivos,
emitidos pelas agremiações beneﬁciadas, dando conta do efetivo recebimento destes valores pelas agremiações (ﬂs. 98/113):
Escolas
Unidos da Piedade
Unidos de Jucutuquara
Novo Império
Pega no Samba
Imperatriz do Forte
Barreiros
Boa Vista
MUG
total

Valores repassados (R$)
190.500,00
190.500,00
190.500,00
160.500,00
160.500,00
160.500,00
115.500,00
115.000,00
1.284.000,00

A grosso modo, este valor pago a LIESES pela prefeitura de Vitória (R$1.284.000,00) e repassado a cada agremiação participante do evento, destinava a suportar despesas já realizadas pelas agremiações no evento carnavalesco, entretanto, formalmente, no Plano de Trabalho
ﬁrmado, não foi deﬁnida a obrigação de demonstrar o
que cada agremiação beneﬁciada teria gasto com a parcela recebida, o que inobstante a falta de transparência,
não conduz ao entendimento de desvio da verba patrocinada.
No que se refere ao montante de R$71.000,00, também
repassados pela Ligas às escolas vencedoras da 1ª, 2ª e
3ª colocadas no desﬁle carnavalesco, bem como das escolas de acesso, à título de premiação, conforme abaixo demonstrado, foi questionado pela área técnica que
apesar dos cheques emitidos pela LIESES estarem nomiSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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nais as agremiações não foi possível identiﬁcar se as pessoas físicas que atestaram o recebimento dos valores são
os reais representantes legais das mesmas, detentoras
de mandatos para tal ato:
Em fase conclusiva foi mantida a irregularidade e o ressarcimento do valor respectivo (R$71.000,00), diante
dos documentos trazidos pela auditoria, quais sejam, recibos simpliﬁcados, sem a identiﬁcação, na maioria dos
casos, de quem teria recebido.
Quanto a este subitem, ressalto que os pagamentos em
tela foram efetuados através de cheques nominais as
agremiações.
Não bastasse isto, há que ser considerada a informação
de que as escolas são devidamente representadas pelos
seus presidentes e, conforme Atas de constituição das
agremiações agraciadas, acostadas nestes autos pela defesa às ﬂs. 220/278, entendo que restaram identiﬁcados
nos recibos respectivos o titular legal de cinco escolas de
samba, dentre as oito agremiações beneﬁciadas, conforme se depreende da tabela disposta na ITC 6018/2017
(ﬂs. 406/407).
Ainda sobre o valor de R$71.000,00, constato que há
também explicação para a irregularidade apontada pela área técnica quanto aos valores transferidos às escolas de acesso - Pega no Samba e Andaraí, de R$18.500,00
e R$7.600,00, respectivamente, conforme cheques emitidos na conta do convênio e recibos encartados nestes
autos, no total de R$26.100,00 (ﬂs.122/127), tendo em
vista que no Plano de Trabalho (ﬂs. 40/45), o desembolso deﬁnido para os grupos de acesso seria de apenas
R$3.000,00, senão vejamos:
Como foi alegado pela defesa, cabia à Liga, como efetiva

realizadora do evento, a discricionariedade de aumentar a premiação das escolas de acesso e, inobstante o recebimento de R$3.000,00 de patrocínio da Prefeitura de
Vitória, resolveu suportar o montante de R$23.100,00
com recursos próprios, do total desembolsado para as
escolas de acesso de R$26.100,00.

dentes de três agremiações nos recibos apresentados
como prova de pagamento (ﬂs. 406/407), conforme tabela disposta às ﬂs. 115/127, entendo que o dano indicado, decorrente do pagamento realizado pela LIESES a título de premiação as agremiações, se mostra amparado
em suposição de desvio.

A comprovação de que o valor pago as escolas de acesso (R$26.100,00) foram suportados em parte por recursos próprios da Liga (R$23.100,00), através da sua
conta movimento, e parte com recursos do Convênio
(R$3.000,00), foi veriﬁcada quando da análise da prestação de contas do Convênio, conforme relatório apresentado em 10 de julho de 2015 (ﬂs. 65/73), tendo em
vista a seguinte explicação, constante na nota, de ﬂs. 67
- verso:

Neste sentido, veriﬁco ausência de fundamento material para manutenção do ressarcimento imputado de
R$71.000,00.

Na ocasião, o assessor técnico deu ressalva nas contas em tela, em razão de três pagamentos realizados através da conta movimento da Liga (recursos próprios) às agremiações ganhadoras (2º e 3º lugar), por
intermédio de três cheques emitidos de R$5.000,00,
R$10.000,00 e R$10.000,00 (ﬂs. 118, 119 e 121), totalizando R$25.000,00, despesas estas que estavam contempladas no Plano de Trabalho e, portanto, deveriam
ser pagas na conta do Convênio em questão.
Todavia, este erro foi compensado por aquela entidade,
com o desembolso às escolas Andaraí e Pega no Samba
com recursos do convênio de R$23.100,00, acrescida da
multa de IPRF referente ao pagamento dos RPA, o que
teria corrigido, segundo o assessor, a quantia indevidamente desembolsada na conta movimento da Liga (recursos próprios).
Nestas circunstâncias, em que pese à irregularidade formal decorrente da ausência de identiﬁcação dos presiwww.tce.es.gov.br

Neste ínterim, também foi questionada pela equipe técnica incongruência no repasse às agremiações, com base nas microﬁlmagens dos cheques encartados às ﬂs.
98/127, pois as verbas, embora repassadas através da
conta especíﬁca do convênio, com cheques nominais
às agremiações (conta corrente n. 23.825.524 – agência
0236, do Banestes), teriam sido destinadas em seu verso pelas próprias beneﬁciadas à conta movimento da Liga (conta corrente n. 13.422.423 – agência 236, do Banestes).
Ocorre, no entanto, que em defesa foi alegado a boa-fé
objetiva e a presunção de inocência, que deve prevalecer nas relações jurídicas, pela qual cada parte deve agir
pressupondo a lisura da outa parte.
Nessa linha, reconheço que, de fato o que ocorreu foram erros formais que, ainda de natureza grave, não induzem a ressarcimento dos valores, sobretudo, porque
não houve qualquer notícia de desvio destes recursos,
especialmente por parte dos legitimados a este pagamento - escolas participantes e vencedoras deste carnaval, em uma eventual reivindicação de não recebimento
de sua premiação.
Sequer foi noticiado à época qualquer situação que induSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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zisse a entender que houve fraude ou desvio na aplicação dos recursos públicos enviados como patrocínio diretamente à Liga e, indiretamente as escolas a ela associadas.
No que concerne ao repasse efetuado à título de pagamento a comissão técnica, foi encartado nota ﬁscal de
serviço – NFS-e 0019, seguido de cheque do respectivo
pagamento, no valor de R$33.000,00 (ﬂs. 212/213), que
dão conta do pagamento realizado a empresa Thais Barros Dalla Bernardina, especializada para realizar esta atividade.
Neste subitem, veriﬁco que a maneira intentada pelo
gestor responsável demonstrou de alguma forma a consecução deste item do Convênio ﬁrmado, qual seja, comprovou o custeio dos serviços de jurados para avaliar e
atribuir notas às escolas de samba, em razão de diversos quesitos carnavalescos, pelos quais são julgadas as
agremiações.
A exemplo das premiações pagas as agremiações pela
LIESES, ressalto que não havia deﬁnida no Plano de Trabalho a obrigatoriedade de individualização dos beneﬁciários do valor de R$33.000,00, pagos à título da comissão técnica contratada. Nesse aspecto, há de se salientar
que pela posição que ocupam, os jurados, avaliadores do
desﬁle, não deveriam ser previamente conhecidos, para
efeito de não incorrerem em manipulação.
Aproveito dos argumentos antes utilizadas para afastar
o ressarcimento imputado no subitem anterior, baseada
na boa-fé objetiva e na presunção de inocência alegadas
pela defesa, tendo em vista a ausência de provas inequívocas de que os jurados não executaram os serviços e/ou
não receberam os valores devidos, de forma a não conﬁgurar no caso concreto a irregularidade material, enseja-

dora de devolução de valores.
Por ﬁm, foi suscitado pela área técnica como indevidamente pago à conta do convênio as despesas de vigilantes para os carros alegóricos no Sambódromo, no valor de R$1.500,00, deﬁnido no Plano de Trabalho como
contrapartida a ser desembolsada pela Liga (ﬂs. 67, verso), conforme se depreende da cópia do cheque e recibo
constantes às ﬂs. 132/133.
Sobre esta inconsistência, destaco mais uma vez que
houve um erro formal, pois todas as receitas do citado
convênio, conforme Plano de Trabalho (ﬂs. 66 - verso),
perfazem o total de R$1.475.000,00, cuja destinação e
execução foram devidamente comprovadas nestes autos
para premiação das escolas de samba e para pagamento da Comissão Técnica, não estando incluído o valor de
R$1.500,00 questionado.
Lado outro, tal valor de R$1.500,00 se encontra especiﬁcado na relação de fornecedores, também acostada na
prestação de contas às ﬂs. 67 - frente e verso, que perfaz
o montante de R$1.500.000,00.
Assim, o fato da despesa de R$1.500,00 ter sido paga na
conta deﬁnida para execução dos recursos do convênio
n 60/2015 (conta corrente n. 23.825.524 – agência 0236,
do Banestes), por si só, não denota que a Liga deixou de
cumprir com a sua contrapartida deﬁnida no convênio,
pois todos os recursos recebidos pela Liga do convênio
estavam comprometidos e entre eles não constava o citado valor de R$1.500,00.
Por estes cálculos, resta indicado que a despesa de vigilantes, ainda que por equívoco tenha sido realizada com
o cheque emitido à conta especíﬁca do convênio, não foi
ao ﬁnal executada com recursos do convênio, ou seja,
www.tce.es.gov.br

foram suportados pela Liga por outra fonte - extra convênio, a exemplo do ocorrido no caso dos R$25.000,00
pagos equivocadamente na conta movimento, conforme
nota às ﬂs. 67 – verso, requerendo, em ambos os casos,
a compensação de valores atinentes à despesa a ser realizada na conta correta, seja do convênio ou de recursos próprios.
Neste cenário, me reporto à análise proferida no item
anterior, que acena para a falta de transparência no Plano de Trabalho e de planejamento pelo órgão concedente, que repassou a verba sem tempo hábil à realização
do evento patrocinado, inviabilizando uma prestação de
contas adequada, o que enseja o afastamento do ressarcimento imputado, diante de potenciais falhas formas,
como as ora apresentadas neste item.
Deste modo, apesar das deﬁciências na liquidação das
citadas despesas, há que se ressaltar que a condenação
em dano ao erário depende da prática de ato que resulte em perda patrimonial, desvio, apropriação ou dilapidação do patrimônio público, o que não se conﬁrmou no
caso em tela, uma vez que as provas carreadas nos autos
dão conta da realização do evento, tendo o mesmo sido
realizado a contento.
Nesse sentido, ressalto que em outras ocasiões proferi
voto afastando o ressarcimento imputado pela auditoria,
respaldado na impropriedade de se manter um ressarcimento de valores atinentes à serviços cuja prestação de
contas se encontrava incompleta ou indevida, tendo em
vista a tese do dano presumido e da ilegitimidade do enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.
Em relação a essas teses, trago trechos extraídos da
Decisão do STJ, no Recurso Especial nº 1.181.806 – SP
(2010/0034417-0), no qual foi afastado o ressarcimenSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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to imposto na instância de piso, respaldada na tese paciﬁcada naquela Corte Superior de que mera presunção
do prejuízo não se mostra suﬁciente para sua imputação:
“Sabe-se que, para ﬁns de condenação do Agente Público e de terceiros no ressarcimento ao Erário, via de
regra, revela-se imprescindível a comprovação do nexo
causal entre a conduta ilícita do Agente ou do terceiro
(dolosa ou culposa) e o dano causado ao Ente Estatal,
sendo insuﬁciente, portanto, a mera presunção do prejuízo ao Estado, conforme jurisprudência pacíﬁca desta
egrégia Corte Superior de Justiça”
“Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a tipiﬁcação da lesão ao patrimônio público (art.
10, caput, da Lei 8.429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido”
(REsp 939.118/SP,Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe 1/3/11).”
“Havendo a prestação do serviço, ainda que decorrente de contratação ilegal, a condenação em ressarcimento do dano é considerada indevida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (REsp 728.341/
SP)” (REsp nº 1.184.973/MG, Relator Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, in DJe 21/10/2010)”.
Portanto, não cabe prosperar o entendimento vertido na
peça conclusiva, vez que a manutenção do ressarcimento no valor integral da premiação, acarretaria hipótese
vedada de enriquecimento ilícito por parte da Administração, que em última análise se beneﬁciou dos serviços contratados, seja na sua integralidade ou em parte, e
ainda assim, restaria recomposto do valor total.
Neste contexto, em dissonância do entendimento da

área técnica e do Em. Relator, especialmente respaldado
na tese da inviabilidade de imputação de ressarcimento
por dano presumido, afasto a devolução ao erário apontada.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), em dissonância ao
entendimento vertido na peça conclusiva e parecer ministerial e voto do Conselheiro Relator, VOTO, no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua consideração.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
5086/2016, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
III. 1 ACOLHER PARCIALMENTE as razões de defesa apresentadas pelo Sr. Leonardo Caetano Krohling - Secretário Municipal de Turismo, Trabalho e Renda do Município de Vitória, nos termos do art. 207, § 3º do Regimento
Interno - RITCEES, em face do afastamento do ressarcimento imputado, aplicando-lhe MULTA em razão da manutenção das irregularidades formais dispostas nos itens
2.1. e 2.2 da ITC 6018/2017, abaixo descritas, no valor
equivalente de R$15.000,00, nos termos do art. 135, inciso II, da Lei Complementar 621/12, conforme a graduação prevista no art. 389, inciso II, do RITCEES, na forma
da fundamentação constante do item II:
2.1 Celebração de convênio contendo plano de trabalho sem o devido detalhamento dos itens 01 e 02 do
plano de aplicação
2.2 Apresentação irregular da prestação de contas
www.tce.es.gov.br

III. 2 ACOLHER as razões de defesa apresentadas pela Liga Espiritosantense das Escolas de Samba (Convenente)
e seu representante legal, Sr. Rogério Sarmento (Presidente), afastando-lhes o ressarcimento e a aplicação de
multa, na forma da fundamentação constante do item II;
III. 3 ACOLHER as razões de defesa apresentadas pelo Sr.
Alvarez Marchito de Siqueira Filho (assessor técnico da
Prefeitura Municipal de Vitória), afastando-lhe o ressarcimento e a aplicação de multa, na forma da fundamentação constante do item II;
III. 4 DETERMINO, com fulcro no art. 207, inciso IV, da
Resolução 261/2013, à atual gestão da Prefeitura Municipal de Vitória, que nos próximos eventos culturais, em
especial, a produção do Carnaval de Vitória, especiﬁque
no Plano de Trabalho todas as despesas a serem realizadas com a verba patrocinada, bem como realize o convênio e respectivo repasse da verba em tempo hábil a
execução destas despesas por parte da Associação conveniada e agremiações participantes, privilegiando os
princípios do planejamento e da transparência que devem respaldar as despesas públicas.
III. 5 Após os trâmites legais, ARQUIVE-SE.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC- 956/2018 – PLENÁRIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
5086/2016, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
1.1. ACOLHER PARCIALMENTE as razões de defesa apresentadas pelo Sr. Leonardo Caetano Krohling - Secretário Municipal de Turismo, Trabalho e Renda do MunicíSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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pio de Vitória, nos termos do art. 207, § 3º do Regimento
Interno - RITCEES, em face do afastamento do ressarcimento imputado, aplicando-lhe MULTA em razão da manutenção das irregularidades formais dispostas nos itens
2.1. e 2.2 da ITC 6018/2017, abaixo descritas, no valor
equivalente de R$15.000,00, nos termos do art. 135, inciso II, da Lei Complementar 621/12, conforme a graduação prevista no art. 389, inciso II, do RITCEES, na forma
da fundamentação constante do item II:

princípios do planejamento e da transparência que devem respaldar as despesas públicas.

2.1 Celebração de convênio contendo plano de trabalho sem o devido detalhamento dos itens 01 e 02 do
plano de aplicação

3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.

2.2 Apresentação irregular da prestação de contas
1.2. ACOLHER as razões de defesa apresentadas pela Liga Espiritosantense das Escolas de Samba (Convenente)
e seu representante legal, Sr. Rogério Sarmento (Presidente), afastando-lhes o ressarcimento e a aplicação de
multa, na forma da fundamentação constante do item II;
1.3. ACOLHER as razões de defesa apresentadas pelo Sr.
Alvarez Marchito de Siqueira Filho (assessor técnico da
Prefeitura Municipal de Vitória), afastando-lhe o ressarcimento e a aplicação de multa, na forma da fundamentação constante do item II;
1.4. DETERMINAR, com fulcro no art. 207, inciso IV, da
Resolução 261/2013, à atual gestão da Prefeitura Municipal de Vitória, que nos próximos eventos culturais, em
especial, a produção do Carnaval de Vitória, especiﬁque
no Plano de Trabalho todas as despesas a serem realizadas com a verba patrocinada, bem como realize o convênio e respectivo repasse da verba em tempo hábil a
execução destas despesas por parte da Associação conveniada e agremiações participantes, privilegiando os

1.5. Após os trâmites legais, ARQUIVE-SE.
2. Por maioria. Nos termos do voto-vista do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencido o relator,
que manteve seu voto, pela conversão do feito em tomada de contas especial, julgando irregulares, com aplicação de ressarcimento e multa aos responsáveis e emissão de recomendação.

4. Especiﬁcação do quórum:

CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 09/10/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 957/2018 – PLENÁRIO

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.

Processo: 06836/2016-4

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

UG: SEMSE - Secretaria Municipal de Serviços de Vitória

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: FERNANDO CASTRO ROCHA, MARCELO RIBEIRO VIANNA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE VITÓRIA – EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Serviços de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob a responsabilidade dos Senhores Fernando Castro Rocha (período: 01 a
04/01 e 03/02 a 31/12/2015) e Marcelo Ribeiro Vianna
(Período: 05/01 a 02/02/2015).
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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analisadas pela então Secretaria de Controle Externo
de Contas, que expediu Relatório Técnico 315/2017 (ﬂs
8/17) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do responsável Fernando Castro Rocha, para apresentação de justiﬁcativas quanto aos seguintes achados:
3.1.1 Divergência entre o valor do Resultado Patrimonial
apurado na DVP e o valor do Resultado do Exercício apurado no Balanço Patrimonial.
Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei Federal
4.320/1964, Artigo 85 c/c Artigo 89.
3.3.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre
a totalidade da Prestação de Contas Anual.
Base Legal: Art. 2º c/c arts. 5º e 8º da Resolução TCEES
nº 227/2011.
Os indícios de irregularidade apontados, e também assinalados na Instrução Técnica Inicial 574/2017 (ﬂs.
21/22), propiciaram a citação do responsável Fernando Castro Rcha para apresentação de justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática
856/2017) às folhas 24/25
Regularmente convocado (termo de citação 913/2017;
ﬂs. 26), o responsável exercitou o seu direito de defesa,
apresentando justiﬁcativas e documentos comprobatórios às folhas 31/49.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 1746/2018
(ﬂs. 53/60), opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015 da Secretaria Municipal de Serviços de Vitória sejam julgadas Regulares com Ressalvas com rela-

ção ao Sr. Fernando Castro Rocha, com fulcro no artigo
84, II da Lei Complementar nº 621/2012, e Regulares a
do Senhor Marcelo Ribeiro Viana, na forma do artigo 84,
I da Lei Complementar nº 621/2012.
Ainda, sugere determinar ao atual gestor da Secretaria
Municipal de Serviços de Vitória, que adote as medidas
administrativas necessárias e suﬁcientes 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. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se em
consonância com a área técnica (ﬂs. 64), opinando pela
REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas
anual da Secretaria Municipal de Serviços de Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob responsabilidade do Senhor Fernando Castro Rocha e pela REGULARIDADE do Senhor Marcelo Ribeiro Vianna
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 Serviços de Vitória, ora em discussão, referente ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade dos Senhores
Marcelo Ribeiro Vianna e Fernando Castro Rocha, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 315/2017 resultando na citação
do responsável Fernando Castro Rocha com relação aos
seguintes itens:
www.tce.es.gov.br

Item 3.1.1 Divergência entre o valor do Resultado Patrimonial apurado na DVP e o valor do Resultado do Exercício apurado no Balanço Patrimonial.
Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Lei Federal
4.320/1964, Artigo 85 c/c Artigo 89.
Item 3.3.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual.
Base Legal: Art. 2º c/c arts. 5º e 8º da Resolução TCEES
nº 227/2011.
No que concerne ao ITEM 3.1.1, o RT 315/2017 trouxe
que conforme item 9 do Apêndice 01- Relatório de Pontos de Controle, o Resultado Patrimonial apurado na DVP
deveria ser igual ao resultado do Exercício no PL, porém,
a Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou
um Resultado Patrimonial relativo ao exercício anterior,
no valor de R$ 12.212.465,12 negativos e o Balanço Patrimonial exibiu um saldo igual a R$ 12.000.250,19 negativos para o mesmo período.
A defesa relatou que o exercício de 2015 foi o primeiro
ano da Desconcentração Administrativa, o que acarretou
certa diﬁculdade em relação aos ajustes internos, e que
no momento da geração dos arquivos no padrão XML
para envio da PCA, em especial o DEMVAP.xml e BALPAT.
xml, foram gerados os arquivos pelo sistema informatizado com valores incorretos nos grupos de contas DVP, porém, aﬁrmam que as impressões dos Balanços em papel
não sofreram alterações e estão consistentes.
Constatou a ITC 1746/2018 que os arquivos encaminhados da Demonstração das Variações Patrimoniais e do
Balanço Patrimonial apresentaram o mesmo resultado
negativo no valor de R$ 12.000.250,19, e que em conSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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sulta ao sistema CidadES deste tribunal, os valores apresentados na Demonstração das Variações Patrimoniais e
do Balanço Patrimonial de 2016 estão condizentes, opinando a área técnica pelo afastamento desta irregularidade.
Quanto ao ITEM 3.3.1, conforme relatado no RT
315/2017:
O Relatório de Controle Interno (RELUCI) traz em seu
conteúdo as seguintes informações:
Importante ressaltar que a implementação da desconcentração administrativa, no exercício de 2015, impactou substancialmente os resultados dos exames.
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.
Outro fator importante foi a impossibilidade de ampliação do quadro de pessoal da CGM, tendo em vista que
o processo nº 5070960/2014, relativo ao concurso para contratação de pessoal para quadro próprio da CGM
encontra-se paralisado. O Município atingiu o limite de
alerta deﬁnido pela Lei de Responsabilidade Fiscal no segundo quadrimestre do exercício, sendo inclusive notiﬁcado por este Egrégio Tribunal.
Neste contexto de relevantes modiﬁcações administrativas, adequação imediata à relatórios padronizados por
esse Tribunal, especialmente à IN TCEES 34/2015, restrições de despesas com pessoal que impossibilitou novas contratações de proﬁssionais especializados e o pra-

zo legal estabelecido no artigo 18 do Decreto Municipal 16.506/2015, restringimos o detalhamento de nossa análise.

jeito à prestação de contas nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015. Ainda, a Resolução TC n° 227, de 25
de agosto de 2011 estabelece que:

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.

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.

Assim, observa-se que o Controle Interno não emitiu
opinião sobre os demonstrativos contábeis que integram
a prestação de contas de 2015 da Secretaria Municipal
de Serviços de Vitória.

§ 2°. A falta de instituição e manutenção do sistema de
controle interno poderá ensejar à 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.

Portanto, sugere-se CITAR o gestor, para apresentar justiﬁcativas pela ausência de tomada de medidas necessárias e suﬁcientes que viabilizassem a realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual na sua
totalidade.
A defesa alegou que até o exercício de 2014 a prestação de contas anual restringia-se às Contas do Prefeito
e que só a partir de 2015 ocorreu a implantação da desconcentração administrativa nos municípios, ampliando
o número de unidades gestoras, passando o Município a
emitir uma quantidade maior de documentos relativos
à Prestação de Contas (Contas de Gestão de Governo),
sendo a quantidade de proﬁssionais técnicos na área de
contabilidade insuﬁciente para atender tal demanda.
Conforme esclarecido na ITC 1746/2018, a Secretaria
Municipal de Serviços de Vitória é uma Unidade Gestora, assim como tal, realiza atos de gestão, orçamentária,
ﬁnanceira, patrimonial e de controle cujo titular está suwww.tce.es.gov.br

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.
§ 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
Posto isto, a área técnica entendeu que as justiﬁcativas não foram satisfatórias, já que a Resolução TCEES nº
227/2011 que determinou a implantação do Controle Interno é de 2011, sugerindo a manutenção desta irreguSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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laridade, e que nas próximas prestações de contas, seja encaminhado o Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, conforme exigência do artigo 82, §2º da Lei Complementar 621/2012, contendo os
elementos previstos no ANEXO III, Tabela 7 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017.

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

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).

Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Serviços de Vitória sob responsabilidade do Senhor Marcelo Ribeiro Vianna, relativa ao exercício ﬁnanceiro de 2015, 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.

Dessa forma, corroborando entendimento técnico e
parecer ministerial, deve ser mantida a irregularidade
apontada no item 3.3.1, 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,
tendo em vista que o Senhor Marcelo Ribeiro Vianna assumiu a gestão interinamente de 05/01 a 02/02/2015,
ou seja, um período que não se pode imputar a ela responsabilidade pela irregularidade mantida.

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:

Julgar REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação
de Contas Anual da Secretaria Municipal de Serviços de
Vitória, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob
a responsabilidade do Senhor Fernando Castro Rocha,
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:
Item 3.3.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de Contas Anual.
Base Legal: Art. 2º c/c arts. 5º e 8º da Resolução TCEES
nº 227/2011.
3) DETERMINAR ao atual gestor da Secretaria Municipal de Serviços de Vitória, ou a quem venha a sucedê-lo, que:
a) adote as medidas administrativas necessárias e suﬁwww.tce.es.gov.br

cientes para possibilitar a laboração 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/com 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 aos interessados e, após o trânsito em
julgado, arquive-se.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Conselheiro em Substituição
VOTO VOGAL DO CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Serviços de Vitória - SEMSE, sob a responsabilidade dos senhores Fernando Castro Rocha (Período: 01/01 a 04/01 e 03/02 a 31/12) e Marcelo Ribeiro
Vianna (Período: 05/01 a 02/02), referente ao exercício
ﬁnanceiro de 2015.
No Relatório Técnico 00315/2017-1 a área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a Instrução
Técnica Inicial - ITI 00574/2017-3 para a citação do senhor Fernando Castro Rocha.
Em atenção ao Termo de Citação 00913/2017-8, o gestor encaminhou os documentos e justiﬁcativas, as quais
foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 01746/2018-7, concluindo nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE VITÓRIA, exercíSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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cio de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC
297/16 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
dos Srs. FERNANDO CASTRO ROCHA e MARCELO RIBEIRO VIANNA.
Conforme acima exposto não foram apresentados elementos suﬁcientes ao afastamento as seguintes irregularidades:
2.2 AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE VIABILIZASSEM A EMISSÃO DO PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, infração aos artigos infração
aos artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art. 5º da
Res. TCEES 227/2011, IN TCEES 34/2015.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, considerando que a irregularidade
mantida, em relação ao item 2.2 desta instrução, não representa grave infração à norma legal, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas do Sr. MARCELO RIBEIRO VIANNA
e REGULARES COM RESSALVA as contas do Sr. FERNANDO CASTRO ROCHA, no exercício da função de ordenadores de despesas da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE VITÓRIA, no exercício de 2015, na forma do
artigo 84, I e II da Lei Complementar Estadual 621/2012,
respectivamente.
E, ainda:
Com fundamento no artigo 86 da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 162, §2º do RITCEES, considerando o exposto no item 2.2 desta ITC, que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo:
que adote as medidas administrativas necessárias e suﬁcientes para possibilitar a elaboração e encaminhamento, nas futuras prestações de contas, do Relatório e Pare-

cer 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.

de 60 (sessenta) dias, sendo esta a razão para se expedir RECOMENDAÇÕES, pois ainda não há comprovação
de que esta foi instituída, mas há um comando normativo que indica que o Estado tem adotado as medidas para sua efetivação.

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o em. procurador Luís Henrique Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC
02173/2018-1 e manifestou-se de acordo com área técnica.

Diante do exposto, por simetria à Lei Complementar
nº 856/2017, regulamentada pelo Decreto 4131-R de
18/07/2017, e, por critério de isonomia em relação a outros processos julgados recentemente nesse Colegiado
(TC 4981/2016, TC 7096/2016), entendo que este item
deve ser julgado regular, sendo expedido recomendações.

Incluído o presente processo na 25ª sessão do Plenário
ocorrida em 31/07/2018, o conselheiro relator em substituição João Luiz Cotta Lovatti apresentou o voto acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, com a sugestão do julgamento pela regularidade das
contas para o senhor Marcelo Ribeiro Vianna e regularidade com ressalvas para o senhor Fernando Castro Rocha, e ainda, emissão da determinação constante na Instrução Técnica Conclusiva 01746/2018-7.
Divirjo do voto do relator quanto ao julgamento das contas pela regularidade com ressalvas e pela emissão de
determinação à Secretaria Municipal de Serviços de Vitória, pois o exercício de 2015 é o primeiro para qual se
exigiu a apresentação do parecer conclusivo de controle interno.
E ainda, o Estado, por meio da Lei Complementar
856/2017, estabelece que as contas devam estar acompanhadas do relatório e parecer conclusivo da unidade
técnica contendo os elementos indicados nos atos normativos deste Tribunal, sendo certo que o Decreto 4131R, 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
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta Deliberação que submeto à
sua consideração.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
6836/2016, DECIDEM os conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal
de Serviços de Vitória, referente ao exercício de 2015,
sob responsabilidade pela gestão dos atos administrativos, ﬁnanceiros, orçamentários e patrimoniais os senhores Fernando Castro Rocha e Marcelo Ribeiro Vianna,
nos termos do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, dando quitação aos responsáveis,
nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal.
2. RECOMENDAR à Secretaria Municipal de Serviços de
Vitória, que adote medidas administrativas necessárias
e suﬁcientes 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,
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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§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.
Dar ciência aos interessados e, após os trâmites legais,
arquive-se.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. ACÓRDÃO TC- 957/2018 – PLENÁRIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
6836/2016, DECIDEM os conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
1.1. Julgar REGULARES as contas da Secretaria Municipal
de Serviços de Vitória, referente ao exercício de 2015,
sob responsabilidade pela gestão dos atos administrativos, ﬁnanceiros, orçamentários e patrimoniais os senhores Fernando Castro Rocha e Marcelo Ribeiro Vianna,
nos termos do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, dando quitação aos responsáveis,
nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal.
1.2. RECOMENDAR à Secretaria Municipal de Serviços
de Vitória, que adote medidas administrativas necessárias e suﬁcientes 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.
1.3. Dar ciência aos interessados e, após os trâmites legais, arquive-se.

2. Por maioria. Nos termos do voto vogal do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Parcialmente vencido o então relator, conselheiro em substituição João
Luiz Cotta Lovatti, que votou pela regularidade com ressalva para Fernando Castro Rocha, com expedição de determinação, de acordo com os pareceres técnico e ministerial.

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 958/2018 – PLENÁRIO
Processos: 08814/2017-1, 05770/2012-4

3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Classiﬁcação: Pedido de Reexame

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.

Recorrente: LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA [GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:16046-ES), ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES)

4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(Relator nos termos do artigo 86, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal) e Márcia Jaccoud Freitas.

Interessados: FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE, MARCO ANTONIO DE MORAES, COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL ERRANA CAPIXABA

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator nos termos do artigo 86, § 2º, do
Regimento Interno deste Tribunal
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 09/10/2018

PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – PROVIMENTO
PARCIAL – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.

www.tce.es.gov.br

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Senhor
Lindon Jonhoson Arruda Pereira, em face do Acórdão TC
1022/2017 – Segunda Câmara, proferido nos autos do
Processo TC- 5770/2012, e que assim dispõe:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC5770/2012, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia nove de agosto de dois mil
e dezessete, por maioria, nos termos do voto do relator,
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
Manter as irregularidades:
Restrição ao caráter competitivo na licitação para contratar transporte escolar (item 2.1 da Instrução Técnica
Conclusiva 2106/2016);
Ausência de contrato formal (item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 2106/2016);
Terceirização de atividade típica da administração pública – Controle Interno (item 2.3.1 da Instrução Técnica
Conclusiva 2106/2016);
Afastar a seguinte irregularidade;
Terceirização de atividade típica da Administração Pública – Contabilidade (item 2.3.2 da Instrução Técnica Conclusiva 2106/2016)
Rejeitar razões de justiﬁcativas do Senhor Lindon Jonhoson Arruda Pereira em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 do voto do relator;
Rejeitar razões de justiﬁcativas do senhor Marco Antônio de Moraes em razão das irregularidades dispostas no
item 2.1 do voto do relator;
Acolher razões de justiﬁcativas do senhor Fábio Ambrózio do Nascimento Trindade afastando a sua responsabilidade perante a irregularidade descrita no item 2.1 do
voto do relator/
Acolher razões de justiﬁcativas apresentadas pela Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba na forma
do Relatório de Auditoria 89/2012 e da Instrução Técnica Conclusiva 2106/2016, cujos fundamentos integram o
voto do relator independente da transcrição;
Tendo em vista a manutenção das irregularidades já fundamentadas e ﬁnalidade de cunho pedagógico, aplicar

multa, nos termos do art. 96, inciso II, da Lei Orgânica
32/1993 (legislação aplicável à época dos fatos), aos seguintes responsáveis:
1.000 VRTE ao senhor Lindon Jonhoson Arruda Pereira;
500 VRTE ao senhor Marco Antônio de Moraes;
Recomendar a atual gestão que se atente para o regramento descrito no art. 23, §1º da Lei 8.666/1993, procedendo com a licitação de transporte escolar por lotes, de
forma a ampliar a competitividade do certame e ao mesmo tempo propiciar que concorram licitantes para todas
as linhas necessárias ao cumprimento do transporte escolar daquele município;
Recomendar a atual gestão que se atente para o regramento descrito no artigo 62 da Lei 8.666/93, que, prevê a obrigatoriedade na formalização termo de contrato (instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil);
Recomendar a atual gestão que se atente ao fato de que
as atividades inerentes à atividade pública deverão ser
executados por servidores efetivos da administração pública e com isso atenda ao artigo 37 da Constituição Federal de 1988;
Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
A Instrução Técnica de Recurso 00153/2018 do Núcleo
de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC, concluiu nos seguintes termos:

termos do Acórdão TC 1022/2017.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
02376/2018 de lavra do Exmo. Procurador de Contas Dr.
Luís Henrique Anastácio da Silva, anuiu à proposta contida na Instrução Técnica de Recurso 00153/2018, pugnando pelo provimento parcial do Pedido de Reexame,
ressaltando que houve erro meramente material na ITR
supracitada ao concluir pelo não provimento, haja vista que quanto à irregularidade 1.1 “Restrição ao caráter
competitivo na licitação para contratar transporte escolar” (item 2.1 da ITC 2106/2016) houve o afastamento da
responsabilidade do Recorrente. Destarte, o recurso deve ser parcialmente provido.
Realizou-se sustentação oral na 24ª Sessão Ordinária, realizada em 24 de julho de 2018, deferindo-se a juntada
de memoriais e notas taquigráﬁcas.
FUNDAMENTAÇÃO
Analisadas as condições de admissibilidade do recurso,
observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
Quanto à tempestividade, a publicação do ACÓRDÃO
TC- 1022/2017 – Segunda Câmara, proferido nos autos
do Processo TC 5770/2012, foi disponibilizada no Diário
Eletrônico deste Tribunal de Contas no dia 09/10/2017,
considerando-se publicada no dia 10/10/2017, nos termos do art. 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c art. 5º da Resolução TC nº 261/2013.

3. CONCLUSÃO

O presente recurso foi interposto no dia 09/11/2017,
tem-se o mesmo como TEMPESTIVO.

3.1 Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se os

Foi realizado pelo Recorrente pedido de efeito suspensivo. Encaminhados os autos ao relator foi proferida a
Decisão 621/2018, conhecendo o presente recurso, as-
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sim como, atribuindo-lhe, em caráter excepcional, efeito suspensivo.
O presente recurso visa impugnar o ACÓRDÃO TC1022/2017, no qual entendeu-se por reconhecer a ocorrência de três irregularidades, sendo elas:
Restrição ao caráter competitivo na licitação para contratar transporte escolar (item 2.1 da Instrução Técnica
Conclusiva 2106/2016);
Ausência de contrato formal (item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 2106/2016);
Terceirização de atividade típica da administração pública – Controle interno (item 2.3.1 da Instrução Técnica
Conclusiva 2106/2016).
Segue análise referente a cada irregularidade:
Restrição ao caráter competitivo na licitação para contratar transporte escolar (Item 2.1 da Instrução Técnica
Conclusiva 2106/2016)
A irregularidade refere-se à restrição ao caráter competitivo do certame, em razão da escolha do critério de julgamento “menor preço por lote”. Esta irregularidade está relacionada com a fase interna da licitação.
O procedimento licitatório possui duas fases, quais sejam, interna e externa. A fase interna é destinada ao planejamento da licitação e ocorre antes da publicação do
edital, sendo composta por procedimentos formais, tais
como: elaboração do projeto básico, termo de referência
e edital, deﬁnição do tipo e modalidade de licitação, cotação de preços, etc.
A fase externa começa com a publicação do edital e destina-se a viabilizar a análise das condições pessoais dos
interessados e a seleção da melhor proposta.

A conduta imputada ao Senhor Lindon Jonhoson Arruda
Pereira não possui nexo de causalidade com a irregularidade ora em análise, tendo em vista que o fato de “contratar empresa a partir de procedimento licitatório com
restrição à competitividade” em nada se relaciona com a
escolha indevida de julgamento “menor preço por lote”.
A irregularidade aqui tratada refere-se à fase interna da
licitação, com isso, somente aquelas pessoas que participaram desta fase podem ser responsabilizadas.

tura contratação, impondo obrigações, principalmente,
ao fornecedor. O contrato estabelece deveres e direitos
tanto ao contratado quanto ao contratante, numa relação de bilateralidade e comutatividade típicas do instituto.
A minuta do contrato constante do anexo VIII do edital de
pregão 19/2011, ﬂs. 139/142 do Processo TC 5770/2012,
estabelece que a autoridade competente para assinar o
contrato seria o Prefeito Municipal.

O NRC ao realizar consulta aos autos do Processo TC
5770/2012, em apenso, não encontrou qualquer manifestação do Senhor Lindon Jonhoson Arruda Pereira, então Prefeito Municipal, acerca da sua concordância com
a escolha do tipo de licitação. Com isso, entende-se que
a deﬁnição do tipo de licitação a ser adotada não passou
pelo julgamento do Prefeito.

O contrato não foi assinado, mas nada mais justo que a
responsabilidade recaia naquele que possuía o dever legal de ﬁrmá-lo, que no presente caso, seria o Prefeito
Municipal.

O Termo de Referência foi assinado pelo Senhor Fábio
Ambrózio Nascimento Trindade, ﬂs. 58-78 do Processo
TC 5770/2012 e o edital de pregão foi assinado pelo Senhor Marco Antônio de Moraes, ﬂs. 97-122.

Terceirização de atividade típica da Administração Pública – Controle Interno (Item 2.3.1 da Instrução Técnica
Conclusiva 2106/2016)

Por todo o exposto, entende-se por afastar a responsabilidade do Senhor Lindon Jonhoson Arruda Pereira.
Ausência de contrato formal (Item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 2106/2016)
Alega o Recorrente que a ausência do instrumento contratual deve ser considerada apenas um “detalhe”, no
entanto, tal aﬁrmação não deve prosperar.
Ata de registro de preços e termo de contrato são documentos com naturezas e ﬁnalidades distintas, razão pela qual um não substitui e não deve ser confundido com
o outro.
A ata de registro de preços ﬁrma compromissos para fuwww.tce.es.gov.br

Por todo o exposto, entende-se que deve ser mantida a
responsabilidade do Senhor Lindon Jonhoson Arruda Pereira.

O Recorrente alega que a presente irregularidade não
lhe pode ser imputada, tendo em vista que está relacionada à atuação de assessoria à Controladoria Geral do
Município. Todavia, a irregularidade refere-se à terceirização de atividade própria da Administração Pública.
A Prefeitura Municipal de Ibatiba contratou a empresa
Logus Assessoria e Consultoria Pública Ltda. para a implantação do sistema de controle interno, bem como por
meio da Portaria 046/2011 designou o Senhor Milton
Mendes Botelho, sócio da empresa Logus, para responder pela Controladoria Geral do Município de Ibatiba.
Destaca-se que o senhor Milton Mendes Botelho não foi
nomeado para ocupar o cargo comissionado de ControSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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lador Geral. A Portaria 046/2011 apenas designou-o como responsável para responder pela Controladoria Geral
do Município de Ibatiba, conforme segue:
PORTARIA N° 046, de 22 de fevereiro de 2011.
DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA.
O Prefeito do Município de lbatiba, Estado do Espirito
Santo, Dr. Lindon Jonhson Arruda Pereira, nos termos da
Lei Orgânica Municipal, conjugado com o disposto no inciso III do art. 14 e artigos 24 e 25 ambos da Lei Complementar n°. 36, de 06 de outubro de 2009, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura de lbatiba.
RESOLVE
Art. 1°. Fica designado para responder pela Controladoria Geral do Município de lbatiba o Prof. Milton Mendes Botelho, CPF: 502.432.686-53 CI.MG. 3.391.625 SSP,com registro no Conselho Regional de Contabilidade de
Minas Gerais sob o n°. 47198, Registrado no Instituto de
Auditores Independentes do Brasil, n°. 4136 com as atribuições constantes na Lei Complementar n°. 36, de 06
de outubro de 2009.
§ 1°. Não será atribuído nenhum valor adicional ou remuneração ao nomeado pelo exercício das atribuições
deﬁnidas nesta Portaria.

nização de documentos destinados a ﬁscalização externa. (g.n.)
A “Guia de Orientação para Implantação do Sistema
de Controle Interno na Administração Pública”, da Resolução TC 227/2011, assim estabelece:
Quadro de Pessoal da Unidade Central de Controle Interno
O controle interno de um Estado ou Município não é
exercido por uma pessoa ou mesmo por um departamento integrante da estrutura organizacional, mas, sim,
por todos aqueles que executam ou respondem pelas diversas atividades, em especial os que ocupam funções
de comando.
A existência do responsável legal ou UCCI, formalmente
constituída, não exime nenhum dirigente ou servidor da
observância das normas constitucionais e legais aplicadas à administração pública.
Diante do grau de responsabilidade da UCCI e da amplitude das atividades a serem desenvolvidas, cabe ao gestor assegurar a independência de atuação e os recursos
humanos, materiais e tecnológicos necessários ao bom
desempenho da função.

§ 2°. Ao Controlador Geral não será negado o acesso a informações pertinentes ao objeto de sua ação por quaisquer unidades da estrutura da Prefeitura, seja qual for o
nível hierárquico ao qual pertencer.

A estrutura de pessoal da UCCI de cada um dos Poderes
e órgãos dependerá do porte da administração e do volume de atividades a serem controladas. É possível que
em alguma organização apenas um servidor seja capaz
de realizar as atividades. Em outras, poderá ser necessária a criação de equipe.

§ 3°. A Controladoria Geral do Município é a responsável para prestar orientação no processo de digitalização
de documentos, desde o levantamento de dados, viabilidade, execução, guarda dos dados eletrônicos e orga-

Em qualquer caso, a complexidade e amplitude das tarefas vão exigir conhecimento, qualiﬁcação técnica adequada, postura independente, responsável e identiﬁcada com a natureza da função.
www.tce.es.gov.br

Assim, a designação de servidores efetivos com formação em nível superior para o exercício das atividades reveste-se de maior eﬁcácia. Esse entendimento é aplicável, inclusive, para os casos em que, não havendo necessidade de equipe, seja nomeado apenas um servidor para responder pela UCCI.
Este posicionamento decorre das boas práticas administrativas e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União2.
Em que pese o vínculo direto dessa unidade com o chefe
do Poder ou órgão, o titular deve ser da conﬁança da administração e não somente do gestor principal. Do contrário, a eﬁcácia da ação de controle ﬁcaria restrita à visão e à vontade do administrador, com risco de se tornar
inoperante. É fundamental, portanto, que o sistema esteja imune às mudanças no comando da administração.
Outro aspecto a ser considerado nesta avaliação é a necessidade da manutenção, por maior período possível,
do vínculo deste proﬁssional à entidade à qual presta
serviços.
Esta condição possibilita uma visão cada vez mais ampla
e evolutiva da organização, assegurando eﬁciência e continuidade na proposição de ações de controle interno.
A recomendação, nesse caso, é que, havendo equipe, o
seu titular seja escolhido dentre os auditores públicos
internos (ou denominação equivalente), com formação
em nível superior e comprovado conhecimento para o
exercício da função de controle, o que pressupõe domínio dos conceitos relacionados ao controle interno e auditoria. Os auditores públicos internos deverão ser selecionados em concurso público.
Estes critérios são relevantes, também, devido ao fato
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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de que as UCCIs respondem pela operacionalização do
apoio ao controle externo em sua missão institucional.
Dessa forma, a existência no seu comando de proﬁssional pertencente ao quadro próprio amplia a possibilidade de que a ﬁscalização, no que se refere às competências do controle interno, seja efetivamente exercida.
É oportuno ressaltar, também, que a remuneração desses servidores deve ser compatível com a atribuição
exercida.
Período de Transição: até a Realização do Concurso Público
Considerando que há urgência na instituição do Sistema
de Controle Interno e que as atividades deverão ser desempenhadas por servidores efetivos, é importante estabelecer regras de transição, especialmente, em razão
do tempo que separa a realização de concurso público
do efetivo exercício dos servidores nomeados.
A recomendação básica, para essa situação, é de que sejam recrutados servidores já pertencentes ao quadro de
pessoal efetivo, desde que reúnam as qualiﬁcações necessárias ao desempenho das atribuições inerentes à
UCCI.
O Senhor Lindon Jonhoson Arruda Pereira, Prefeito Municipal de Ibatiba, foi o responsável por ﬁrmar o contrato
de prestação de serviços com a empresa Logus Assessoria e Consultoria Pública Ltda., bem como designar, por
meio da Portaria 046/2011, o Senhor Milton Mender Botelho, sócio da referida empresa, para responder pela
Controladoria Geral do Município.
Não há nos autos, qualquer comprovação de que as decisões do Recorrente foram baseadas no posicionamento de outros agentes públicos, notadamente da asses-

soria jurídica. Outrossim, a autoridade administrativa
competente, quando da avaliação dos aspectos técnicos jurídicos de determinada contratação, possui liberdade para discordar dos pareceres anteriores, desde que
o faça de forma fundamentada. Ou seja, o parecer não
vincula a autoridade competente pela prática dos atos,
as quais, de maneira geral, permanece responsável pelo
conteúdo dos atos administrativos que praticam.
O Recorrente alega ter havido o rompimento do nexo
de causalidade em razão de ter tomado decisões baseado no posicionamento de outros agentes públicos,
em especial da assessoria jurídica, confome Acórdão TC
307/2015, destaca-se, inicialmente, o seguinte trecho:
A irregularidade ora analisada está sendo atribuída ao
Prefeito que homologou e adjudicou o resultado e ﬁrmou consequentemente o contrato.

o que ensejaria o chamamento aos autos de demais envolvidos que estivesse praticado qualquer ato indutor da
irregularidade.
Como depreende-se do Acórdão citado, o Recorrente
não conseguiu demonstrar que as suas decisões foram
fundamentadas por pareceres técnicos ou jurídicos.
Ademais, o nexo de causalidade somente poderia ser
rompido no caso do parecer técnico ou jurídico estar
eivado por um erro técnico de difícil constatação ou que
inexistam motivos para suscitar dúvidas acerca da veracidade das informações ali contidas. Tal situação, não
se veriﬁca presente nos autos.
Este Egrégio Tribunal de Contas editou, em 2011, a Resolução TC nº 227, com o objetivo de orientar e tornar cogente a implantação de sistemas de controle interno nos
entes e órgãos jurisdicionais.

É certo que em outras oportunidades me manifestei no
sentido de afastar a responsabilidade do gestor quando este está respaldado por manifestações e/ou orientações que tenham advindo da Comissão de Licitação,
do Pregoeiro, do Assessor ou Procurador Jurídico ou até
mesmo do Secretário da pasta correspondente.

Com isso, qualquer posicionamento contrário às normas
supracitadas seria de fácil apuração, impedindo de se
falar em rompimento do nexo de causalidade.

Entretanto, veriﬁco que o responsável não foi zeloso em
sua defesa, não trazendo aos autos comprovação de que
suas decisões foram substanciadas por tais manifestações, de modo a demonstrar a inexistência de um dos
requisitos para apuração da sua responsabilidade subjetiva, qual seja, o nexo de causalidade entre a irregularidade apurada e a atuação do agente, neste caso, o Prefeito, único apontado como responsável.

Ressalta-se que houve erro material na Instrução Ténica de Recurso – ITR 00153/2018 ao concluir pelo não
provimento, haja vista que quanto à irregularidade descrita no item 1.1 do Acórdão TC 1022/2017 - “Restrição
ao caráter competitivo na licitação para contratar transporte escolar”, houve o afastamento da responsabilidade do Recorrente, como se observa na ITR – item 2.1.

Melhor dizendo, não houve instrução processual capaz
de caracterizar a direta relação com as falhas analisadas,
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, mantém-se a responsabilidade do Senhor Lindon Jonhoson Arruda Pereira.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, nos termos da Instrução Técnica de
Recurso – ITR 00153/2018 encampada pelo Ministério
Público de Contas (Parecer 02376/2018), com o esclareSegunda-feira, 15 de outubro de 2018

165

ATOS DO PLENÁRIO

cimento acima mencionado, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER o Pedido de Reexame, com fundamento nos arts. 152, II e 166 c/c art. 164 e 165, todos da
Lei Complementar nº 621/2012, e no mérito dar-lhe
PROVIMENTO PARCIAL, para reformar o ACÓRDÃO TC1022/2017 – Segunda Câmara, retirando a responsabilidade do Senhor Lindon Jonhoson Arruda Pereira quanto ao item 1.1 do Acórdão “Restrição ao caráter competitivo na licitação para contratar transporte escolar” ( 2.1
da ITC 2106/2016), mantendo-se hígido os demais termos do Acórdão.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

TINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES)]
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC- 1073/2017 – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO –
DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Antônio Cézar Lázaro, Presidente da Câmara de Viana, em face do ACÓRDÃO TC- 1073/2017 –
Plenário, proferido nos autos do Processo TC- 1052/2014,
que, após converter os autos em tomada de contas especial, julgou irregulares as contas dos Senhores Edson
Alves da Silva e Elson Alves da Silva, bem como condenou-os ao ressarcimento solidário no valor e R$ 1.032,05
VRTE e aplicou multa individual no valor de R$ 3.000,00,
nos seguintes termos:
ACÓRDÃO

UG: MPES - Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC1052/2014, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e dois de agosto de dois mil e
dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

1. Manter as seguintes irregularidades:

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.

Interessado: ALCIMAR MARIANO DE MORAIS, ALDASIR DA PENHA CARDOSO, EDSON ALVES DA SILVA, MARTHA PASSINE SIQUEIRA GERA, PAULO CESAR CUNHALIMA DONASCIMENTO, ELSON ALVES DA SILVA, FLAVIO FABIANO, ADRIANO FRANCISCO ROCHA, CARLOS GAMA DE
ALMEIDA

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

Recorrente: ANTONIO CEZAR LAZARO [GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRON-

Pagamento e percepção de gratiﬁcações em desacordo
com a hipótese legal e/ou sem contraprestação em serviço, inclusive para servidores comissionados com dedicação exclusiva. Infringência ao artigo 37, caput, da CF
(Princípios da Legalidade, da Moralidade e da Impessoalidade), ao artigo 2º, §1º, da Lei Municipal 1.699/2005;
aos artigos 20, §1º, e 89, §1º, I, da Lei Municipal
1.596/2001; ao artigo 1º da Lei Municipal 1.692/2004 e

1.2. DAR CIÊNCIA.
1.3. ARQUIVAR, após trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:

ACÓRDÃO TC- 959/2018 – PLENÁRIO
Processos: 09076/2017-1, 01052/2014-6
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

www.tce.es.gov.br
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à Lei Municipal 2.521/2013. Responsáveis: Adriano Francisco Rocha, Flávio Fabiano, Alcimar Mariano de Morais,
Aldasir da Penha Cardoso, Carlos Gama de Almeida, Edson Alves da Silva, Elson Alves da Silva, Martha Passine Siqueira Gera, Paulo César Cunhalima Nascimento e Antônio Cézar Lázaro (solidariamente aos demais);
Nomeações incompatíveis com a segregação de funções
na administração pública. Infringência ao artigo 37, caput,
da Constituição Federal (princípio da moralidade e da eﬁciência) e ao princípio da segregação de funções, decorrente do princípio da moralidade. Responsáveis: Antônio
Cézar Lázaro e Adriano Francisco Rocha;
Prática de nepotismo na nomeação de parente de segundo grau para o exercício de cargos em comissão. Infringência ao artigo 37, caput, da Constituição Federal (Princípios da Legalidade, da Moralidade e da
Impessoalidade) e à Súmula Vinculante 13, do Supremo
Tribunal Federal. Responsável: Antônio Cézar Lázaro;
2. Converter o feito em tomada de contas especial, nos
termos dos artigos 57, inciso IV, e 115 da Lei Complementar 621/12, julgando-a irregular, com fulcro no art.
84, inciso III, alíneas “c”, “d”, e “e”, da Lei Complementar
621/12;
3. Rejeitar razões de justiﬁcativa e julgar irregulares as
contas do Sr. Antônio Cézar Lázaro, em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 da Instrução Técnica Conclusiva 00894/2016, nos termos do artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “e”, da Lei Complementar
621/2012, condenando-o ao ressarcimento solidário no
valor de 26.483,20 VRTE, com os senhores Adriano Francisco Rocha, Flávio Fabiano, Carlos Gama de Almeida, Aldasir da Penha Cardoso, Martha Passine Siqueira Gera, Alcimar Mariano de Moraes, Edson Alves da Silva, Elson Al-

ves da Silva.
4. Aplicar multa no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais)
ao responsável, senhor Antônio Cézar Lázaro, com amparo nos artigos 134 e 135, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual 621/2012;
5. Julgar irregulares as contas do senhor Adriano Francisco Rocha, em razão das irregularidades dispostas nos itens
2.1 e 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 00894/2016,
nos termos do artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “e”, da
Lei Complementar 621/2012, condenando-o ao ressarcimento solidário no valor de 11.456,38 VRTE, com o senhor Antônio Cézar Lázaro;
6. Julgar irregulares as contas do senhor Flávio Fabiano,
em razão do dano disposto no item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 00894/2016, condenando-o ao ressarcimento solidário no valor de 9.522,33 VRTE, nos termos
do artigo 84, inciso III, alíneas “e”, da Lei Complementar
621/2012, com o senhor Antônio Cézar Lázaro;
7. Julgar irregulares as contas do senhor Carlos Gama de
Almeida, em razão do dano disposto no item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 00894/2016, condenando-o ao
ressarcimento solidário no valor de 304,37 VRTE, nos termos do artigo 84, inciso III, alíneas “e”, da Lei Complementar 621/2012, com o senhor Antônio Cézar Lázaro;
8. Julgar irregulares as contas do senhor Aldasir da Penha
Cardoso, em razão do dano disposto no item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 00894/2016, condenando-o ao
ressarcimento solidário no valor de 222,50 VRTE, nos termos do artigo 84, inciso III, alíneas “e”, da Lei Complementar 621/2012, com o senhor Antônio Cézar Lázaro.
9. Julgar irregulares as contas da senhora Martha Passine
Siqueira Gera, em razão do dano disposto no item 2.1 da
www.tce.es.gov.br

Instrução Técnica Conclusiva 00894/2016, condenando-a ao ressarcimento solidário no valor de 1.576,41 VRTE,
nos termos do artigo 84, inciso III, alíneas “e”, da Lei Complementar 621/2012, com o senhor Antônio Cézar Lázaro;
10. Julgar irregulares as contas do senhor Alcimar Mariano de Moraes, em razão do dano disposto no item 2.1 da
Instrução Técnica Conclusiva 00894/2016, condenando-o ao ressarcimento solidário no valor de 1.097,12 VRTE,
nos termos do artigo 84, inciso III, alíneas “e”, da Lei Complementar 621/2012, com o senhor Antônio Cézar Lázaro;
11. Julgar irregulares as contas do senhor Edson Alves da
Silva, em razão do dano disposto no item 2.1 da Instrução
Técnica Conclusiva 00894/2016, condenando-o ao ressarcimento solidário no valor de 1.049,54 VRTE, nos termos do artigo 84, inciso III, alíneas “e”, da Lei Complementar 621/2012, com o senhor Antônio Cézar Lázaro.
12. Julgar irregulares as contas do senhor Elson Alves da
Silva, em razão do dano disposto no item 2.1 da Instrução
Técnica Conclusiva 00894/2016, condenando-o ao ressarcimento solidário no valor de 1.032,05 VRTE, nos termos do artigo 84, inciso III, alíneas “e”, da Lei Complementar 621/2012, com o senhor Antônio Cézar Lázaro;
13. Aplicar multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
aos responsáveis, senhores Adriano Francisco Rocha, Flávio Fabiano, Carlos Gama de Almeida, Aldasir da Penha
Cardoso, Martha Passine Siqueira Gera, Alcimar Mariano
de Moraes, Edson Alves da Silva e Elson Alves da Silva,
com amparo nos artigos 134 e 135, incisos I e II, da Lei
Complementar Estadual 621/2012;
14. Acolher razões de justiﬁcativa e julgar regular com
ressalva as contas do senhor Paulo César Cunhalima Nascimento, nos termos do artigo 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a devolução dos valores
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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percebidos irregularmente;
15. Deixar de aplicar pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de conﬁança e proibição de contratação, pelo Poder Público estadual ou municipal, por até cinco anos, proposta pelo Ministério Público de Contas, aos senhores Adriano Francisco Rocha e
Flávio Fabiano, por ser medida desarrazoada no presente
caso, inclusive na manifestação da área técnica;
16. Dar ciência ao representante do teor da decisão ﬁnal
proferida;
17. Remeter os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da Lei Complementar 621/2012;
18. Arquivar os autos após o trânsito em julgado, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC 261/2013.
Analisada as condições de admissibilidade do recurso, veriﬁca-se que a parte possui interesse e legitimidade e que
a via recursal escolhida se mostra cabível.
Quanto á tempestividade, a publicação da notiﬁcação do
ACÓRDÃO TC- 1073/2017 – Plenário, proferido nos autos
do Processo 1052/2014, foi disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Egrégio Tribunal no dia 30/10/2017,
considerando-se publicada no dia 31/10/2017. O presente Recurso de Reconsideração foi interposto no dia
30/11/2016, com isso, tem-se o mesmo como tempestivo.
Em seguida, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas se manifestou por meio da Instrução Técnica de
Recurso 0180/2018 (ﬂs. 26/45), opinando pelo Conhecimento do presente Recurso de Reconsideração, para no
mérito negar-provimento.
Em igual sentido manifestou-se o Exmo. Senhor Procura-

dor do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano Vieira,
através do Parecer Ministerial 2860/2018 constante à ﬂ.
49 dos autos.
Após, vieram-me os autos para análise.
É o relatório.
Compulsando os autos, veriﬁco que a análise acerca dos
pressupostos recursais, especialmente em relação às condições de admissibilidade foi efetivamente realizada pela Área Técnica, tornando-se despiciendas acrescentar outras fundamentações doutrinárias e jurisprudenciais para
formação de juízo.
Passo, assim, à análise do mérito recursal.
Alega o Recorrente que:
III.1. Impugnação do ponto 2.1 do Acórdão TC1073/2017. Pagamento e percepção de gratiﬁcações em
desacordo com a hipótese legal e/ou sem contraprestação de serviço, inclusive para servidores comissionados
com dedicação exclusiva.
O acórdão recorrido manteve a irregularidade em relação ao Recorrente devido ao fato de ele ser o ordenador
de despesa e constar dos autos as portarias que oncederam as gratiﬁcações:
Por ﬁm, em relação à responsabilidade solidária do Presidente da Câmara nos pagamentos indevidos de gratiﬁcação à servidores do Poder Legislativo, o Sr. Antônio Cézar
Lázaro alega que não agiu de má-fé e somente autorizava os pagamentos porque o departamento responsável
aﬁrmava a legalidade. Todavia, tais alegações não podem
prosperar, pois, além de ser o ordenador de despesa, dos
autos constam as portarias que concederam as gratiﬁcações assinadas pelo próprio Presidente da Câmara, que
conhecia a realidade dos fatos, permanecendo a responwww.tce.es.gov.br

sabilidade solidária.
Em primeiro lugar, entende -se que a manutenção da irregularidade pelo simples fato de o Recorrente ter sido
o ordenador de despesa, por si só, não consiste em fundamento suﬁciente para sua responsabilização. Isso porque o Recorrente tão somente efetuou a nomeação dos
membros das comissões, sendo que outros agentes públicos da Câmara Municipal atestavam que as citadas comissões estavam a exercer os trabalhos devidos, nos termos
as normas aplicáveis.
O Recorrente efetuou os pagamentos das gratiﬁcações
amparado por manifestações de outros agentes públicos,
que atestavam que eram devidos os pagamentos em razão dos trabalhos realizados.
Ressalte-se ainda que o Recorrente realizou as nomeações dos membros das comissões de forma que os trabalhos atinentes a cada uma delas pudesse ser realizado.
Ao contrário, caso tivesse deixado de efetuar a designação de seus membros, a atividade ﬁm das referidas comissões poderiam ter sido prejudicadas e nunca sequer
realizadas.
No que diz respeito aos valores remunerados pelo Departamento de Recursos Humanos aos servidores membros
das comissões (Licitação e Patrimônio e Inventário), entende o Recorrente, diferentemente do que foi consignado no acórdão recorrido, que ele não pode ser responsabilizado pela referida irregularidade, em que pese ser ele
o ordenador de despesas.
O controle e a elaboração das folhas de pagamento dos
servidores da Câmara Municipal de Viana não eram de
responsabilidade do Recorrente, que sequer tinha conhecimento de quais valores eram lançados nas ﬁchas ﬁnanceiras, quais seriam os vencimentos devidos e os desconSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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tos a serem efetuados. O Recorrente apenas questionava
o Setor de Recursos Humanos se tudo era devido e legal,
e, diante da aﬁrmativa, os pagamentos eram feitos.

realizados na forma como foram efetuadas. O Recorrente
realizou a designação para as comissões e acreditava que
todo o controle dos pagamentos era realizado pelo Setor
de Recursos Humanos, uma vez que os pagamentos eram
a ele encaminhados sem qualquer observação.

ro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, em que se julgou denúncia contra o então Prefeito de São Domingos do
Norte, ressaltou a importância da individualização da pena e da complexidade da formação da vontade da Administração Pública por meio de seus agentes:

Com efeito, diferentemente do que constou no acórdão
recorrido, as portarias assinadas pelo Recorrente não concederam, por elas mesmas, as gratiﬁcações. Como é possível observar à ﬂ. 89 e seguintes dos autos TC1052/2014,
as portarias apenas traziam a previsão de gratiﬁcação,
nos termos e mediante o preenchimento das condições
legais.

Respeitosamente, tais razões de justiﬁcativas não foram analisadas no julgamento que resultou no Acórdão
TC-1073/2017 - Plenário, sendo mantida a irregularidade mediante uma fundamentação extremamente sucinta, sem que fossem sequer inﬁrmados ou sopesados os
argumentos trazidos e sede de justiﬁcativas e de sustentação oral.

“[...] Entendo que, o presente caso, envolve um tema
principal que entendo deve ser debatido, qual seja, a responsabilidade subjetiva e individualização da pena, notadamente, porque em processos julgados neste Plenário
proferi voto segundo critérios pertinentes ao nexo causalidade entre a ação/omissão do Ordenador de Despesas e
a irregularidade apontada.

O § 2° do art. 80 do Decreto-Lei 200/67 determina que o
ordenador de despesa será responsável apenas em hipótese de conivência, traço de má fé que não se vislumbra
nos presentes autos:

Neste contexto, merece destaque a posição que adotei
em outros votos, nos quais consolidei o entendimento sobre a matéria – responsabilidade subjetiva e individualização da pena, senão vejamos:

Art. 80.

Conforme explicado em seus esclarecimentos, os pagamentos questionados nos autos ocorreram por um breve
período, no início da gestão do Recorrente à frente da Câmara Municipal de Viana, e não se observa nos autos que
a questão suscitada teria se prolongado. Ao contrário. Tomando conhecimento da situação, o Recorrente prontamente adotou medidas para a correção dos pagamentos
indevidos.

§ 2°. O ordenador de despesas, salvo conivência, não é
responsável por prejuízos causados à Fazenda Nacional
decorrentes de atos praticados por agente subordinado
que exorbitar das ordens recebidas. [grifo nosso]

A formação da vontade da Administração depende da
atuação de vários agentes, integrantes de um ou diferentes órgãos estatais. Essa atuação é feita por meio do processo administrativo, que é um conjunto de atos jurídicos,
inclusive atos particulares, necessários à manifestação da
vontade estatal.

Não se extrai dos autos que o pagamento das gratiﬁcações ora questionadas teria sido levado ao conhecimento do Recorrente, e este ciente disso, tivesse mesmo assim orientado ao Departamento de Recursos Humanos
que mantivesse o pagamento das verbas. Caso o Recorrente tivesse tido conhecimento de tais fatos teria imediatamente determinado a interrupção dos pagamentos,
como assim o fez, inclusive efetuando promovendo a alteração na Direção-Geral da Câmara Municipal de Viana.

Por essa razão, entende o Recorrente que descabe a sua
responsabilização nos presentes autos, sendo necessário
o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido.
Não se observa que o Recorrente tenha dado ordens no
sentido de que os pagamentos pelas gratiﬁcações fossem

[...]

Ora, não se aponta, nos autos do presente processo, nenhum indício de que o Recorrente teria tido ciência das irregularidades apontadas e mesmo assim criado ou mantido condições para a persistência da situação. Ao contrário, conforme já se disse, o Recorrente determinou a interrupção dos pagamentos assim que tomou ciência da
situação.
O TCEES, por sua Primeira Câmara, Acórdão TC 2818/2014
(processo TC 8131/2009), publicado no Diário Oﬁcial em
24/11/2014, páginas 72-76, de Relatoria do Conselheiwww.tce.es.gov.br

Tais atos, via de regra, não são praticados por um único
agente, mas por vários agentes que atuam numa cadeia,
numa relação de interdependência. Portanto, uma decisão administrativa não depende, majoritariamente, da
vontade única e exclusiva de um agente público.
Pelo contrário, as inúmeras decisões da Administração
Pública, ainda que tenham o ato ﬁnal expedido por um
único agente, dependem do trabalho conjunto de inúmeros agentes que atuam por meio de um processo administrativo.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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[...]
Neste contexto, não se pode exigir que autoridade máxima de um Órgão examine todos os atos praticados pelos seus subordinados e antecessores, em homenagem ao
princípio da segregação de funções, sobretudo, quando
existe responsabilidade direta de outros agentes públicos.
Nessa linha, ao expedir um ato, devem ser veriﬁcados pelos agentes superiores se os atos anteriores possuem os
elementos formais, mas é impossível exigir-lhes que praticamente refaça-os todos, pois o agente, do ponto de vista
da Administração Pública, deve partir do pressuposto de
que os atos de seus antecessores que chegam para sua ratiﬁcação estão corretos.
[...]
Dessa forma, nesse caso concreto, concluo que diante da
ausência da matriz de responsabilidade na instrução processual e diante do fato de que o responsável não concorreu para a ocorrência do ato, resta prejudicada a missão
deste Relator em permear as circunstâncias acima, ﬁxar o
quantum sancionatório adequado, dentro dos limites mínimo e máximo previstos na LC 621 c/c o RITCEES, o que
ensejará a correta dosimetria da penalidade e, por conseguinte, a observância do princípio da individualização da
pena como corolário do princípio da culpabilidade.” [grifo nosso]
Entende-se que as razões de decidir constantes do precedente acima apontado devam ser aplicadas ao presente
caso, vez que os pagamentos realizados pela Câmara Municipal de Viana ocorreram mediante a elaboração das folhas de pagamento pelo Setor de Recursos Humanos, não
podendo toda a responsabilidade ser atribuída somente
ao ordenador de despesas.

Por tais razões se pede o provimento do recurso ora interposto para reformar o acórdão recorrido, a ﬁm de se afastar a irregularidade constante do item 2 .1., afastando-a
em relação ao Recorrente.
III.2. Impugnação do ponto 2.2 do Acórdão TC1073/2017. Nomeações incompatíveis com a segregação de funções na Administração Pública.
No que se refere ao presente item, o acórdão recorrido
manteve a irregularidade sob a seguinte fundamentação:
“De acordo com a ITC 00894/2016 o Sr. Adriano Francisco Rocha acumulou as funções de Diretor Geral da Câmara de Viana, Contador e administrador, além de fazer parte das comissões de Licitação, de Patrimônio e Inventário
e de Acompanhamento da construção da sede da Câmara de Viana, o que viola os princípios da moralidade e da
eﬁciência, contidas no artigo 37 da Constituição Federal.
O princípio da segregação de funções decorre do princípio
da moralidade (art. 37 da CF) e consiste na separação de
atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, especialmente as funções ou atividades-chave de autorização, execução, atesto/aprovação, registro e revisão
ou auditoria.

Entende-se, com o devido acatamento, que padece de
ausência de fundamentação o acórdão recorrido nesse
particular, em que considerações de ordem genérica foram tecidas, que podem ser aplicadas a qualquer caso.
Não se observa um diálogo entre as considerações da
área técnica e os argumentos apresentados pelo Recorrente.
Conforme razões de justiﬁcativa e argumentos apresentados na sustentação oral, não houve o exercício das funções de Contador e Administrador pelo Senhor Adriano
Francisco Rocha, tanto que a própria equipe técnica na
ITI registra não ter havido qualquer pagamento em razão das referidas nomeações. Tal tese não foi enfrentada
pelo acórdão recorrido. Por outro lado, não houve a realização de procedimentos licitatórios no referido período,
fato este também reconhecido pela equipe de auditoria.
Segundo, o exercício da função de Diretor-Geral guarda
compatibilidade com a função de Administrador, visto ser
da atribuição do Diretor-Geral a condução da área administrativa da Câmara, não havendo que se falar em violação ao Princípio da Segregação das Funções.

Diante o exposto mantenho a irregularidade.”

No que diz respeito aos apontamentos de auditoria que
relatam que as nomeações representariam mais uma das
formas para que o referido servidor controlasse todos os
pagamentos e ampliasse sua esfera de inﬂuência, o Recorrente esclarece que agiu de boa-fé, diante das qualiﬁcações técnicas apresentadas pelo servidor, que possuía
formação em Administração e em Contabilidade, com registro em ambos os órgãos de classe respectivos.

Com o devido acatamento, o acórdão deve ser reformado
nesse particular, uma vez que sequer foram examinados
no voto os argumentos trazidos pelo Recorrente em seus
esclarecimentos e em sua sustentação oral.

Entende-se relevante, repisa-se, o fato de não ter sido registrado o pagamento de qualquer remuneração em razão da nomeação, circunstância reconhecida pela equipe técnica, não tendo se consumado nenhum exercício

Não se pode permitir que todas as fases ou as fases mais
críticas do processo de execução das despesas se concentrem nas mãos de somente um servidor ou agente público.
[...]

www.tce.es.gov.br
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de atividade que deveria ter sido segregada.

[...]

Por ﬁm, impende registrar que o Recorrente agiu com boa-fé diante das qualiﬁcações proﬁssionais apresentadas
pelo servidor, acreditando que seria um bom quadro para ocupar a direção administrativa da Câmara Municipal.

Diante do exposto, mantem-se a infringência ao artigo 37,
caput, da

Com base no exposto, e considerando que não houve pagamento ao servidor pelos serviços de Contador, e, ainda, considerando que atividade de Administrador guarda
compatibilidade com a atividade de direção administrativa, e levando-se em conta que tampouco houve remuneração em decorrência da nomeação como Administrador, entende-se cabível o afastamento do item sob análise, procedendo-se à reforma do acórdão recorrido nesse
particular.
Por tais razões se pede o provimento do recurso ora interposto para reformar o acórdão recorrido, a ﬁm de se afastar a irregularidade constante do item 2.2.
III.3. Impugnação do ponto 2.3 do Acórdão TC1073/2017. Prática de nepotismo na nomeação de parente de segundo grau.
Questiona-se sobre o presente apontamento a nomeação de parentes de segundo grau entre si (irmãos) para o
exercício de cargos em comissão no mesmo órgão público, e que um dos irmãos seria superior hierárquico do outro, situação vedada pela Súmula n. 13 do STF.
O acórdão recorrido analisou a irregularidade nos seguintes termos:
“A presente irregularidade trata da ocorrência de nepotismo na Câmara Municipal de Viana, através da contratação dos irmãos Elson Alves da Silva e Edson Alves da Silva,
ambos para exercerem o cargo comissionado de assistente do Presidente da Câmara.

Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 13 do STF.”
Conforme explicado e comprovado pelo Recorrente em
seus esclarecimentos, o óbice em relação a servidor da
mesma pessoa jurídica se dá nos casos em que um dos
servidores detenha ascendência funcional sobre outro,
por meio do exercício de cargo de direção, cheﬁa, ou assessoramento, conforme prevê o verbete sumular.
De acordo com as portarias municipais e declaração juntadas aos autos TC1052/2014, ﬁrmada pelo Senhor Anderson Garcia da Penha, que também exerceu o cargo de Assistente Parlamentar no gabinete do Recorrente, ao mesmo tempo em
que tal cargo era exercido por Edson Alves da Silva, inexistia subordinação entre Edson Alves da Silva e Elson Alves
da Silva, já que a ﬁgura do assistente parlamentar se reportava diretamente ao vereador.
Pelas razões expostas, veriﬁca-se ausente hipótese de nepotismo nos termos prescritos pela Súmula Vinculante n.
13 do STF, uma vez que não se vislumbra ascendência ou
subordinação hierárquica entre os servidores.
Sabe-se que há julgados que consideram que a existência
de subordinação hierárquica seja irrelevante para a conﬁguração de nepotismo. No entanto, entende-se que as circunstâncias do caso, em que se demonstrou que não havia qualquer ascendência hierárquica entre Edson Alves
da Silva e Elson Alves da Silva, autoriza o afastamento da
irregularidade, ou, na pior das hipóteses, a uma ressalva,
com a expedição de determinação.
Em razão de tais argumentos pede-se o provimento do rewww.tce.es.gov.br

curso interposto para reformar o acórdão recorrido, afastando-se a irregularidade 2.3 do acórdão recorrido.
Em relação ao primeiro item do acórdão recorrido, o Recorrente se socorre no equivocado argumento de ausência de responsabilidade na autorização dos pagamentos
das gratiﬁcações inquinadas de irregularidades por serem
práticas de expediente embasadas em manifestação de
servidores públicos a ele subordinados.
No processo evidencia-se a conduta do gestor, chamado
a responder na qualidade de responsável, omisso 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 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 apuração por parte deste Tribunal, uma vez
que sua conduta expressa concordância com as análises e
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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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.
Tal forma de pensar se alinha perfeitamente com os argumentos expedidos na ITR 180/2018, do qual destaco o seguinte trecho:
Ainda que por mero amor ao debate se admitisse a tese
defendida pelo recorrente de isenção de sua responsabilidade ou compartilhamento dela com os seus subalternos,
não foram colacionadas aos autos quaisquer manifestações de agentes administrativos que chancelassem os pagamentos das gratiﬁcações percebidas irregularmente
por servidores.
Acresça-se que nesse caso, o ato administrativo para ter
validade deveria ser escrito, mormente para ser empregado como meio de prova junto a este Tribunal.
Assim sendo, os argumentos do recorrente não encontram guarida, na medida em que a noção de culpa in vigilando e culpa in elegendo, sobretudo a primeira, é viviﬁcada na Suprema Corte e neste Tribunal, sempre que o
processo de revisão dos atos praticados por subalternos
não envolver operação impossível de ser cumprida pelo
homem médio, como no caso de pagamentos efetuados a
título de gratiﬁcações a servidores de duas comissões, no
âmbito da estrutura administrativa de um legislativo local,
bastando para tanto a adoção do dever de diligência mínimo por parte do ordenador, mormente quando um dos
grandes beneﬁciários dessas pagas era servidor que gozava da mais estreita conﬁança do gestor, tanto que nomeado para o cargo de Diretor Geral e posteriormente para o
de Chefe de Gabinete da Presidência.
Diante dessa realidade pode-se mesmo aﬁrmar que era

inescusável ao recorrente não ter alegar que desconhecia
a prática ilegal, imoral e ilegítima praticada no seio da Câmara Municipal de Viana, com o propósito de inﬂar os estipêndios dos servidores, dentre eles um que se pressupõe de trato diário com o mesmo.
Opina-se pela manutenção do item impugnado
Em relação ao segundo item impugnado, o Recorrente sugere a regularidade da acumulação das funções de Diretor Geral da Câmara de Viana, Contador, administrador e
de membro das comissões de Licitação, de Patrimônio e
Inventário e de Acompanhamento da construção da sede da Câmara de Viana porque não houve pagamentos
cumulativos e as atribuições eram compatíveis, além da
aplicação do princípio da boa-fé na escolha de proﬁssional qualiﬁcado para o exercício dos encargos.
Não deve prosperar a irresignação do recorrente diante
da simples leitura dos cargos ocupados, fugindo a qualquer análise razoável a possibilidade de uma mesma pessoa ocupar tantos cargos.

pado pelo servidor Alcimar Mariano de Morais.
A irregularidade supra prescinde da ocorrência de dano
ao erário.
Atente-se que a conduta ilícita reside na mera nomeação
incompatível com a segregação de funções, pois salta aos
olhos de qualquer agente público que um Diretor Geral
não pode cumular a função de contador.
Este tem atribuições outras que não emanam necessariamente de atos oriundos de licitação, como orientar e coordenar os trabalhos de tomada de contas de responsáveis por bens ou valores, revisar demonstrativos contábeis, controlar dotações orçamentarias referentes à remuneração dos servidores, atualizar-se quanto à efetiva
realização de despesas e repasses no âmbito legislativo
com vistas ao cálculo de despesa e limites constitucionais
ou legais que a Câmara esteja submetida etc.
As atividades desempenhadas pelo contador também se
sujeitam à ﬁscalização e supervisão do Diretor Geral.

A conduta é materialmente reprovável como se depreende da leitura do seguinte trecho da ITR180/2018:

Estando todas as atividades concentradas em uma só pessoa, não haveria esse controle, pois teríamos a confusão
entre controlador e controlado na mesma pessoa física.

Analisando a questão submetida, tem-se que a irregularidade se consumou com a mera edição da portaria
22/2013, ﬂ. 89 do TC 1052/2014, sendo um indiferente
jurídico ter ou não ocorrido licitações.

Ademais, deve-se supor que a não ocorrência de licitação
no período em que vigorou a cumulação foi algo meramente circunstancial e não deliberado para que a infringência ao princípio da segregação não se exaurisse.

A iniciativa de promover esse acréscimo nas atribuições
do então Diretor- Geral, que por certo, reconheça-se já
detinha atribuições de Administrador da casa, é por si
condenável, no tocante a função de contador, considerando a existência na Câmara Municipal de um cargo de
Consultor Técnico Contábil, ocupado pelo servidor efetivo
Aroldo Jacobsen, além de um cargo em comissão de ocu-

Isso porque a consumação se deu com a mera designação.

www.tce.es.gov.br

Há uma estreita semelhança entre a conduta do recorrente e os tipos penais de mera conduta, cuja descrição prescinde de resultado.
O recorrente alega a boa-fé pois ao seu sentir as qualiﬁcações apresentadas pelo servidor, o credenciariam a ser
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um bom quadro para ocupar a direção administrativa da
Câmara Municipal.
Impossível se falar em boa-fé.
Não estamos cogitando da mera nomeação para o cargo
de Diretor Geral como faz crer o recorrente, mas da assunção pelo Sr. Antônio Francisco Rocha de múltiplas funções no âmbito da Câmara Municipal, que por si só denota o descompromisso do ordenador com uma gestão descentralizada, na qual as atribuições de administrar, controlar, dirigir e pagar não deveriam se concentrar numa
única pessoa.
Como se disse, é comezinho que não se pode uniﬁcar todas as funções de um órgão público em uma só pessoa.
Partindo-se dessa premissa, que pertence ao senso comum, não se pode falar em boa-fé de quem promove
exatamente a subversão dessa lógica, independentemente dos motivos que o impeliram a fazê-lo.
Em relação ao último item impugnado, consta dos autos
do TC 1052/2014 às ﬂs. 187 e 188, que os irmãos Elson Alves da Silva e Edson Alves da Silva, foram nomeados respectiva e simultaneamente para os cargos de Chefe de
Gabinete de Vereador e Motorista de Gabinete na estrutura do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de
Viana. Dessa forma, é indiscutível a relação de subordinação existente entre os irmãos, pois se depreende que o
Chefe de Gabinete possui relação de hierarquia para com
os demais servidores daquela unidade.
Sendo assim, os documentos de ﬂs. 206-235 (atestados
de frequência), por exemplo, acostados no Processo TC
1052/2014 em apenso, comprovam o exercício simultâneo dos cargos de Chefe de Gabinete e Motorista, ocupados respectivamente pelos irmãos Elson Alves da Silva e

Edson Alves da Silva.
Na hipótese do caso em tela, sequer há que se fala em
possível controvérsia jurisprudencial, existindo relação de
subordinação incide em sua plenitude a Súmula Vinculante 13 e deve ser considerada irregular a conduta do Recorrente, ainda que as nomeações tenham ocorrido simultaneamente, já que induvidosamente, no caso concreto, o
espírito que veda a Súmula foi burlado.
No dia seguinte às nomeações ocorreu a situação expressamente vedada pela Súmula Vinculante 13, qual seja,
servidor que ocupa cargo de Cheﬁa e servidor ocupante
de outro cargo em comissão exercendo suas atribuições,
sob relação de subordinação no âmbito da mesma pessoa jurídica.
Destaca-se que os irmãos Elson e Edson ocupavam anteriormente e também nomeados concomitantemente o
cargo de Assistente Parlamentar.
Restou cristalino que havia alguma relação de inﬂuência
ou prestígio dos dois irmãos ou de um deles que possibilitava e determinava a escolha de ambos para ocupação
de cargos comissionados nos quadros da Câmara Municipal, no período da presidência pelo Senhor Antônio Cézar
Lázaro.
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se pronunciou sobre
este assunto, conforme segue:
A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula
Vinculante nº 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre a pessoa designada e o agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou função
comissionada, mas da presunção de que a escolha para
ocupar cargo de direção, cheﬁa ou assessoramento tewww.tce.es.gov.br

nha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção. Isso porque vedar o acesso de qualquer
cidadão a cargo público tão somente em razão da existência de relação de parentesco com servidor público que
não tenha competência para o selecionar ou o nomear
para o cargo de cheﬁa, direção ou assessoramento pleiteado, ou que não exerça ascendência hierárquica sobre
aquele que possua essa competência é, em alguma medida, negar um dos princípios constitucionais a que se pretendeu conferir efetividade com a edição da Súmula Vinculante nº 13, qual seja, o princípio da impessoalidade.
Assim, concluo que a vedação do nepotismo consubstanciada no enunciado vinculante indicado como paradigma
de confronto nesta reclamação tem o condão de resguardar a isenção do processo de escolha para provimento
de cargo ou função pública de livre nomeação e exoneração.” (Rcl 19529 AgR, Relator Ministro Dias Toﬀoli, Segunda Turma, julgamento em 15.3.2016, DJe de 18.4.2016).
Diante dessas considerações, opina a área técnica pelo
conhecimento do presente Recurso de Reconsideração,
para no mérito, negar-lhe provimento.
Em igual sentido manifestou-se o Exmo. Senhor Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano Vieira,
através do Parecer Ministerial 2860/2018 constante à ﬂ.
49 dos autos.
Diante disso, acolho o entendimento da área técnica e ministerial.
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
Segunda-feira, 15 de outubro 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 plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer do presente Recurso de Reconsideração,
para no mérito negar-lhe provimento, mantendo-se na integralidade o ACÓRDÃO TC- 1073/2017 – Plenário;

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

1.2. Dar Ciência a recorrente do teor da decisão tomada
por este Tribunal;

ACÓRDÃO TC-1166/2018 – PLENÁRIO

1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

2. Unânime.

UG: PMBJN - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte

3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Relator: Domingos Augusto Taufner

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
(Relator) e Márcia Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Processos: 03969/2018-2, 00263/2012-1, 00898/2011-3

Interessado: EDUARDO BORGES MEDEIROS, ADSON AZEVEDO SALIM, MARCIA ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO,
ADRIANA MARQUES CASTILHOLI, EDILAINE APARECIDA
BOECHAT, EDMAR CAMPOS DA ROCHA, MARIA ADELIA
PEREIRA BARRETO, PEDRO CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR,
LEONIDAS VIEIRA BARRETO FIGUEIREDO, UBALDO MARTINS DE SOUZA, PATRICIA APARECIDA COQUI MACHADO, ANTONIO JOSE FERNANDES DE AZEVEDO, LEOPOLDO
GUILHERME LABORNE MATHIAS, CLELIA DO CARMO ZANON, SANDRA GOMES SILVEIRA RAPOSO, LUIZ CLAUDIO
PEDROSA, ANTONIO DUARTE PEREIRA FILHO, TEREZINHA
SILVEIRA FIGUEREDO, CELSO DE REZENDE TEIXEIRA, GENUINO LOPES BRUM, FAUSTO APARECIDA ALMEIDA BATISTA,GERALDO BRAMBILA DE SOUZA, JORGE ROBERTO
DE ALMEIDA, SEBASTIAO MADEIRA PAVAO, RUTH FURTADO DE SOUZA
Recorrente: ROSANGELA PIMENTEL MARTINS
www.tce.es.gov.br

Procuradores: CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB: 15042ES, OAB: 120469-RJ), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES), HUGO DE FIGUEIREDO MOUTINHO (OAB:
13532-ES, OAB: 122185-RJ)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC-00349/2018-8 SEGUNDA CÂMARA – CONHECER – DAR PROVIMENTO - REFORMAR PARCIALMENTE
O ACÓRDÃO RECORRIDO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Rosângela Pimentel Martins, em face do Acórdão TC-349/2018 - Segunda Câmara, proferido nos autos
do Processo TC 898/2011, que rejeitou as razões de justiﬁcativas e aplicou multa à recorrente e outros em razão
das seguintes irregularidades:
Ausência de critério de aceitabilidade de preços unitários
(item III –1 da ITI 157/2012);
Edital com exigência impertinente para qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira;
Exigência de índices contábeis sem a devida justiﬁcativa;
Edital com exigência impertinente, potencialmente restritiva, para habilitação técnica
O Recurso foi conhecido por meio de Decisão Monocrática à ﬂ. 13 (Doc. 05).
Ato contínuo, o Núcleo de Controle Externo e Consultas – NCR, por meio da Instrução Técnica de Recurso ITR
00169/2018-1 às ﬂs. 14-27 (Doc. 06), entendeu pelo CONHECIMENTO do presente recurso e no mérito pelo PROVIMENTO.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Após, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas, que por meio de seu Procurador Dr.Luciano Vieira, emitiu Parecer 02969/2018-5 à ﬂ.31 (Doc. 09),
acompanhando os argumentos fáticos e jurídicos delineados na 00169/2018-1.
É o relatório
2. FUNDAMENTAÇÃO
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Quanto ao cabimento, o recurso tem previsão no art.
164, caput, da Lei Complementar Estadual 621/2012, que
prescreve: “De decisão deﬁnitiva em processo de prestação ou tomada de contas, cabe recurso de reconsideração [...]”.
No que tange a tempestividade, constato que a interposição foi no dia 16/04/2018, portanto dentro do prazo, vez
que o Acórdão TC 349/2018 da Segunda Câmara, prolatado no Processo TC 898/2011, foi disponibilizado no Diário
Oﬁcial Eletrônico desse Tribunal no dia 12/04/2018, considerada publicada no dia 13/04/2018, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c art. 5º da Resolução TC 262/2013.
Assim, levando em consideração, que nos termos do art.
5º, parágrafo único Resolução TC 262/2013 “Os prazos
processuais terão início no primeiro dia útil seguinte ao
considerado como data da publicação”, o prazo ﬁnal para
interposição do presente recurso, foi 16/05/2018.
Outrossim, veriﬁco que o interessado possui legitimidade,
estando, portanto, atendidos os pressupostos de admissibilidade, nos termos do insertas no art. 165 da Lei Complementar 621/2012 c/c 405 do Regimento Interno desta
Corte de Contas, razão pela qual entendo pelo CONHECIMENTO do presente Recurso.

DO MÉRITO RECURSAL
Superada a análise de pressupostos, passo agora a análise do mérito Recursal.
No mérito, alega a Recorrente, que as responsabilidades
que lhes foram atribuídas no Acórdão TC-349/2018 não
merecem prosperar, posto que sua função no processo licitatório, era meramente, a de participar no momento do
certame, organizar e veriﬁcar rotinas. Declarou ainda que
apenas compôs a mesa como membro, sendo sua função:
“acompanhar os trâmites internos de forma a garantir o
recebimento de documentos para a sua exação e organização do processo licitatório”; acompanhar o momento de abertura e após realizar a sua numeração. Explicou
que por ser membro da comissão, não tinha autonomia,
poder de decisão, nem conhecimento para elaborar e julgar edital. Requereu a reforma do acórdão e anulação da
multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Em resposta ao alegado, a Equipe Técnica em ITR
00169/2018-1, esclareceu que o procedimento licitatório possui fase externa e interna e que compete a Comissão Permanente de Licitação, a observância da fase externa, mas isso por si só, não afasta a responsabilidade dos
membros. Suscitou ainda o Corpo Técnico, que ocorrendo
irregularidades no edital, deve-se identiﬁcar os responsáveis de forma individual, observando quem o elaborou,
assim como quem elaborou as peças que o compõe.
Pois bem, ao tratar da responsabilidade dos membros de
comissão permanente de licitação é necessário atentar ao
disposto em lei, vez que as atribuições a ela imposta, estão ali delimitadas. Vejamos:
Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro
cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permawww.tce.es.gov.br

nente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualiﬁcados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação.
Nota-se que o citado dispositivo é bem autoexplicativo
quanto as atribuições da Comissão de Licitações. Assim,
as funções da comissão consistem em “receber, examinar
e julgar, todos os documentos e procedimentos relativos
às licitações e ao cadastramento de licitantes”.
Da mesma forma, a lei 8666/1993, trata da responsabilidade dos membros da comissão de licitação, aduzindo em
seu art. 51, §3º, que:
“Os membros das Comissões de licitação responderão
solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na
reunião em que tiver sido tomada a decisão”.
Ocorre que essa responsabilidade, apesar de ser solidária,
se aplica quanto a fase externa do edital, que como se sabe, é aquela fase que ocorre após a elaboração e publicação do edital, permanecendo até o momento da adjudicação do objeto licitado.
Pois bem, as responsabilidades que foram atribuídas à recorrente, são responsabilidades que dizem respeito a fase
interna do edital: ausência de critério de aceitabilidade
de preços; exigência impertinente para qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira; exigência de índices contábeis sem
a devida justiﬁcativa; exigência impertinente potencialmente restritiva para habilitação técnica, que devem ser
observados quando do processo de elaboração do edital.
Dessa forma, não é possível responsabilizar os membros
da comissão, por vícios na elaboração do edital, posto que
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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tais atribuições fogem de sua competência, não integrando a fase externa do processo licitatório.
Assim se posiciona o TCU quanto a responsabilização dos
membros da comissão:
De fato, entendo que não seria razoável aplicar penalidade aos seguintes responsáveis, pelas razões adiante apontadas: a) membros da Comissão de Licitação: ﬁcou demonstrado que não participaram da fase relativa à confecção do edital de licitação, que lhes foi entregue já “deﬁnido, aprovado e publicado (TCU – Ac. 1532/2011 – Plenário – Rel. Min. Ubiratan Aguiar – Sessão 8/6/2011).
Responsabilidade. Licitação. Comissão de licitação. Irregularidades inerentes à etapa de planejamento da contratação não podem ser imputadas aos integrantes da comissão de licitação designada para a fase de condução do
certame. (TCU – Ac. 1673/2015 – Plenário – Rel. Min. Bruno Dantas – Publicação em 8/7/2015).
Como já mencionado pelo Equipe Técnica, quem assinou a minuta do edital, concidentemente, foi o presidente da CPL, Senhor Edmar Campos da Roch (0898/2011,
ﬂs. 2038-2051), entretanto a sua anuência aos termos do
edital, não faz com que os demais membros respondam
de maneira solidária. Isto porque, em irregularidades na
elaboração do edital, devem ser identiﬁcados os responsáveis pela elaboração de cada irregularidade, aﬁm de
que sejam responsabilizados de maneira individual, sendo que a elaboração e anuência ao edital, são atribuições
que escapam à competência da comissão de licitação, eis
que compõe a fase interna do processo licitatório.
No que tange as Senhoras Edilaine Aparecida Boechat
Mendonça e Maria Adélia Pereira Barreto, também integrantes da comissão de licitação, que foram responsabilizadas pelas mesmas irregularidades que a recorrente,

ACOMPANHO a área técnica, e incorporo ao meu VOTO
os argumentos fáticos e jurídicos por esta suscitado, posto que não há nos autos, quaisquer provas capazes de imputar-lhes responsabilidades, e como disposto em art.158
da LC 621/2012: “Havendo mais de uma parte interessada, o recurso interposto por uma delas a todas aproveita,
salvo se distintos ou opostos os seus interesses”.
Ante todo o exposto, acompanhando 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

Segunda Câmara;
1.4. Dar ciência aos interessados;
1.5. Após os tramites regimentais, arquivar os autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/09/2018 - 30ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do
Carmo.
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).

1. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. CONHECER o presente Recurso de Reconsideração;
1.2. No mérito DAR PROVIMENTO ao recurso e reformar
parcialmente o Acórdão TC 349/2018-Segunda Câmara
no sentido de:
Afastar a responsabilidade das senhoras Rosangela Pimentel Martins, Sra. Edilaine Aparecida Boechat Mendonça e Sra. Maria Adélia Pereira Barreto, em relação às
irregularidades a elas imputadas (1.11, 1.12, 1.13 e 1.14
do Acórdão TC 349/2018 – Segunda Câmara);
Deixar de aplicar multa às responsáveis Senhoras ,Rosangela Pimentel Martins, Edilaine Aparecida Boechat Mendonça e Maria Adélia Pereira Barreto;

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

1.3. Manter os demais termos do Acórdão TC 349/2018 www.tce.es.gov.br
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PARECER CONSULTA
PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.
PARECER EM CONSULTA 00015/2018-1
Processo: 02148/2018-7
Classiﬁcação: Consulta
UG: PMCI – Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Consulente: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES, Cachoeiro de Itapemirim, VICTOR DA SILVA COELHO)
CONSULTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM – DISPONIBILIDADE DE CAIXA – ENTE FEDERADO – COOPERATIVA DE CRÉDITO –POSSIBLIDADE – LICITAÇÃO – CREDENCIAMENTO – CONTRATAÇÃO DIRETA NOS TERMOS DO ART. 24, VIII, DA LEI N°
8.666/93 – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DE RESOLUÇÕES EM VIGOR – MOTIVAÇÃO – VANTAJOSIDADE.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
I RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pelo prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, senhor Victor da Silva Coelho, na qual
questiona sobre a possibilidade de realizar depósitos,
contratar serviços, manter a disponibilidade de caixa e
pagamento de fornecedores em cooperativas de crédito,
nos seguintes termos:
1 - É possível que o município faça depósitos, contrate
serviços, mantenha disponibilidade de caixa e pague for-

necedores usando Cooperativas de crédito?
2- Em caso positivo, essa contratação poderá ser realizada por inexigibilidade de licitação?
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas –
NRC, por meio da Instrução Técnica de Consulta 5/20186, opinou pelo conhecimento do presente, sugerindo o
encaminhamento ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula - NJS.
O NJS, por meio do Estudo Técnico de Jurisprudência
6/2018-6, veriﬁcou a existência dos Pareceres em Consulta TC 19/1997, 36/2005 e 2/2013, que tratam do objeto questionado
Ato contínuo, o NRC, por meio da Instrução Técnica de
Consulta 7/2018-6, manifestou-se quanto ao mérito, posicionando-se pelo conhecimento da consulta e sugerindo o encaminhamento ao consulente dos Pareceres em
Consulta TC 19/1997, 36/2005 e 2/2013, haja vista que
esta Corte de Contas já deliberou sobre a matéria objeto da presente.
Seguindo o trâmite regimental, os autos foram submetidos ao crivo do Ministério Público junto ao Tribunal que
manteve o mesmo entendimento da auditoria, conforme consta do Parecer do Ministério Público de Contas
1028/2018-1.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente consulta, notadamente os constantes do artigo 122, da Lei Complementar Estadual 621
de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:
www.tce.es.gov.br

Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às
dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e
regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais;
III - Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador Geral de Justiça;
IV - Procurador Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;
V - Secretário de Estado;
VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública,
empresa estatal e de sociedade de economia mista cujo
controle societário pertença ao Estado ou aos Municípios.
§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de
Contas;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;
V - estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da
consulta dependerá da relevância jurídica, econômica,
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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social ou da repercussão da matéria no âmbito da administração pública, com conteúdo que possa ter reﬂexos
sobre a administração direta e indireta do Estado ou dos
Municípios.
§ 3º Cumulativamente aos requisitos dos §§ 1º e 2º, os
legitimados dos incisos V, VI e VII do caput deste artigo
deverão demonstrar a pertinência temática da consulta
às respectivas áreas de atribuição das instituições que
representam.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também preleciona em seu art. 233, senão vejamos:
Art. 233. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às
dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e
regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais;
III - Presidente do Tribunal de Justiça, Corregedor-Geral
de Justiça e ProcuradorGeral de Justiça;
IV - Procurador-Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;
V - Secretário de Estado e, quando ordenador de despesas, o Secretário de Município;
VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor-Presidente de autarquia, fundação pública,
empresa estatal e de sociedade de economia mista cujo
controle societário pertença ao Estado ou aos Municí-

pios.
§ 1º A consulta atenderá, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;
V - estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da
consulta dependerá da relevância jurídica, econômica,
social ou da repercussão da matéria no âmbito da Administração Pública, com conteúdo que possa ter reﬂexos sobre a Administração direta e indireta do Estado ou
dos Municípios.

Ademais, o tema a ser aprofundado tem relevância jurídica, econômica, social e repercussão da matéria no âmbito da Administração Pública, com conteúdo que possa
ter reﬂexos na esfera de outros jurisdicionados.
Por ﬁm, observa-se, ainda, que está demonstrada a pertinência temática da consulta com a área de atuação do
ente representado pelo consulente, estando, portanto,
atendidos os demais incisos e parágrafos do art. 122,
da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado e do
art. 233, do RITCEES.
Assim, veriﬁco que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade da consulta e, na forma do art. 235, caput e
§1º, do RITCEES, conheço a presente consulta.
II.2 MÉRITO

Como se vê, o expediente foi apresentado por autoridade legitimada, estando atendidos o art. 122, I e §1º,
I, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado e o
art. 233, I e §1º, I, do Regimento Interno (RITCEES).

Quanto ao mérito, o NJS, corroborado pelo NRC, abordou o tema proposto pelo consulente para concluir, após
congruência dos pareceres consultas citados, que deve o Município depositar suas disponibilidades de caixa
em instituição ﬁnanceira oﬁcial, isto é: pública, controlada pelo Poder Público, conceito não aplicado à cooperativa de crédito, nem às instituições ﬁnanceiras particulares ou privadas, devendo a escolha da instituição ser
precedida de licitação ou, ao menos, de credenciamento, consoante se observa da Instrução Técnica de Consulta 7/2018-6, cujos trechos do mérito transcrevo integralmente:

Da mesma forma, constata-se que se refere à matéria de
competência deste Tribunal, que contém indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada e não se refere
exclusivamente a caso concreto, além de estar instruída
com parecer do órgão de assistência da autoridade consulente.

Conforme já aqui noticiado, o Núcleo de Jurisprudência
e Súmula, através do Estudo Técnico de Jurisprudência n°
6/2018, veriﬁcou a existência dos Pareceres em Consulta
TC 019/1997, 036/2005 e 002/2013, que tratam do objeto da presente consulta. Em face do seu teor elucidativo,
pedimos vênia para reproduzi-la:

§ 3º Cumulativamente aos requisitos dos §§ 1º e 2º, os
legitimados dos incisos V, VI e VII do caput deste artigo
deverão demonstrar a pertinência temática da consulta
às respectivas áreas de atribuição das instituições que
representam.

www.tce.es.gov.br
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Em pesquisa realizada no banco de dados restou certiﬁcada a existência do Parecer em Consulta TC nº
019/1997 (TC 1325/1997) sobre o tema, originado de
questionamento da Câmara Municipal de Itaguaçu acerca da possibilidade daquele órgão legislativo autorizar o
Poder Executivo a manter conta corrente de depósitos e/
ou ﬁrmar convênios para arrecadação de tributos municipais e pagamento de pessoal na Cooperativa de Crédito
Rural de Itaguaçu Ltda. – Sicredi Itaguaçu, acrescentando que existiam agências do Banestes e de outros bancos oﬁciais naquele Município.
A consulta foi respondida, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, Cons. Djalma Monteiro da Silva, que encampou entendimento da Instrução Técnica nº 036/97,
do então Núcleo de Orientação Técnica, pela impossibilidade da Câmara municipal conferir tal autorização ao
Município, em razão da instituição de crédito supramencionada (Sicredi Itaguaçu) não se enquadrar como instituição ﬁnanceira oﬁcial, conforme preconiza o artigo
164, §3º, da CF/88. Segue transcrição da fundamentação acolhida:
“Para manifestarmos acerca da presente Consulta, faz-se
necessária a análise do art. 164, § 3º, da Constituição Federal, vazada nos seguintes termos: ‘Art. 164 - A Competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco central. § 3º - As disponibilidades
de caixa da União serão depositadas no banco central; as
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos
Órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas
por ele controladas em instituições ﬁnanceiras oﬁciais,
ressalvados os casos previstos em lei. Parágrafo Único Nos Municípios onde não houver unidade de banco oﬁcial do Estado, os depósitos e operações bancárias de

que trata este artigo poderão ser realizados junto a outras instituições ﬁnanceiras oﬁciais.’ Sobre o tema, esta
Colenda Corte já se pronunciou por meio do Parecer nº
019/96, respondendo à Consulta da Prefeitura Municipal
de Rio Bananal, Proc. nº 6.415/95, entendendo que não
cabe à Câmara Municipal modiﬁcar o preceito insculpido
no art. 164, § 3º da Constituição Federal, e art. 148, Parágrafo Único da Constituição Estadual. A leitura atenciosa e o cortejo dos dispositivos supra conduzem o intérprete a uma conclusão inexorável: o constituinte realmente demonstrou preocupação especial no que tange as disponibilidades de Caixa, movimentação de Contas bancárias etc, das entidades políticas, ao estabelecer que tais serviços devem ser prestados por bancos
oﬁciais. Poder-se-ia cogitar de que o dispositivo da Constituição Federal dá margem a uma interpretação ﬂexível,
admitindo-se que é absolutamente possível que tais serviços sejam prestados por bancos particulares e quejandos, quando preleciona que as disponibilidades de caixa das entidades públicas serão depositadas em bancos
oﬁciais, mas ressalva os casos previstos em lei. Entretanto, não outorgou o constituinte competência absoluta ao legislador infra-constitucional para dispor sobre a
matéria. A condicionante (“ressalvados os casos previstos em lei”) admitida pelo constituinte, ao estabelecer
que as disponibilidades de caixa serão depositadas em
bancos oﬁciais, somente se aplica, na ausência de instituição ﬁnanceira oﬁcial na localidade. Neste caso sim,
seria possível a prestação de tais serviços por entidade privada, desde que houvesse lei. Robustece o nosso sentir o art. 148, Parágrafo Único da Constituição Estadual ao prescrever que mesmo na ausência de banco
oﬁcial do Estado no município, os depósitos e operawww.tce.es.gov.br

ções bancárias devem ser realizadas em outros bancos
oﬁciais. Assim, o constituinte estadual descendo a minúcias e adaptando a norma à peculiaridade local, reforça o entendimento de que as referidas transações ﬁnanceiras devem ser sempre feitas em bancos oﬁciais. Num
primeiro momento e prioritariamente, por instituições
ﬁnanceiras estaduais, na ausência destas, por outros
bancos oﬁciais existentes. Importa ressaltar, oportunamente que a Cooperativa de Crédito Rural de Itaguaçu
Ltda. é entidade ﬁnanceira não oﬁcial, não atendendo,
portanto, à norma Constitucional que se refere a instituição oﬁcial. Outrossim, com supedâneo em interpretação lógica o preceito Constitucional com razão se impõe. Os serviços hão de ser prestados por bancos oﬁciais
exatamente para evitar ou diﬁcultar troca de favor pessoal entre o administrador público e diretores ou gerentes. Destarte, qualquer lei infraconstitucional que contrarie a referida norma deve ser reputada como inconstitucional. Sobre o assunto, assim se manifestou o prof.
Walgran Junqueira Ferreira, com relação ao § 3º, art. 164
da Constituição Federal: ‘O fato de obrigar o depósito em
instituições ﬁnanceiras oﬁciais e medida saneadora, pois
evita que o Prefeito faça como seu, o ‘saldo médio’ com
o depósito da Prefeitura para obter empréstimos pessoais.’(“in Comentários à Constituição de 1988” vol. 02, 1ª
edição, Editora Julex Livros, pág. 920). Diante do exposto, manifestamo-nos no sentido de que seja conhecida
a presente Consulta, porque formulada de acordo com
os arts. 1º e 2º da Resolução nº 082/91, e no mérito entendemos deva ser respondida negativamente, não se
admitindo a possibilidade de a Câmara Municipal, através de lei, autorizar o Executivo Municipal a realizar as
operações, depósitos ou disponibilidades de caixa do
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município na Cooperativa de Crédito Rural de Itaguaçu
Ltda., por tratar-se de instituição ﬁnanceira não oﬁcial,
tendo em vista que tal medida fere preceito constitucional (art. 164, § 3º), de acordo os fundamentos apresentados precedentemente.” (g.n)
Vale dizer que o referido parecer consulta não integra a
lista de pareceres em consulta revogados pela Decisão
Plenária TC nº 01/20007 (https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/01-2007-Decisão.pdf), por
meio da qual o Plenário do TCEES revogou diversos pareceres compreendidos entre os anos de 1983 a 1999,
relacionados em seu anexo, publicado no DOE do dia
08/05/2007.
Ainda sobre o tema da consulta, foi identiﬁcado o Parecer em Consulta TC nº 036/2005 (TC 2735/2005), na qual
o então Prefeito Municipal de Itaguaçu questionou ao
TCEES em quais instituições ﬁnanceiras existentes no Estado do Espírito Santo é permitido que o Município mantenha e movimente conta bancária na modalidade conta
corrente, para ﬁnalidade de reservas de capital, aplicações ﬁnanceiras, transferências de valores, recebimento
de depósitos e efetivação de pagamentos. Indagou, ainda, o que é considerado e quais são as instituições ﬁnanceiras oﬁciais nos termos do art. 164, §3º, da Constituição Federal.
A consulta foi respondida, à unanimidade, nos termos
do voto do relator, Cons. Umberto Messias de Souza,
que encampou entendimento da Instrução Técnica nº
255/05, do então 8ª Controladoria Técnica, no sentido
de que deve o Município depositar suas disponibilidades
de caixa em instituição ﬁnanceira oﬁcial (leia-se pública,
controlada pelo Poder Público), sendo livre a escolha por
instituição federal, estadual ou municipal. Segue trans-

crição da fundamentação acolhida:
O presente feito refere-se a consulta proveniente da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES, tendo sido elaborada
pelo Sr. Romário Celso Bazilio de Souza, Exmo. Prefeito
Municipal. Quanto ao conteúdo, que diz respeito ao assunto disponibilidades de caixa e instituições ﬁnanceiras
oﬁciais, indaga o consulente: “É permitido ao Ente Público Municipal manter e movimentar conta bancária da
modalidade conta corrente em quais instituições ﬁnanceiras existentes no Estado do Espírito Santo, para ﬁnalidade de reservas de capital, aplicações ﬁnanceiras,
transferências de valores, recebimento de depósitos,
efetivação de pagamentos, etc.?”; “O que é considerado
e quais são as instituições ﬁnanceiras oﬁciais, nos termos
do art. 164, § 3º, da Constituição Federal?”. É o relatório.
De acordo com o § 3º do art. 164 da Constituição da República, as disponibilidades de caixa dos Municípios serão depositadas em instituições ﬁnanceiras oﬁciais, ressalvados os casos previstos em lei. Vejamos a redação do
dispositivo: “Art. 164. … […] § 3º As disponibilidades de
caixa da União serão depositadas no Banco Central; as
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por
ele controladas, em instituições ﬁnanceiras oﬁciais, ressalvados os casos previstos em lei.” (grifo nosso) Por disponibilidades de caixa entende-se o saldo ﬁnanceiro, ou
seja, os recursos que podem ser desembolsados a qualquer momento, os valores disponíveis, valores de franca
circulação. Vejamos a lição dos doutrinadores Flávio C.
de Toledo Jr. e Sérgio Ciquera Rossi: “Disponibilidade de
caixa tem a ver com os valores apropriados no grupo Disponível do Balanço Patrimonial, mais especiﬁcamente
nas contas Caixa e Bancos. Refere-se, pois, a recursos em
www.tce.es.gov.br

condição de serem desembolsados a qualquer momento, neles incluídos os que permanecem aplicados em
fundos de renda ﬁxa, cadernetas de poupança, etc.” Já
em relação ao termo instituição ﬁnanceira oﬁcial, a exegese do Supremo Tribunal Federal (STF), guardião e intérprete maior da Constituição da República, revela que
é aquela instituição ﬁnanceira controlada pelo Poder Público. A seguir, destaca-se alguns trechos da Ação Direta
de Inconstitucionalidade n.º 2.661-5 (D.J. 23/08/2002):
“O magistério da doutrina, ao analisar o sentido e o alcance da norma constitucional em questão – e ressalvadas, unicamente, as hipóteses previstas em lei nacional,
a ser editada pela União Federal (José Cretella Júnior,
‘Comentários à Constituição Brasileira de 1988’, vol. VII,
p. 3.767, item n. 181, 2ª ed., 1993, Forense Universitária)
– tem enfatizado que o preceito em causa ‘retira dos entes federados a possibilidade de depositar suas disponibilidades na rede privada’ (Celso Ribeiro Bastos/Ives
Gandra da Silva Martins, ‘Comentários à Constituição do
Brasil’, vol. 6º, tomo II, p. 190, 2ª ed., 2001, Saraiva). Esse
mesmo entendimento, por sua vez, é perﬁlhado por José
Afonso da Silva (‘Curso de Direito Constitucional Positivo’, p. 711, item n. 3, 20ª ed., 2002, Malheiros), cuja interpretação do art. 164, § 3º, da Carta Política destaca,
na norma em referência, que ‘…as disponibilidades de
caixa da União serão depositadas no banco central; as
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e órgãos
ou entidades do Poder Público e das empresas por ele
controladas hão de ser depositadas em instituições oﬁciais, ressalvados os casos previstos em lei’. Vê-se, pois,
que a Constituição da República, ao estabelecer regra sobre o depósito das disponibilidades de caixa dos Estados-Membros, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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gãos ou entidades do Poder Público e das empresas por
este controladas, determinou, de maneira expressa, que
tal depósito seja efetivado junto às instituições ﬁnanceiras oﬁciais, ressalvadas, unicamente, as hipóteses previstas em lei nacional, a ser editada pela União Federal,
consoante acentua autorizado magistério doutrinário
(Celso Ribeiro Bastos/Ives Gandra da Silva Martins, ‘Comentários à Constituição do Brasil’, vol. 6º, tomo II, p.
193, 2ª ed., 2001, Saraiva). Daí a correta advertência de
Pinto Ferreira (‘Comentários à Constituição Brasileira’,
vol. 6º, p. 37, 1994, Saraiva), cuja análise do tema foi por
ele assim exposta: ’as disponibilidades de caixa dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou
entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas deverão ser depositadas em instituições ﬁnanceiras oﬁciais, exceção feita aos casos previstos em lei. O
legislador constituinte não preceituou se essas instituições ﬁnanceiras oﬁciais serão federais, estaduais ou municipais. Assim sendo, em qualquer delas poderão ser
efetivados os depósitos. A tendência do legislador constituinte foi a de fortalecer o setor público…’. Cumpre ressaltar, neste ponto, que a norma constitucional inscrita
no art. 164, § 3º, da Carta Política, projetou-se no art. 43,
caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º
101/2000), cujo texto, ao reproduzir a determinação
constitucional referida, estabelece que ‘As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas
conforme estabelece o § 3º do art. 164 da Constituição’.
Essa regra legal, bem por isso, mereceu, daqueles que
estão a examinar a Lei de Responsabilidade Fiscal, a observação de que ‘o caput do artigo reitera norma constitucional, vale dizer, os saldos ﬁnanceiros da Administração direta, autarquias, fundações (…) serão depositados

em instituições ﬁnanceiras oﬁciais’, assim consideradas
aquelas controladas ‘pelo Poder Público, a exemplo do
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e os bancos estaduais ainda não privatizados’ (Flávio C. de Toledo Jr. e
Sérgio Ciquera Rossi, ‘Lei de Responsabilidade Fiscal’, p.
199/200, 200, Editora NDJ). (…) ‘Vejo, também, que essa
regra salutar de depósito em bancos oﬁciais, imposta pela Constituição, vai ao encontro do princípio da moralidade previsto no art. 37, caput do seu texto, ao qual deve
obediência a Administração Pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Celso Ribeiro Bastos e Ives
Gandra Martins, comentado o dispositivo, não obstante
exponham críticas ao modelo de monopólio estatal nele
inserto, após considerarem que as exceções a essa regra
são de alçada de lei ordinária federal, transcrevem comentário de Wolgran Junqueira Ferreira acerca das conseqüências desse dispositivo na esfera municipal, no
sentido de que ‘o fato de obrigar o depósito em instituições ﬁnanceiras oﬁciais é medida saneadora, pois evita
que o Prefeito faça, como seu, o ‘saldo médio’ com o depósito da Prefeitura, para obter empréstimos pessoais.’
Enfatize-se, por oportuno, que esse entendimento – que
põe em destaque o aspecto subjacente à norma inscrito
no art. 164, § 3º da Constituição da República, concernente ao princípio da moralidade administrativa – reﬂete-se, por igual, no autorizado magistério de Ricardo Lobo Torres (‘Curso de Direito Financeiro e Tributário’, p.
181, item n. 2.4, 2ª ed., 1995, Renovar), que, ao versar a
questão pertinente ao ‘Depósito dos Poderes Públicos’,
assim se pronunciou: ‘As disponibilidades de caixa dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos
ou entidades do Poder Público e das empresas por ele
www.tce.es.gov.br

controladas serão depositadas em instituições ﬁnanceiras oﬁciais (art. 164, § 3º, CF). É providência ditada pela
moralidade na administração da coisa pública e já positivada em diversas normas do direito infraconstitucional.’
Tenho por inegável, desse modo, que a ratio subjacente
à cláusula de depósito compulsório, em instituições ﬁnanceiras oﬁciais, das disponibilidades de caixa do Poder
Público em geral (CF, art. 164, § 3º) reﬂete, na concreção
do seu alcance, uma exigência fundada no valor essencial da moralidade administrativa, que representa, como
precedente enfatizado, verdadeiro pressuposto de legitimação constitucional dos atos emanados do Estado. Isso
signiﬁca, portanto, que também as exceções à regra
constante do art. 164, § 3º da Carta Política – exclusivamente deﬁníveis pela União Federal – hão de respeitar
esse postulado básico, em ordem a impedir que eventuais desvios ético-jurídicos do improbus administrator
possam instituir situações de inaceitável privilégio, das
quais resulte indevido favorecimento, destituído de causa legítima, outorgado a determinadas instituições ﬁnanceiras de caráter privado.” Note-se, então, que, por força
do art. 164, § 3º, da Constituição da República, com a interpretação dada pelo STF, o Município deve depositar
suas disponibilidades de caixa em instituição ﬁnanceira
pública, quer seja ela federal, estadual ou municipal, a
exemplo do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal
e do Banestes, no caso do Estado do Espírito Santo. Note-se, também, que somente a União pode editar lei de
caráter nacional que preveja situação diversa, o que ainda não ocorreu. Note-se, por ﬁm, que o depósito compulsório em instituição ﬁnanceira oﬁcial, conforme determinado pela Carta Magna, é medida que visa o fortalecimento do setor público e que vai ao encontro do
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princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput),
no sentido de impedir eventual favorecimento indevido
de determinado banco de caráter privado. Finalizando,
cumpre-nos recomendar ao consulente a leitura dos Pareceres em Consulta n.º 19/1997 e n.º 38/2004, do TCE-ES, posto que relacionados ao tema ora apreciado. Conclusão Considerando todo o exposto, opinamos pelo conhecimento da presente consulta, para, no mérito, respondermos aos questionamentos nos seguintes termos:
O Município deve depositar suas disponibilidades de caixa em instituição ﬁnanceira oﬁcial (leia-se pública, controlada pelo Poder Público), sendo livre a escolha por
instituição federal, estadual ou municipal. No âmbito do
Estado do Espírito Santo, pelo que se sabe, a opção dos
Municípios ﬁca restrita às agências do Banco do Brasil,
da Caixa Econômica Federal e do Banestes, além de
eventual instituição ﬁnanceira oﬁcial controlada por outro Estado-Membro da Federação (banco estadual), acaso existente no Município. É o entendimento, SMJ.
Por ﬁm, registra-se que foi identiﬁcada também a existência do Parecer em Consulta TC nº 002/2013 (TC nº
002/2013), no qual o Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra – IPAS fez os seguintes
questionamentos ao TCEES:
1) É juridicamente correto por parte dos Institutos de
Previdência deste Estado dizer que os valores creditados
em conta corrente dos Regimes Próprios de Previdência
Socialreferentes às contribuições patronais e de servidores, embora possam ser considerados recursos públicos,
sobretudo em razão da personalidade jurídica de direito
público dos Institutos de Previdência, tais valores não se
inserem nas chamadas “disponibilidades de caixa” para
efeito de incidência do § 3º do artigo 164 da Constitui-

ção Federal?

são:

2) Mesmo em havendo incidência do § 3º do artigo 164
da Constituição federal é correto dizer que apesar da Lei
Fundamental determinar a utilização de instituições ﬁnanceiras oﬁciais, houve ressalva para os casos previstos em Lei Ordinária e que neste contexto de exceção a
Lei nº 9.717/98, em seu artigo 6º, IV, estabeleceu que
as normas para aplicação de recursos seriam aquelas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional que, por
sua vez, permite a aplicação em instituições ﬁnanceiras
particulares, exigindo-se, no entanto, seleção e obediência aos limites estabelecidos na Resolução 3922/2010 de
25/11/2010 que substituiu a Resolução 3506/2007?

“ (...) 3. No segundo questionamento o Consulente aduz
a possibilidade de se considerar, no âmbito dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, a expressão “instituições
oﬁciais”, citada no art. 164, § 3º, da CF, como instituições
ﬁnanceiras particulares, em virtude de previsão na Lei n.
9.717/98 (art. 6º, IV) e na Resolução n. 3.506/2007 do
Conselho Monetário Nacional (CMN). Os dispositivos citados estão assim redigidos, verbis:

3) Partindo das premissas das perguntas 1 e 2 os recursos ﬁnanceiros de entidades de previdência municipal
podem ser aplicados em instituições ﬁnanceiras particulares instituídas pelo Banco Central sem descumprimento ao disposto ao disposto [sic] no § 3º do artigo 164 da
Constituição Federal c/c com o artigo 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal?
O Plenário do TCEES respondeu à consulta, à unanimidade, nos termos do voto do relator, Cons. Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, que concluiu no sentido de que as contribuições patronais e de servidores são consideradas disponibilidades de caixa para ﬁns de incidência do art. 164,
§3º, da CF, e, portanto, devem ser depositadas em instituição ﬁnanceira oﬁcial, que é aquela que tem participação de capital público, devendo a escolha da instituição ser precedida de licitação ou, ao menos, de credenciamento, não podendo ser aplicadas em instituições ﬁnanceiras particulares ou privadas.
Transcrevem-se trechos do voto do relator pertinentes
ao presente caso, bem como a correspondente concluwww.tce.es.gov.br

(...)
Diz a Área Técnica em sua manifestação que instituição
ﬁnanceira oﬁcial é aquela autorizada a funcionar pelo
Banco Central do Brasil.
Para consubstanciar seu entendimento, inicia a trilha citando acórdão prolatado na ADI-2600/ES, na qual o STF
entendeu que a lei citada no parágrafo 3º, in ﬁne, do Art.
164 do texto constitucional, deve ter caráter nacional,
como é o caso da lei 9717/98, que dispõe sobre as regras gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos em geral, e que o Conselho Monetário Nacional,
por força do disposto no Inciso IV do artigo 6º daquela Lei, editou a Resolução 3790/2010, donde no seu art.
24 se depreende que “para ﬁns previdenciários considera-se a como instituição oﬁcial toda aquela autorizada a funcionar no País pelo Banco Central do Brasil (Bacen)”. Registro, antes de prosseguir, conforme já exposto anteriormente, que a Res. 3790/2010 foi revogada pela Res. 3922/2010, mas o art. 24 da resolução revogada foi mantido ipsis litteris na resolução vigente, agora
como art. 20. Reconhece a área Técnica em sua exposição, que o entendimento oriundo da Resolução do CMN
“destoa daquele adotado até então pelo STF, que consiSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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dera como tal apenas instituições sob o controle estatal, conforme visto em julgado citado acima (ADI 2661”).
Conclui sua manifestação: “que a expressão “instituições
oﬁciais” prevista no art. 164, § 3º, da CF, deve ser entendida como qualquer instituição autorizada a funcionar pelo Bacen, inclusive as particulares, conforme previsão da Lei n. 9.717/98 (art. 6º, IV) e da Resolução n.
3.790/2010 (art. 24) do CMN, por tal entendimento estar mais adequado aos princípios constitucionais da livre
concorrência (art. 170, IV) e da eﬁciência (art. 37, caput).
Em que pese o Notório saber jurídico do responsável pelo relatório técnico, peço vênia para discordar desse posicionamento. Com efeito. Este entendimento “desborda da autorização constitucional para disciplinar o assunto contida na parte ﬁnal do art. 164, § 3º da Carta Política”, nas palavras da auditora-susbstituta de Conselheiro,
do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,
Srª Rosane Heineck Schimitt. É que nem a Lei 9717/98,
nacional, nem a Resolução do BACEN preveem ou deﬁnem instituição ﬁnanceira oﬁcial como aquela autorizada a funcionar pelo Banco Central. Demais disso, a Lei,
que não dispõe especiﬁcamente sobre essa deﬁnição,
não poderia outorgar competência a uma norma inferior
para tanto. Além do que, a Resolução nem poderia tratar da matéria, por lhe faltar legitimidade para tanto. O
raciocínio é simples: sendo certo que toda instituição ﬁnanceira para operar no País, deverá, obrigatoriamente
ter previa autorização do BancoCentral, também é certo
que aquelas que prescindirem dessa autorização serão
empresas irregulares, atuando ilegalmente no País. A autorização do Banco Central legaliza a operação da instituição ﬁnanceira no País, mas não a oﬁcializa. Instituição
ﬁnanceira oﬁcial é aquela que tem participação de capi-

tal público. Nesse sentido, muito vem conceituou o Ilustrado Prof. Rubens Limongi França12, verbis: “... tais instituições têm como característica própria, o fato de possuírem capital estatal e controle diretor do poder público, e via de regra têm como ﬁnalidade fomentar de maneira direta o bem-estar social e a produção regional ou
setorial, especialmente daquelas em que o particular capitalista, que busca a garantia de seu próprio numerário e o rendimento imediato, não tem interesse porque
o risco ou a rentabilidade não são condizentes, em termos de mercado ﬁnanceiro, com outras aplicações possíveis.” (grifei). No mesmo sentido tem entendido nossos Tribunais:
(...)
Ante o exposto, divergindo do entendimento técnico e
do Ministério Público de Contas neste item, entendo como instituição ﬁnanceira oﬁcial aquela que integre a administração pública como o Banco do Estado do Espírito
Santo S.A., Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal e qualquer outra que possua as mesmas características dessas. 4. No terceiro questionamento aduz o Consulente sobre a possibilidade de os recursos ﬁnanceiros de
entidades de previdência municipal poder ser aplicados
em instituições ﬁnanceiras particulares instituídas pelo
Banco Central sem descumprimento ao disposto no art.
164, § 3º, da CF c/c o art. 43, da LRF. Entendo que a questão foi amplamente avaliada no item anterior, restando
concluído que os recursos ﬁnanceiros – disponibilidades de caixa – das entidades de previdência de servidores municipais deverão ser depositadas e aplicadas em
instituições ﬁnanceira oﬁciais, assim entendidas aquelas integrantes da administração pública, como o Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou equiwww.tce.es.gov.br

valente, consoante o disposto na Carta Magna e legislação pertinente, observados todos os parâmetros e regulamentação nela contidos, devendo a escolha da instituição observar, conforme muito bem esclareceu o Corpo Técnico, ser “precedida de licitação (art. 37, XXI, da
CF) ou, ao menos, de credenciamento de tais, em observância aos princípios da isonomia (art. 5º, caput, da
CF) e da livre concorrência (art. 170, IV, da CF”). Em razão do que, divirjo da Área Técnica e do Ministério Público de Contas em relação a este item. 5. Ante o exposto, conheço da presente consulta, em face de presença
dos requisitos de admissibilidade, e no mérito, acompanho o posicionamento do Corpo Técnico e do Ministério
Público de Contas em relação ao Primeiro item, e divirjo dos mesmos em relação aos segundo e terceiro itens,
concluindo: 1. Os valores creditados em conta corrente
pelos Regimes Próprios de Previdência Social referentes
às contribuições patronais e de servidores são considerados disponibilidades de caixa, para ﬁns de incidência
do art. 164, § 3º, da CF, ou seja, devem ser depositados
em instituições ﬁnanceiras oﬁciais e deverão ser contabilizados separadamente das demais disponibilidades de
caixa, por terem natureza distinta (Constituição Federal,
art. 164, § 3º, Lei Complementar nº 101/2000, art. 43,
§ 1]0 ; 2. Instituição ﬁnanceira oﬁcial é aquela que tem
participação de capital público, como muito bem conceituou o Ilustrado Prof. Rubens Limongi França; tais instituições têm como característica própria, o fato de possuírem capital estatal e controle diretor do poder público,
e via de regra têm como ﬁnalidade fomentar de maneira direta o bem-estar social e a produção regional ou setorial, especialmente daquelas em que o particular capitalista, que busca a garantia de seu próprio numeráSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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rio e o rendimento imediato, não tem interesse porque
o risco ou a rentabilidade não são condizentes, em termos de mercado ﬁnanceiro, com outras aplicaçõespossíveis.” 3. Os recursos ﬁnanceiros das entidades de previdência dos servidores municipais não podem ser aplicados em instituições ﬁnanceiras particulares ou privadas,
em obediência ao comando constitucional (CF, art. 164
§ 3º);” (g.n)
Como se vê, nos termos dos Pareceres em Consulta supramencionados, as disponibilidades caixas devem ser
depositadas somente em instituição ﬁnanceira oﬁcial,
que é aquela que tem participação de capital público, devendo a escolha da instituição ﬁnanceira oﬁcial ser precedida de licitação ou, ao menos, de credenciamento.
O art. 235, §3º do Regimento Interno desta Corte de
Contas estabelece que:
Art. 235 - O Relator veriﬁcará se foram atendidos os requisitos de admissibilidade da consulta como condições
para o seguimento do feito.
[...]
§ 3º Quando se veriﬁcar que o assunto a que se refere a
consulta já foi objeto de decisão, não havendo proposta para alteração do parecer em consulta, o Relator submeterá o processo à apreciação do Plenário, que poderá optar por remeter ao consulente cópia do respectivo
parecer.
Assim, considerando que este Tribunal já deliberou sobre a matéria, objeto da presente consulta, opina-se
pelo envio da cópia dos Pareceres em Consulta TC nº
019/1997, 036/2005 e 002/2013 ao consulente, nos
moldes do artigo subscrito.
O questionamento trazido à baila pelo consulente visa

questionar a possibilidade da disponibilidade de caixa da
Prefeitura ser depositada em cooperativas de crédito e,
em caso aﬁrmativo, ser contratada por inexigibilidade de
licitação.
A deﬁnição de disponibilidade de caixa engloba os recursos que não estão sujeitos a qualquer comprometimento de despesa, pois, embora tenham que seguir o rito orçamentário, ainda não receberam qualquer destinação, permanecendo, em caixa ou em conta bancária, em
poder do ente público.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(Constituição Federal), em seu art. 164, § 3º (abaixo
transcrito) e o caput do art. 43, da Lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), não deixam dúvidas quanto à necessidade de se recorrer a instituições ﬁnanceiras oﬁciais:
Constituição Federal:
Art. 164 (...)
§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Órgãos ou Entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições ﬁnanceiras oﬁciais, ressalvados os casos previstos em lei.

O Supremo Tribunal Federal tem decidido, reiteradamente, que as disponibilidades de caixa dos Estados-membros serão depositadas em instituições ﬁnanceiras oﬁciais, ressalvadas as hipóteses previstas em lei ordinária de feição nacional (CF, art. 164, § 3°). Assim decidiu o Supremo, por exemplo, nas ADIs 2.661-MC/MA,
Ministro Celso de Mello, Plenário, 05.6.2002; 2.600-MC/
ES, Ministra Ellen Gracie, Plenário, 24.4.2002; 3.578-MC/
DF, Ministro Sepúlvida Pertence, Plenário, 14.9.2005, Informativo n° 401.
A despeito de existirem entendimentos doutrinários de
que “instituições ﬁnanceiras oﬁciais” sejam todas as
atuantes do mercado ﬁnanceiro autorizadas pelo Banco
Central, tal como propôs Adylson Abreu Dallari (Disponibilidade de Caixa e as Instituições Financeiras Oﬁciais.
Boletim de Direito Municipal. Editora NDJ Ltda. 2001),
entendo que a melhor deﬁnição é a de que sejam aquelas instituições integrantes da Administração Pública,
controladas pelo Poder Público.

Lei de Responsabilidade Fiscal:

Ao argumento de que a constituição não contém palavras inúteis, o adjetivo “oﬁciais” tem por objetivo restringir a espécie de instituição ﬁnanceira, vide, com exemplo, que a antiga redação do art. 192, CF/88 previa a existência de “...instituições bancárias oﬁciais e privadas”, logo em sua origem, o própria Constituição Federal tratou
de fazer a distinção.

Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme estabelece o § 3° do
art. 164 da Constituição.

Esse também é o entendimento expresso pelo Parecer
Consulta TC 036/2005 (TC 2735/2005) dessa Corte de
Contas, senão vejamos:

Nos termos do voto condutor do Ag. Reg. Reclamação
3.872-6 Distrito Federal, do Ministro Carlos Velloso, o Supremo Tribunal Federal reitera o disposto no artigo constitucional supracitado:

Conclusão Considerando todo o exposto, opinamos pelo conhecimento da presente consulta, para, no mérito,
respondermos aos questionamentos nos seguintes termos: O Município deve depositar suas disponibilidades

www.tce.es.gov.br
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de caixa em instituição ﬁnanceira oﬁcial (leia-se pública, controlada pelo Poder Público), sendo livre a escolha
por instituição federal, estadual ou municipal. No âmbito do Estado do Espírito Santo, pelo que se sabe, a opção
dos Municípios ﬁca restrita às agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banestes, além de
eventual instituição ﬁnanceira oﬁcial controlada por outro Estado-Membro da Federação (banco estadual), acaso existente no Município. É o entendimento, SMJ. (grifos nossos)
Deste modo, instituições ﬁnanceiras oﬁciais são as empresas estatais, sejam empresas públicas ou sociedades
de economia mista, a exemplo da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e, no caso do Estado do Espírito Santo, também o Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES.
A Constituição do Estado do Espírito Santo de 1989 dispôs sobre o tema, à luz da Constituição Federal de 1988
(CF/88), em seu art. 148.
Faço notar, que a redação do art. 148 passou por alterações de emendas constitucionais ao longo do tempo, senão vejamos:
Redação original:
Art. 148 As disponibilidades de caixa do Estado, bem como dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas serão depositadas em instituições ﬁnanceiras oﬁciais do Estado, ressalvados os casos
previstos em lei.
Parágrafo único - Nos Municípios onde não houver unidade do banco oﬁcial do Estado, os depósitos e operações bancárias de que trata este artigo poderão ser realizados junto a outras instituições ﬁnanceiras oﬁciais.

Redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de 24
de janeiro de 2002 – que teve suspensa a eﬁcácia pela
ADI 2600 – 3 ES:
Art. 148 As disponibilidades de caixa do Estado, bem como dos órgãos ou entidades do Poder Público Estadual e
das empresas por ele controladas serão depositadas na
instituição ﬁnanceira que vier a possuir a maioria do capital social do BANESTES, decorrente de sua privatização,
na forma deﬁnida em Lei.
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 52, de 12
de dezembro de 2006:
Art. 148 As disponibilidades de caixa do Estado, bem como dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, serão depositadas em instituições ﬁnanceiras oﬁciais, ressalvados os casos previstos em lei.
A redação original do art. 148, CE/89 determinava o depósito nas instituições ﬁnanceiras oﬁciais do Estado.
Com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 37,
de 24 de janeiro de 2002, o art. 148 teve suspensa a sua
eﬁcácia pela ADI 2600 – 3 ES do STF, pois a previsão de
possibilidade de depósito das disponibilidades de caixa em instituição ﬁnanceira que vier a possuir a maioria
do capital social do BANESTES, decorrente de sua privatização ia de encontro à previsão constitucional de que
o mesmo somente poderia se realizar em instituições ﬁnanceiras oﬁciais.
A atual redação, estabelecida pela Emenda Constitucional nº 52, de 12 de dezembro de 2006, foi originada da
Proposta de Emenda Constitucional n° 09/2006, do Dep.
Estadual Graciano Espíndula.
O deputado, em sua justiﬁcativa, apresenta a proposta
www.tce.es.gov.br

para adequar o texto do artigo, em razão da concessão liminar de suspensão da eﬁcácia do dispositivo, argumentando que a “... própria Constituição Federal em seu art.
164, §3° estabelece que os Estados e Municípios movimentem suas disponibilidades de caixas em instituições
oﬁciais, não restringindo às instituições oﬁciais do Estado. ”
Deste modo, a redação do art. 148, CE/89 amplia a possibilidade de depósito da disponibilidade de caixa em instituições ﬁnanceiras oﬁciais, no que me ﬁlio, em conclusão, ao entendimento opinado pela área técnica e pelo
Ministério Público de Contas.
Aproveito a temática para destacar que o legislador estadual tentou, por meio da Proposta de Emenda Constitucional n° 09/2006, autorizar o depósito da disponibilidade de caixa em cooperativas de crédito, através da inserção de um parágrafo único, o que não logrou êxito,
sendo o referido parágrafo objeto de pareceres negativos da Procuradoria e da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço, Público e Redação da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, não constando, pois, tal
previsão da redação ﬁnal do art. 148, CE/89 ora vigente.
Tal relato, reforça o argumento de impossibilidade de
que a disponibilidade de caixa do Estado do Espírito Santo e dos municípios sejam depositadas em cooperativas
de crédito.
Neste cenário, ante os fartos e minuciosos fundamentos
elencados pela área técnica, corroborados in totum pelo Parquet, acompanho a proposta apresentada na Instrução Técnica de Consulta 7/2018-6, pois essa Corte de
Contas já deliberou sobre a matéria objeto da presente
consulta, opinando pelo envio dos Pareceres Consulta TC
nº 019/1997, 036/2005 e 002/2013 ao consulente.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018

185

ATOS DO PLENÁRIO

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

da por inexigibilidade de licitação?

FUNDAMENTAÇÃO

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, RITCEES, acompanho
entendimento contido na Instrução Técnica de Consulta 7/2018-6 e no Parecer Ministerial 1028/2018-1, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua apreciação:

Procedendo a instrução processual do processo de consulta, o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC, analisou a admissibilidade, por intermédio
da Instrução Técnica de Consulta – ITC 5/2018 e concluiu
pelo seu conhecimento e na sequência foram os autos
encaminhados para o Núcleo de Jurisprudência e Súmula – NJS, com o objetivo de veriﬁcar a existência de prejulgados ou decisões reiteradas sobre a matéria no âmbito deste Tribunal de Contas.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

O NJS identiﬁcou a existência dos seguintes Pareceres
Consultas relativos à matéria: TC 019/1997; 036/2005 e
002/2013.

Observa-se, portanto, que está demonstrada a pertinência temática da consulta com a área de atuação do ente
representado pelo consulente. Assim, constato que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade da consulta e, na forma do art. 235, caput e §1º, do RITCEES,
conheço a presente consulta.

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 conhecer a consulta para, no
mérito, respondê-la nos termos da Instrução Técnica de
Consulta 7/2018-6, encaminhando os Pareceres Consulta TC nº 019/1997, 036/2005 e 002/2013 ao consulente.
Após, arquive-se o feito.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER
RELATÓRIO
Trata de consulta formulada pelo Senhor Victor da Silva
Coelho, Prefeito Municipal de Cachoeiro do Itapemirim,
que considerando a edição da lei Complementar Federal 161/2018, que altera o artigo 2º da Lei complementar 130/2009, que dispõe sobre o Sistema Nacional de
Crédito Cooperativo, solicita resposta para as seguintes
indagações:
1 - É possível que o município faça depósitos, contrate
serviços, mantenha disponibilidade de caixa e pague fornecedores usando Cooperativas de crédito?
2- Em caso positivo, essa contratação poderá ser realiza-

Os autos retornaram ao NRC, que emitiu a Instrução Técnica de Consulta 7/2018-6, posicionando-se pelo conhecimento da consulta e no mérito sugeriu o encaminhamento das consultas acima mencionadas, em vigor nesta Corte de Contas, que tratam da matéria objeto da consulta, sendo, esse, portanto, o entendimento que defendem sobre o tema.
Na sequência os autos foram remetidos ao Ministério
Público de Contas que anuiu o posicionamento da equipe técnica.
Na 17ª Sessão do Plenário, no dia 05/06/2017, o relator
emitiu voto 02267/2018, pelo entendimento de que este Tribunal já deliberou sobre a matéria objeto da presente consulta, corroborando a sugestão da equipe técnica quanto ao envio das cópias dos Pareceres em Consulta TC 019/1997; 036/2005 e 002/2013 ao Consulente.
Diante do exposto, pedi vista aos autos para melhor me
inteirar da situação.
É o relatório.
www.tce.es.gov.br

A análise de Admissibilidade foi realizada pela equipe
técnica, conforme se depreende da ITC 005/2018, tendo sido observado os requisitos exigidos, notadamente
os constantes do artigo 122, I e §1º, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado), e o artigo 233, I e §1º da
Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas).

DO MÉRITO
Depreende-se dos autos deste processo que a resposta
à consulta se fundamentou pelos Pareceres em Consulta
TC 019/1997; 036/2005 e 002/2013 em vigor nesta Corte de Contas, que tratam do objeto da presente consulta,
os quais concluem que as disponibilidades de caixas dos
Municípios devem ser depositadas somente em instituição ﬁnanceira oﬁcial, sendo esta aquela que tem participação de capital público, devendo a escolha da instituição ﬁnanceira ser precedida de licitação ou, ao menos,
de credenciamento.
A análise ainda, atentou-se ao conteúdo normativo da
Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB –
artigo 164, § 3º e, ao caput do art. 43, da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
que exigem dos entes, que os depósitos das disponibiSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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lidades de caixa sejam realizados em instituições ﬁnanceiras oﬁciais.
Contudo, os termos dispostos na nova legislação que trata sobre o tema – Lei Complementar Federal 161/2018,
que alterou parágrafos do art. 2º da LC 130/2009, publicada no Diário Oﬁcial da União no dia 05 de janeiro de
2018, com entrada em vigor a partir de então, não foram
observados, a ﬁm de solidiﬁcar a manifestação técnica e
o voto do relator.

§ 1º A captação de recursos e a concessão de créditos
e garantias devem ser restritas aos associados, ressalvados a captação de recursos dos Municípios, de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas,
as operações realizadas com outras instituições ﬁnanceiras e os recursos obtidos de pessoas jurídicas, em caráter eventual, a taxas favorecidas ou isentos de remuneração. (Redação dada pela Lei Complementar nº 161,
de 2018)

Relembro que tal dispositivo legal foi trazido pelo consulente em auxilio à consulta esperada, com vista a satisfazer as suas interrogações:

§ 2o Ressalvado o disposto no § 1o deste artigo, é permitida a prestação de outros serviços de natureza ﬁnanceira e aﬁns a associados e a não associados.

É possível que o município faça depósitos, contrate serviços, mantenha disponibilidade de caixa e pague fornecedores usando Cooperativas de crédito?
Em caso positivo, essa contratação poderá ser realizada
por inexigibilidade de licitação?
Pois bem.
Estamos diante de um tema com relevância jurídica, econômica, social e de repercussão no âmbito da Administração Pública Municipal, que precisam ser muito bem
analisadas para satisfazer à consulta indagada.
A Lei Complementar 161/2018 que alterou LC 130/2009,
que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, de fato, trouxe inovações signiﬁcativas, vejamos,
in verbis, o art. 2º da LC 130/2009 com as alterações:
Art. 2o As cooperativas de crédito destinam-se, precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a prestação
de serviços ﬁnanceiros a seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado ﬁnanceiro.

§ 3o A concessão de créditos e garantias a integrantes de
órgãos estatutários, assim como a pessoas físicas ou jurídicas que com eles mantenham relações de parentesco ou negócio, deve observar procedimentos de aprovação e controle idênticos aos dispensados às demais operações de crédito.
§ 4 A critério da assembléia geral, os procedimentos a
que se refere o § 3o deste artigo podem ser mais rigorosos, cabendo-lhe, nesse caso, a deﬁnição dos tipos de relacionamento a serem considerados para aplicação dos
referidos procedimentos.
o

§ 5o As cooperativas de crédito, nos termos da legislação
especíﬁca, poderão ter acesso a recursos oﬁciais para o
ﬁnanciamento das atividades de seus associados.
§ 6º A captação de recursos dos Municípios, prevista no
§ 1º deste artigo, que supere o limite assegurado pelos
fundos garantidores referidos no inciso IV do caput do
art. 12 desta Lei, obedecerá aos requisitos prudenciais
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. (Incluído pela Lei Complementar nº 161, de 2018)
www.tce.es.gov.br

§ 7º Caso a cooperativa não atenda ao disposto no § 6º
deste artigo, incorrerá nas sanções previstas na Lei nº
7.492, de 16 de junho de 1986. (Incluído pela Lei Complementar nº 161, de 2018)
§ 8º Além das hipóteses ressalvadas no § 1º deste artigo, as instituições referidas nesta Lei e os bancos por
elas controlados, direta ou indiretamente, ﬁcam autorizados a realizar a gestão das disponibilidades ﬁnanceiras
do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. (Incluído pela Lei Complementar nº 161, de 2018)
§ 9º As operações previstas no § 1º deste artigo, correspondentes aos depósitos de governos municipais, de
seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas, somente poderão ser realizadas em Município
que esteja na área de atuação da referida cooperativa
de crédito. (Incluído pela Lei Complementar nº 161, de
2018)
Analisei essas alterações com a cautela que o caso requer, para tanto, busquei as razões trazidas em seu nascedouro, o Projeto de Lei 100/2011 (PLP 100/2011), que
tramitou no congresso por 07 (sete) anos, e reproduzo
excerto das justiﬁcativas apresentadas no projeto:
A proposta de viabilizar com que as disponibilidades de
caixa dos municípios sejam depositadas nas cooperativas de crédito contempla um avanço incontestável, no
sentido de implementar mecanismos alternativos para a
melhor gestão dos recursos públicos, principalmente dos
municípios brasileiros, no que tange ao fortalecimento
das economias municipais por meio das cooperativas de
crédito.
Economias mais maduras já o utilizam, há muito tempo,
como instrumento impulsionador de setores econômiSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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cos estratégicos. Os principais exemplos são encontrados na Europa, especialmente na Alemanha onde as cooperativas respondem por cerca de 20% da movimentação ﬁnanceira, percentual semelhante ao encontrado na
Espanha, na Holanda e na Itália, nos Estados Unidos as
cooperativas respondem por cerca de 10% do movimento ﬁnanceiro e na França chega a 40%.
De forma legal as cooperativas de crédito são instituições ﬁnanceiras reguladas, ﬁscalizadas e supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, assim como qualquer
outra instituição ﬁnanceira. Também possuem dentro de
sua estrutura a ﬁgura do Conselho ﬁscal, são muitas vezes supervisionadas por suas cooperativas centrais, auditadas por auditoria externa e independente, conforme legislação em vigor e realizam Assembleias Gerais de
tal sorte a privilegiar em elevada instância quesitos de
total transparência de seus atos, compatibilizando com
os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eﬁciência que norteiam a Administração
Pública.
Cabe aqui também lembrar que dentre os princípios do
cooperativismo está o interesse pela comunidade e a
educação, formação e informação que extrapolam os níveis do quadro social da cooperativa e abarcam toda a
comunidade em atividades de ação social e projetos sociais que promovem a educação, o esporte, o empreendedorismo, a cultura, a saúde e o meio ambiente, propiciando a inclusão social e a criação de uma sociedade mais justa e homogênea nos quatro cantos de nosso país e nos rincões mais distantes dos olhos das grandes capitais.
Mais ainda, as Cooperativas de Crédito estão inseridas em um amplo programa de Fiscalização, Auditoria

e Implementação de Controles Internos, do Banco Central do Brasil, regulamentado por meio de resoluções
do Conselho Monetário Nacional, tais como, a Resolução 3.859/10 dentre outras. Além da própria Lei Complementar nº 130/09.
Enﬁm, há um amplo ordenamento voltado à segurança,
assim como uma ﬁscalização efetiva pelo Banco Central
do Brasil.
Outro ponto importante se refere ao normativo constitucional disposto no artigo 164, § 3º. Para esse propósito, trago o posicionamento da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados Federais, que enfrentou a questão quando da análise da constitucionalidade do projeto e apresentou parecer, favorável, nos seguintes termos:
No que diz respeito à constitucionalidade material, o
Projeto de Lei Complementar n° 100, de 2011, não encontra obstáculo no ordenamento jurídico brasileiro.
De conformidade com o § 3º do art. 164 da Constituição, “As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições ﬁnanceiras oﬁciais, ressalvados os casos previstos em lei” (s.d.). De fato, a regra geral de depósito
das disponibilidades de caixa dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como dos seus órgãos e
entidades, em instituições ﬁnanceiras oﬁciais, pode ser
excepcionada pela legislação ordinária, como é o caso
da proposição ora examinada. (grifei)
A propósito, este é o sentido da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ADI nº 2.661-MC, rel. min. Celso de
Mello, julgamento em 05.06.2002, Plenário, DJ de 23-8www.tce.es.gov.br

2002; ADI nº 3.075, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento
em 24.09.2014, Plenário, DJE de 5-11-2014; Rcl nº 3.872AgR, rel. min. Carlos Velloso, julgamento em 14.12.2003,
Plenário, DJ de 12-5-2006; e AI nº 837.677-AgR, rel. min.
Rosa Weber, julgamento em 03.04.2012, Primeira Turma, DJE de 08.05.2012.
Cabe destacar, demais disso, que a Constituição prevê
que o Brasil estimulará o cooperativismo (art. 174, §2º),
ao mesmo tempo em que proclama que o sistema ﬁnanceiro nacional – incluídas expressamente as cooperativas de crédito – seja “estruturado de forma a promover
o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade” (art. 192). Assim, a proposição
confere efetividade ao comando constitucional, na medida em que se destina, exatamente, a estimular o cooperativismo.
No que concerne à juridicidade, também não há objeção a ser oposta à proposição. A alteração proposta não
conﬂita com a estrutura e com os propósitos da Lei Complementar nº. 130, de 2009, nem é incompatível com as
normas que regem o Sistema Financeiro Nacional.
Por oportuno, destaco voto do Ministro Gilmar Mendes,
proferido na ADI nº 3075 (Tribunal Pleno, julgado em
24/09/2014, DJe-217, divulgado em 04/11/2014 e publicado em 05/11/2014), mencionado no parecer da Comissão de Constituição, onde consta entendimento, elucidando a exigência para a ressalva do §3º do artigo 164
da CRFB:
“O comando do referido § 3º do art. 164 está expresso
na Constituição nos seguintes termos:
“§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito FeSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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deral, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições ﬁnanceiras oﬁciais, ressalvados os casos previstos em lei.”
Com relação à interpretação deste dispositivo constitucional, a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que É NECESSÁRIA A PROMULGAÇÃO DE LEI NACIONAL PARA ESTABELECER EXCEÇÕES AO COMANDO
DO PARÁGRAFO. Nesse sentido, registro os julgamentos da ADI 2.600, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 25.10.2002;
e da ADI 2.661, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ
23.8.2002...” (grifei)
Assim, extrai-se que a Lei Complementar 161/2018 que
deu nova redação a LC 130/2009 se valeu do permissivo
constitucional inserto na parte ﬁnal do § 3º do art. 164
da CRFB e, com a sua entrada em vigor o ordenamento
jurídico nacional recebeu lei de âmbito, competência e
objeto compatível à exceção descrita no § 3º do art. 164,
levando-se a conclusão de que a regra insculpida no referido artigo foi excepcionada, permitindo, portanto, que
as cooperativas de crédito possam também fazer a captação de recursos dos Municípios, de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas.
Cabe entretanto destacar, que a nova Lei Complementar
traz comandos que exigiram regramentos pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), para se operar o recebimento dos depósitos dos Municípios pelas cooperativas de
crédito, com o intuito de proteger a má administração
dos recursos, conforme disposto no § 6º da Lei.
Cumpre observar, que a referida exigência encontra-se
regulamentada pelo Banco Central do Brasil, autarquia
federal competente para o controle e regulação das atividades das instituições ﬁnanceiras, tornando-a pública

a decisão do CMN, por meio da Resolução nº 4.659, de
26 de abril de 2018, dispondo sobre os requisitos prudenciais aplicáveis à captação por cooperativas de crédito dos recursos de Municípios e sobre o correspondente
cálculo da garantia prestada pelos fundos garantidores
de que trata o art. 12, inciso IV, da Lei Complementar nº
130, de 17 de abril de 2009.
Insta destacar, que os importantes requisitos prudenciais
aplicáveis à captação, por cooperativa de crédito dos recursos de Municípios na Resolução CMN 4.659/2018,
devem ser, obrigatoriamente, observados.
Assim, com base em toda legislação e regulação apresentada, entendo que os Municípios, seus órgãos ou entidades e das empresas por eles podem manter suas disponibilidades de caixa em cooperativa de crédito, sendo
que esta disponibilidade pode ser plenamente utilizada
para pagamento de fornecedores de produtos e serviços, por exemplo, assim como folha de pagamento dos
servidores.
Ressalta-se que a já mencionada Resolução nº 4.659 do
CMN/Banco Central do Brasil, de 26 de abril de 2018,
estabelece critérios e condições para que as Cooperativas de Crédito captem os recursos dos Municípios, os
quais devem ser observados, como por exemplo:
Ser cooperativas, exclusivamente, de crédito classiﬁcadas nas categorias plena ou clássica, conforme disposto
na Resolução nº 4.434, de 05 de agosto de 2015;
A captação de recursos dos Municípios somente pode
ser realizada por meio de depósitos à vista ou depósitos
a prazo sem emissão de certiﬁcado;
O valor correspondente ao saldo total, apurado ao ﬁnal
de cada dia, de recursos captados de cada Município que
www.tce.es.gov.br

exceder o limite da cobertura assegurada pelo Fundo
Garantidor (art. 12. Inciso IV, da LC 130), deve estar aplicado em títulos públicos federais livres, admitidos à negociação nas operações compromissadas realizadas com
o Banco Central do Brasil;
A captação deve estar aprovada pela assembleia geral da
Cooperativa de Crédito, e ainda devem-se cumprir os requerimentos mínimos de capital e limites regulamentares;
Vedação de captação de recursos de Município, cujo prefeito, vice-prefeito ou secretário municipal, seja diretor
ou membro do conselho de administração da Cooperativa de Crédito;
Desta feita, temos que os pareceres consultas TC
019/1997; 036/2005 e 002/2013 em vigor nesta Corte
de Contas, relativos à matéria, formulados anteriores a
vigência da nova normativa nacional – LC 130/2009 com
a nova redação dada pela LC 161/2018, foram parcialmente superados, porquanto, por consequência da mencionada Lei Complementar, devem considerar que as cooperativas de crédito também podem receber recursos
dos Municípios, de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas.
Ainda, observando a segunda pergunta formulada pelo
consulente: “se essa contratação poderá ser realizada
por inexigibilidade de licitação? ”, acompanho entendimento da equipe técnica e relator, entendo que a escolha deve ser precedida de licitação ou, ao menos, de credenciamento.
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento da área técnica, e do Ministério Público Especial de Contas e do Relator, VOTO por que seja adotada
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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a deliberação que ora submeto a apreciação deste Colegiado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
conselheiros do Tribunal de Contas reunidos em sessão
plenária, ante as razões expostas, em:
Conhecer a presente consulta;
No mérito, respondê-la nos seguintes termos:
O Município, seus órgãos ou entidades e as empresas
por eles controladas podem manter suas disponibilidades de caixa em cooperativas de crédito, devendo observar as regras prudenciais aplicáveis ao caso, conforme
dispostos nas resoluções pertinentes pelo Conselho Monetário/Banco Central do Brasil.
. Que a escolha da cooperativa de crédito deve ser precedida de licitação ou, ao menos, de credenciamento
Dar ciência ao interessado;
Após os trâmites regimentais, arquivar os autos
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
VOTO VISTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO PRESIDENTE SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Tratam os autos de consulta formulada pelo Sr. Victor da Silva Coelho, Prefeito Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, formulada nos seguintes termos:
1 - É possível que o município faça depósitos, contrate
serviços, mantenha disponibilidade de caixa e pague fornecedores usando Cooperativas de crédito?
2- Em caso positivo, essa contratação poderá ser realizada por inexigibilidade de licitação?

O questionamento trazido à baila pelo consulente visa
questionar a possibilidade da disponibilidade de caixa da
Prefeitura ser depositada em cooperativas de crédito e,
em caso aﬁrmativo, ser contratada por inexigibilidade de
licitação.
Em seu voto o Relator exarado na 17ª Sessão do Plenário,
no dia 05/06/2018, o relator emitiu voto 02267/2018,
manifesta-se da seguinte forma:
Quanto ao mérito, o NJS, corroborado pelo NRC, abordou o tema proposto pelo consulente para concluir, após
congruência dos pareceres consultas citados, que deve o Município depositar suas disponibilidades de caixa
em instituição ﬁnanceira oﬁcial, isto é: pública, controlada pelo Poder Público, conceito não aplicado à cooperativa de crédito, nem às instituições ﬁnanceiras particulares ou privadas, devendo a escolha da instituição ser
precedida de licitação ou, ao menos, de credenciamento, consoante se observa da Instrução Técnica de Consulta 7/2018-6.
(...)
Neste cenário, ante os fartos e minuciosos fundamentos
elencados pela área técnica, corroborados in totum pelo Parquet, acompanho a proposta apresentada na Instrução Técnica de Consulta 7/2018-6, pois essa Corte de
Contas já deliberou sobre a matéria objeto da presente
consulta, opinando pelo envio dos Pareceres Consulta TC
nº 019/1997, 036/2005 e 002/2013 ao consulente.
Por sua vez o Conselheiro Domingos Augusto Taufner na
21ª Sessão do Plenário, em data de 03/07 do corrente
ano, emitiu voto onde discorda do Relator quanto à impossibilidade de depósito das disponibilidades de caixa do Município em cooperativas de crédito. Segundo
www.tce.es.gov.br

o Conselheiro Domingos Taufner a Lei Complementar
161/208 possibilitou a utilização de cooperativas de crédito para o depósito de disponibilidades de caixa Municipais. Vejamos:
Assim, extrai-se que a Lei Complementar 161/2018 que
deu nova redação a LC 130/2009 se valeu do permissivo
constitucional inserto na parte ﬁnal do § 3º do art. 164
da CRFB e, com a sua entrada em vigor o ordenamento
jurídico nacional recebeu lei de âmbito, competência e
objeto compatível à exceção descrita no § 3º do art. 164,
levando-se a conclusão de que a regra insculpida no referido artigo foi excepcionada, permitindo, portanto, que
as cooperativas de crédito possam também fazer a captação de recursos dos Municípios, de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas.
Contudo, pondera o Conselheiro devem ser observados
todos as normas estabelecidas pelo Banco Central.
Cabe, entretanto, destacar, que a nova Lei Complementar traz comandos que exigiram regramentos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), para se operar o recebimento dos depósitos dos Municípios pelas cooperativas de crédito, com o intuito de proteger a má administração dos recursos, conforme disposto no § 6º5 da Lei.
Cumpre observar, que a referida exigência encontra-se
regulamentada pelo Banco Central do Brasil, autarquia
federal competente para o controle e regulação das atividades das instituições ﬁnanceiras, tornando-a pública
a decisão do CMN, por meio da Resolução nº 4.659, de
26 de abril de 2018, dispondo sobre os requisitos prudenciais aplicáveis à captação por cooperativas de crédito dos recursos de Municípios e sobre o correspondente
cálculo da garantia prestada pelos fundos garantidores
de que trata o art. 12, inciso IV, da Lei Complementar nº
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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130, de 17 de abril de 2009.
Insta destacar, que os importantes requisitos prudenciais
aplicáveis à captação, por cooperativa de crédito dos recursos de Municípios na Resolução CMN 4.659/2018, devem ser, obrigatoriamente, observados.
Quanto ao questionamento da possibilidade de se contratar com inexigibilidade de licitação o Conselheiro,
acompanhando o entendimento da área técnica e do relator, manifesta-se pela necessidade de licitação ou ao
menos de credenciamento.
É o relatório.
Diante do exposto pedi vista dos autos para expor meu
entendimento.
Assiste razão ao Conselheiro Domingos Taufner em sua
manifestação no voto vistas quando manifesta-se acerca
da possibilidade da contratação de cooperativas de crédito pelo Municípios com base na lei Complementar Federal 161/2018 que alterou parágrafos do art. 2º da Lei
130/2009 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo.
Ressalto porem, que embora a Lei Complementar
161/2018 viabilizou o depósito das disponibilidades de
caixa dos Munícipios em cooperativas de crédito, devem
ser observados todos os regramentos exigidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para se operar, em especial, na Resolução nº 4.659/2018 CMN/Banco Central
do Brasil, que estabelece as seguintes condições, conforme bem explicado pelo Conselheiro em seu voto vistas,
que vale a transcrição:
a. Ser cooperativas, exclusivamente, de crédito classiﬁcadas nas categorias plena ou clássica, conforme disposto na Resolução nº 4.434, de 05 de agosto de 2015;

b. A captação de recursos dos Municípios somente pode
ser realizada por meio de depósitos à vista ou depósitos
a prazo sem emissão de certiﬁcado;
c. O valor correspondente ao saldo total, apurado ao ﬁnal de cada dia, de recursos captados de cada Município que exceder o limite da cobertura assegurada pelo
Fundo Garantidor (art. 12. Inciso IV, da LC 130), deve estar aplicado em títulos públicos federais livres, admitidos
à negociação nas operações compromissadas realizadas
com o Banco Central do Brasil;
d. A captação deve estar aprovada pela assembleia geral da Cooperativa de Crédito, e ainda devem-se cumprir os requerimentos mínimos de capital e limites regulamentares;
e. Vedação de captação de recursos de Município, cujo
prefeito, vice-prefeito ou secretário municipal, seja diretor ou membro do conselho de administração da Cooperativa de Crédito;
Com relação ao segundo questionamento do consulente
sobre a possibilidade de contratação com inexigibilidade
de licitação divirjo dos dois votos apresentados e passo a
expor meu entendimento.
No voto condutor, e no voto vistas, ambos os conselheiros, acompanhando entendimento de diversos pareceres desta Corte de Contas consideram como instituição
ﬁnanceira oﬁcial, os bancos públicos, tais como Banestes, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, porém
exigem que seja realizada licitação para a contratação de
tais bancos. Neste ponto divirjo dos votos apresentados.
Vejamos:
Como regra geral, utilizamo-nos da inexigibilidade de licitação diante da inviabilidade de competição, o que não
www.tce.es.gov.br

ocorre no presente caso. Recorremo-nos então ao ordenamento jurídico para veriﬁcar alguma hipótese de dispensa de licitação. Vale ressaltar que este é o ponto nevrálgico onde reside minha principal divergência com relação à conclusão dos votos apresentados, uma vez que
no meu entender existem elementos suﬁcientes para
ajustar o caso em análise na dispensa de licitação taxativamente disposta no art. 24, VII, da Lei 8.666/93.
Segundo o art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, é dispensável a licitação “para a aquisição, por pessoa jurídica de
direito público interno, de bens produzidos ou serviços
prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse ﬁm especíﬁco em data anterior à vigência desta Lei, desde que
o preço contratado seja compatível com o praticado no
mercado”.
Com relação à possível aplicação, do caso em análise, às
hipóteses legais de dispensa de licitação, observo que,
em situações similares à presente, tem-se recorrido ao
art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93.
Certamente a denotação do preceito legal é reconhecida
por meio da contratação de bancos oﬁciais para a prestação dos serviços em análise, desde que praticados preços de mercado. Tanto o BANESTES, quanto a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são entidades integrantes da Administração Pública Indireta, criadas anteriormente à edição da Lei de Licitações com vistas à prestação de serviços bancários de interesse dos Governos
Estadual e Federal.
Já a adequação dos preços contratados, exigência prevista na parte ﬁnal do dispositivo, pode ser constatada
diante da correta aferição do conteúdo econômico desse
ativo intangível (Disponibilidade de caixa), levando em
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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conta que essa quantia é função de diversos fatores. Portanto, ao conceder a terceiros, em caráter exclusivo, aplicação de recursos ﬁnanceiros, faz-se necessária a correta
mensuração econômico-ﬁnanceira do retorno auferido a
ﬁm de se quantiﬁcar a devida contraprestação.
Deve-se frisar que por diversas vezes o Tribunal de Contas da União (TCU) manifestou-se pela desaprovação da
dispensa de licitação para a contratação de empresas estatais que exploram atividade econômica por não estarem amparadas pelo inciso VIII do art. 24 da Lei 8.666/93,
interpretado conforme o art. 173 da Constituição Federal de 1988 (Acórdãos nºs 496/99, 314/2001, 869/2006,
2399/2006 e 1705/2007, 3219/2010, todos do Plenário).
Vale dizer que nos casos concretos examinados, a dispensa de licitação ofenderia a isonomia de tratamento
com as empresas privadas de acordo com o art. 173, §
1º, II da CF/88. Conforme o voto condutor do Acórdão
180/2004-Plenario, “a sujeição das empresas publicas,
das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias ao regime próprio das empresas privadas, conferem
deﬁnido no art. 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, vem em socorro das empresas de iniciativa privadas,
uma vez que a intervenção do Estado no domínio econômico dá-se com restrições. Esta é a inteligência do caput
do referido artigo 173”.
Observo que esse entendimento não decorre da literalidade da Lei 8.666/93. Extrai-se, sim, da análise das normas jurídicas entre si, analisada de forma geral, de maneira que se possa conferir ao dispositivo interpretação
que o compatibilize com os normativos constitucionais
que a respeito do tema, especiﬁcamente o art. 173 – trata-se da chamada interpretação conforme a Constituição.

A propósito vale citar o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o art. 173, § 1º, da Constituição
objetiva assegurar a livre concorrência, de modo que as
entidades públicas que exercem ou venham exercer atividade econômica não se beneﬁciem de tratamento privilegiado em relação às entidades privadas que se dediquem à atividade econômica na mesma área ou em área
semelhante.

O Tribunal de Contas da União relevou tal interpretação
estrita do dispositivo legal ao examinar situação análoga à que ora se analisa. Com efeito, no Acórdão TCU nº
2452/2010-Plenário, considerou-se legítima a contratação direta, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº
8.666/93, da Caixa Econômica Federal e do Banco do
Brasil para a exploração onerosa da folha de pagamento
da Câmara dos Deputados.

Entendo, contudo, que deva ser analisado o caso concreto para constatar se a dispensa de licitação às empresas estatais descumpre o dispositivo constitucional. Não
sendo concretamente observada a violação, não considero necessárias interpretações que extrapolem o que o
próprio mandamento legal designa.

Vale ressaltar ainda que a portabilidade das contas salários acarretou a perda de boa parte da atratividade que a
exploração da folha de pagamento detinha anteriormente para as instituições privadas o que ocasionou certa diﬁculdade aos órgãos públicos para identiﬁcar interessados nas licitações desse tipo.

Ou seja, o sentido desenvolvido pela jurisprudência do
Tribunal de Contas da União para a aplicação do art. 24,
VIII, da Lei nº 8.666/93 deu-se diante do texto legal em
conjunto com determinada situação concreta em exame (quando se vislumbraram, naquele caso, riscos para o funcionamento da livre concorrência – bem jurídico
protegido pelo mencionado dispositivo constitucional).
Ausente esse substrato fático que inﬂuenciou aquela interpretação da norma jurídica, não há que se aplicar abstratamente a mesma interpretação a toda e qualquer situação.
Eros Grau leciona a respeito: “a norma é produzida, pelo intérprete, não apenas a partir de elementos colhidos
no texto normativo (mundo do dever-ser), mas também
a partir de elementos do caso ao qual ela será aplicada,
isto é, a partir de dados da realidade (mundo do ser)”. E
mais à frente: “todo texto deve ser compreendido em
cada momento e em cada situação concreta de maneira nova e distinta”
www.tce.es.gov.br

Diante desse quadro, ﬁcam atenuados os riscos de ofensa à livre concorrência pela participação estatal nesse
mercado – mercado em que, aliás, já predominam as instituições oﬁciais.
A propósito, não se pode perder de vista também este
fato: tradicionalmente, os órgãos públicos municipais do
Estado do Espírito Santo concedem ao Banestes a exploração da gestão ﬁnanceira – aspecto que não pode ser
desconsiderado para a melhor compreensão acerca da
aplicabilidade do art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93 a essa
situação e seus efeitos sobre a livre concorrência.
Com efeito, a tradição, como contexto dos efeitos factuais e históricos, é uma peça importante na atividade hermenêutica. Nessa linha, a compreensão pressupõe uma
antecipação do sentido (uma espécie de compreensão
prévia, inﬂuenciada pela tradição em que se encontra o
intérprete), a integração da parte que deve ser compreendida em um todo pré-concebido.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Não havendo inclusive qualquer irregularidade da prática atual, onde o gestor divide suas aplicações em vários
bancos oﬁciais, a saber: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal em razão de convênios federais e no BANESTES em razão de convênios Estaduais. Nesse diapasão, a
inclusão das cooperativas, diante d possibilidade criada
pela legislação federal, implica apenas, na prática, a possibilidade de parte dessas aplicações poderem ter essa
destinação em busca do desenvolvimento local.
De acordo com todo o demonstrado (precedente do Tribunal de Contas da União, diminuição do interesse do
mercado e reiterado costume da Administração Federal
e Municipal de pactuar com instituições oﬁciais a prestação desse tipo serviço), não vislumbro ofensa ao princípio constitucional da livre concorrência em virtude da
aplicação do art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93 na presente
hipótese. Assim, a meu ver, ﬁca a cargo do gestor a opção pela realização de procedimento licitatório ou pela contratação direta de instituições ﬁnanceiras oﬁciais
amparada pelo referido dispositivo legal, desde que a
decisão seja devidamente fundamentada e motivada.
Ante o exposto, divergindo do Voto do Conselheiro Relator, Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun e, em parte,
do entendimento do excelentíssimo Conselheiro Domingos Augusto Taufner, VOTO pelo conhecimento da presente Consulta, para, no mérito, respondê-la nos seguintes termos:

130/2009 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo.

8.666/93, desde que a decisão seja devidamente fundamentada e motivada.

Observar todos os regramentos exigidos pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN) para se operar, em especial,
na Resolução nº 4.659/2018 CMN/Banco Central do Brasil.

Dar ciência ao interessado;

Fica a cargo do gestor a opção pela realização de procedimento licitatório ou pela contratação direta de instituições ﬁnanceiras oﬁciais amparada art. 24, VIII, da Lei nº
8.666/93, desde que a decisão seja devidamente fundamentada e motivada.
Assim sendo, submeto ao plenário a seguinte proposta
de deliberação:
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 no VOTO VISTA:
Conhecer da presente Consulta;
No mérito, responder à Consulta no sentido de que:
Possibilidade da contratação de cooperativas de crédito pelo Municípios com base na lei Complementar Federal 161/2018 que alterou parágrafos do art. 2º da Lei
130/2009 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo.

No mérito, responder à Consulta no sentido de que:

Observar todos os regramentos exigidos pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN) para se operar, em especial,
na Resolução nº 4.659/2018 CMN/Banco Central do Brasil.

Possibilidade da contratação de cooperativas de crédito pelo Municípios com base na lei Complementar Federal 161/2018 que alterou parágrafos do art. 2º da Lei

Fica a cargo do gestor a opção pela realização de procedimento licitatório ou pela contratação direta de instituições ﬁnanceiras oﬁciais amparada art. 24, VIII, da Lei nº

Conhecer da presente Consulta;

www.tce.es.gov.br

4. Após os trâmites regimentais, arquivem-se.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
I RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pelo prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, senhor Victor da Silva Coelho, na qual
questiona sobre a possibilidade de realizar depósitos,
contratar serviços, manter a disponibilidade de caixa e
pagamento de fornecedores em cooperativas de crédito,
nos seguintes termos:
1 - É possível que o município faça depósitos, contrate
serviços, mantenha disponibilidade de caixa e pague fornecedores usando Cooperativas de crédito?
2- Em caso positivo, essa contratação poderá ser realizada por inexigibilidade de licitação?
O Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas –
NRC, por meio da Instrução Técnica de Consulta 5/20186, opinou pelo conhecimento do presente, sugerindo o
encaminhamento ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula - NJS.
O NJS, por meio do Estudo Técnico de Jurisprudência
6/2018-6, veriﬁcou a existência dos Pareceres em Consulta TC 19/1997, 36/2005 e 2/2013, que tratam do objeto questionado
Ato contínuo, o NRC, por meio da Instrução Técnica de
Consulta 7/2018-6, manifestou-se quanto ao mérito, poSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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sicionando-se pelo conhecimento da consulta e sugerindo o encaminhamento ao consulente dos Pareceres em
Consulta TC 19/1997, 36/2005 e 2/2013, haja vista que
esta Corte de Contas já deliberou sobre a matéria objeto da presente.
Seguindo o trâmite regimental, os autos foram submetidos ao crivo do Ministério Público junto ao Tribunal que
manteve o mesmo entendimento da auditoria, conforme consta do Parecer do Ministério Público de Contas
1028/2018-1.
Nos termos do Voto Vista 138/2018-4, o Conselheiro
Domingos Taufner apresentou recente legislação federal que tratou sobre o tema de modo que concluiu pela
possibilidade de os municípios manterem suas disponibilidades de caixa em cooperativas de crédito, mediante
atendimentos de requisitos estabelecidos pelo Conselho
Monetário / Banco Central e que a escolha da cooperativa de crédito deva ser precedida de licitação ou ao menos credenciamento.
O Presidente, Conselheiro Sérgio Aboudib, proferiu Voto Vista 173/2018-6, acompanhou o entendimento proferido pelo Conselheiro Domingos Taufner no que tange
à possibilidade de os municípios manterem suas disponibilidades de caixa em cooperativas de crédito.
Todavia, o Presidente diverge dos entendimentos desse
Relator, do Conselheiro Domingos Taufner e dos Pareceres Consulta desta Corte de Contas, quanto à obrigatoriedade de licitação para contratação das instituições ﬁnanceiras oﬁciais ou cooperativas de crédito, concluindo
pela discricionariedade do gestor a opção de realização
de procedimento licitatório ou pela contratação direta
amparada no art. 24, VIII, da Lei n° 8.666/93.

II FUNDAMENTAÇÃO

analisadas para satisfazer à consulta indagada.

II.2 MÉRITO

A Lei Complementar 161/2018 que alterou LC 130/2009,
que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, de fato, trouxe inovações signiﬁcativas, vejamos,
in verbis, o art. 2º da LC 130/2009 com as alterações:

O questionamento trazido à baila pelo consulente visa
questionar a possibilidade da disponibilidade de caixa da
Prefeitura ser depositada em cooperativas de crédito e,
em caso aﬁrmativo, ser contratada por inexigibilidade de
licitação.
A deﬁnição de disponibilidade de caixa engloba os recursos que não estão sujeitos a qualquer comprometimento de despesa, pois, embora tenham que seguir o rito orçamentário, ainda não receberam qualquer destinação, permanecendo, em caixa ou em conta bancária, em
poder do ente público.
No que diz respeito à possibilidade de os municípios
manterem suas disponibilidades de caixa em cooperativas de crédito, reitero as argumentações esboçadas pelo Conselheiro Domingos Taufner em seu voto vista, haja
vista recente alteração na legislação federal:
[...]
Contudo, os termos dispostos na nova legislação que trata sobre o tema – Lei Complementar Federal 161/2018,
que alterou parágrafos do art. 2º da LC 130/2009, publicada no Diário Oﬁcial da União no dia 05 de janeiro de
2018, com entrada em vigor a partir de então, não foram
observados, a ﬁm de solidiﬁcar a manifestação técnica e
o voto do relator.
[...]
Pois bem.
Estamos diante de um tema com relevância jurídica, econômica, social e de repercussão no âmbito da Administração Pública Municipal, que precisam ser muito bem
www.tce.es.gov.br

Art. 2o As cooperativas de crédito destinam-se, precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a prestação
de serviços ﬁnanceiros a seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado ﬁnanceiro.
§ 1º A captação de recursos e a concessão de créditos
e garantias devem ser restritas aos associados, ressalvados a captação de recursos dos Municípios, de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas,
as operações realizadas com outras instituições ﬁnanceiras e os recursos obtidos de pessoas jurídicas, em caráter eventual, a taxas favorecidas ou isentos de remuneração. (Redação dada pela Lei Complementar nº 161,
de 2018)
§ 2o Ressalvado o disposto no § 1o deste artigo, é permitida a prestação de outros serviços de natureza ﬁnanceira e aﬁns a associados e a não associados.
§ 3o A concessão de créditos e garantias a integrantes de
órgãos estatutários, assim como a pessoas físicas ou jurídicas que com eles mantenham relações de parentesco ou negócio, deve observar procedimentos de aprovação e controle idênticos aos dispensados às demais operações de crédito.
§ 4o A critério da assembléia geral, os procedimentos a
que se refere o § 3o deste artigo podem ser mais rigorosos, cabendo-lhe, nesse caso, a deﬁnição dos tipos de relacionamento a serem considerados para aplicação dos
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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referidos procedimentos.
§ 5 As cooperativas de crédito, nos termos da legislação
especíﬁca, poderão ter acesso a recursos oﬁciais para o
ﬁnanciamento das atividades de seus associados.
o

§ 6º A captação de recursos dos Municípios, prevista no
§ 1º deste artigo, que supere o limite assegurado pelos
fundos garantidores referidos no inciso IV do caput do
art. 12 desta Lei, obedecerá aos requisitos prudenciais
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. (Incluído pela Lei Complementar nº 161, de 2018)
§ 7º Caso a cooperativa não atenda ao disposto no § 6º
deste artigo, incorrerá nas sanções previstas na Lei nº
7.492, de 16 de junho de 1986. (Incluído pela Lei Complementar nº 161, de 2018)
§ 8º Além das hipóteses ressalvadas no § 1º deste artigo, as instituições referidas nesta Lei e os bancos por
elas controlados, direta ou indiretamente, ﬁcam autorizados a realizar a gestão das disponibilidades ﬁnanceiras
do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. (Incluído pela Lei Complementar nº 161, de 2018)
§ 9º As operações previstas no § 1º deste artigo, correspondentes aos depósitos de governos municipais, de
seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas, somente poderão ser realizadas em Município
que esteja na área de atuação da referida cooperativa
de crédito. (Incluído pela Lei Complementar nº 161, de
2018)
Analisei essas alterações com a cautela que o caso requer, para tanto, busquei as razões trazidas em seu nascedouro, o Projeto de Lei 100/2011 (PLP 100/2011), que
tramitou no congresso por 07 (sete) anos, e reproduzo
excerto das justiﬁcativas apresentadas no projeto:

A proposta de viabilizar com que as disponibilidades de
caixa dos municípios sejam depositadas nas cooperativas de crédito contempla um avanço incontestável, no
sentido de implementar mecanismos alternativos para a
melhor gestão dos recursos públicos, principalmente dos
municípios brasileiros, no que tange ao fortalecimento
das economias municipais por meio das cooperativas de
crédito.

veis do quadro social da cooperativa e abarcam toda a
comunidade em atividades de ação social e projetos sociais que promovem a educação, o esporte, o empreendedorismo, a cultura, a saúde e o meio ambiente, propiciando a inclusão social e a criação de uma sociedade mais justa e homogênea nos quatro cantos de nosso país e nos rincões mais distantes dos olhos das grandes capitais.

Economias mais maduras já o utilizam, há muito tempo,
como instrumento impulsionador de setores econômicos estratégicos. Os principais exemplos são encontrados na Europa, especialmente na Alemanha onde as cooperativas respondem por cerca de 20% da movimentação ﬁnanceira, percentual semelhante ao encontrado na
Espanha, na Holanda e na Itália, nos Estados Unidos as
cooperativas respondem por cerca de 10% do movimento ﬁnanceiro e na França chega a 40%.

Mais ainda, as Cooperativas de Crédito estão inseridas em um amplo programa de Fiscalização, Auditoria
e Implementação de Controles Internos, do Banco Central do Brasil, regulamentado por meio de resoluções
do Conselho Monetário Nacional, tais como, a Resolução 3.859/10 dentre outras. Além da própria Lei Complementar nº 130/09.

De forma legal as cooperativas de crédito são instituições ﬁnanceiras reguladas, ﬁscalizadas e supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, assim como qualquer
outra instituição ﬁnanceira. Também possuem dentro de
sua estrutura a ﬁgura do Conselho ﬁscal, são muitas vezes supervisionadas por suas cooperativas centrais, auditadas por auditoria externa e independente, conforme legislação em vigor e realizam Assembleias Gerais de
tal sorte a privilegiar em elevada instância quesitos de
total transparência de seus atos, compatibilizando com
os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eﬁciência que norteiam a Administração
Pública.
Cabe aqui também lembrar que dentre os princípios do
cooperativismo está o interesse pela comunidade e a
educação, formação e informação que extrapolam os níwww.tce.es.gov.br

Enﬁm, há um amplo ordenamento voltado à segurança,
assim como uma ﬁscalização efetiva pelo Banco Central
do Brasil.
Outro ponto importante se refere ao normativo constitucional disposto no artigo 164, § 3º. Para esse propósito, trago o posicionamento da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados Federais, que enfrentou a questão quando da análise da constitucionalidade do projeto e apresentou parecer, favorável, nos seguintes termos:
No que diz respeito à constitucionalidade material, o
Projeto de Lei Complementar n° 100, de 2011, não encontra obstáculo no ordenamento jurídico brasileiro.
De conformidade com o § 3º do art. 164 da Constituição, “As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em insSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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tituições ﬁnanceiras oﬁciais, ressalvados os casos previstos em lei” (s.d.). De fato, a regra geral de depósito
das disponibilidades de caixa dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como dos seus órgãos e
entidades, em instituições ﬁnanceiras oﬁciais, pode ser
excepcionada pela legislação ordinária, como é o caso
da proposição ora examinada. (grifei)
A propósito, este é o sentido da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ADI nº 2.661-MC, rel. min. Celso de
Mello, julgamento em 05.06.2002, Plenário, DJ de 23-82002; ADI nº 3.075, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento
em 24.09.2014, Plenário, DJE de 5-11-2014; Rcl nº 3.872AgR, rel. min. Carlos Velloso, julgamento em 14.12.2003,
Plenário, DJ de 12-5-2006; e AI nº 837.677-AgR, rel. min.
Rosa Weber, julgamento em 03.04.2012, Primeira Turma, DJE de 08.05.2012.
Cabe destacar, demais disso, que a Constituição prevê
que o Brasil estimulará o cooperativismo (art. 174, §2º),
ao mesmo tempo em que proclama que o sistema ﬁnanceiro nacional – incluídas expressamente as cooperativas de crédito – seja “estruturado de forma a promover
o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade” (art. 192). Assim, a proposição
confere efetividade ao comando constitucional, na medida em que se destina, exatamente, a estimular o cooperativismo.
No que concerne à juridicidade, também não há objeção a ser oposta à proposição. A alteração proposta não
conﬂita com a estrutura e com os propósitos da Lei Complementar nº. 130, de 2009, nem é incompatível com as
normas que regem o Sistema Financeiro Nacional.
Por oportuno, destaco voto do Ministro Gilmar Mendes,
proferido na ADI nº 3075 (Tribunal Pleno, julgado em

24/09/2014, DJe-217, divulgado em 04/11/2014 e publicado em 05/11/2014), mencionado no parecer da Comissão de Constituição, onde consta entendimento, elucidando a exigência para a ressalva do §3º do artigo 164
da CRFB:
“O comando do referido § 3º do art. 164 está expresso
na Constituição nos seguintes termos:
“§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições ﬁnanceiras oﬁciais, ressalvados os casos previstos em lei.”
Com relação à interpretação deste dispositivo constitucional, a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que É NECESSÁRIA A PROMULGAÇÃO DE LEI NACIONAL PARA ESTABELECER EXCEÇÕES AO COMANDO
DO PARÁGRAFO. Nesse sentido, registro os julgamentos da ADI 2.600, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 25.10.2002;
e da ADI 2.661, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ
23.8.2002...” (grifei)
Assim, extrai-se que a Lei Complementar 161/2018 que
deu nova redação a LC 130/2009 se valeu do permissivo
constitucional inserto na parte ﬁnal do § 3º do art. 164
da CRFB e, com a sua entrada em vigor o ordenamento
jurídico nacional recebeu lei de âmbito, competência e
objeto compatível à exceção descrita no § 3º do art. 164,
levando-se a conclusão de que a regra insculpida no referido artigo foi excepcionada, permitindo, portanto, que
as cooperativas de crédito possam também fazer a captação de recursos dos Municípios, de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas.
www.tce.es.gov.br

Cabe entretanto destacar, que a nova Lei Complementar
traz comandos que exigiram regramentos pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), para se operar o recebimento dos depósitos dos Municípios pelas cooperativas de
crédito, com o intuito de proteger a má administração
dos recursos, conforme disposto no § 6º da Lei.
Cumpre observar, que a referida exigência encontra-se
regulamentada pelo Banco Central do Brasil, autarquia
federal competente para o controle e regulação das atividades das instituições ﬁnanceiras, tornando-a pública
a decisão do CMN, por meio da Resolução nº 4.659, de
26 de abril de 2018, dispondo sobre os requisitos prudenciais aplicáveis à captação por cooperativas de crédito dos recursos de Municípios e sobre o correspondente
cálculo da garantia prestada pelos fundos garantidores
de que trata o art. 12, inciso IV, da Lei Complementar nº
130, de 17 de abril de 2009.
Insta destacar, que os importantes requisitos prudenciais
aplicáveis à captação, por cooperativa de crédito dos recursos de Municípios na Resolução CMN 4.659/2018,
devem ser, obrigatoriamente, observados.
Assim, com base em toda legislação e regulação apresentada, entendo que os Municípios, seus órgãos ou entidades e das empresas por eles podem manter suas disponibilidades de caixa em cooperativa de crédito, sendo
que esta disponibilidade pode ser plenamente utilizada
para pagamento de fornecedores de produtos e serviços, por exemplo, assim como folha de pagamento dos
servidores.
Ressalta-se que a já mencionada Resolução nº 4.659 do
CMN/Banco Central do Brasil, de 26 de abril de 2018,
estabelece critérios e condições para que as Cooperativas de Crédito captem os recursos dos Municípios, os
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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quais devem ser observados, como por exemplo:

Assim, quanto à primeira questão:

Ser cooperativas, exclusivamente, de crédito classiﬁcadas nas categorias plena ou clássica, conforme disposto
na Resolução nº 4.434, de 05 de agosto de 2015;

1 - É possível que o município faça depósitos, contrate
serviços, mantenha disponibilidade de caixa e pague fornecedores usando Cooperativas de crédito?

A captação de recursos dos Municípios somente pode
ser realizada por meio de depósitos à vista ou depósitos
a prazo sem emissão de certiﬁcado;

concluo pela possibilidade do município, seus órgãos ou
entidades e as empresas por eles controladas manterem
suas disponibilidades de caixa em cooperativas de crédito, além das instituições ﬁnanceiras oﬁciais, devendo observar, para tanto, as regras prudenciais aplicáveis ao caso, conforme disposição nas resoluções pertinentes e vigentes expedidas pelo Conselho Monetário/Banco Central do Brasil.

O valor correspondente ao saldo total, apurado ao ﬁnal
de cada dia, de recursos captados de cada Município que
exceder o limite da cobertura assegurada pelo Fundo
Garantidor (art. 12. Inciso IV, da LC 130), deve estar aplicado em títulos públicos federais livres, admitidos à negociação nas operações compromissadas realizadas com
o Banco Central do Brasil;
A captação deve estar aprovada pela assembleia geral da
Cooperativa de Crédito, e ainda devem-se cumprir os requerimentos mínimos de capital e limites regulamentares;

Passo, portanto, à análise da divergência inaugurada pelo Presidente, Conselheiro Sérgio Aboudib, para responder à segunda pergunta formulada pelo consulente:
2- Em caso positivo, essa contratação poderá ser realizada por inexigibilidade de licitação?

Vedação de captação de recursos de Município, cujo prefeito, vice-prefeito ou secretário municipal, seja diretor
ou membro do conselho de administração da Cooperativa de Crédito;

O Presidente concluiu em seu voto vista que cabe ao gestor a escolha da opção de realização de procedimento licitatório ou de contratação direta amparada no art. 24,
VIII, da Lei n° 8.666/93, apresentando as seguintes fundamentações sobre o tema:

Desta feita, temos que os pareceres consultas TC
019/1997; 036/2005 e 002/2013 em vigor nesta Corte
de Contas, relativos à matéria, formulados anteriores a
vigência da nova normativa nacional – LC 130/2009 com
a nova redação dada pela LC 161/2018, foram parcialmente superados, porquanto, por consequência da mencionada Lei Complementar, devem considerar que as cooperativas de crédito também podem receber recursos
dos Municípios, de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas.

Como regra geral, utilizamo-nos da inexigibilidade de licitação diante da inviabilidade de competição, o que não
ocorre no presente caso. Recorremo-nos então ao ordenamento jurídico para veriﬁcar alguma hipótese de dispensa de licitação. Vale ressaltar que este é o ponto nevrálgico onde reside minha principal divergência com relação à conclusão dos votos apresentados, uma vez que
no meu entender existem elementos suﬁcientes para
ajustar o caso em análise na dispensa de licitação taxativamente disposta no art. 24, VII (sic), da Lei 8.666/93.
www.tce.es.gov.br

Segundo o art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, é dispensável a licitação “para a aquisição, por pessoa jurídica de
direito público interno, de bens produzidos ou serviços
prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse ﬁm especíﬁco em data anterior à vigência desta Lei, desde que
o preço contratado seja compatível com o praticado no
mercado”.
Com relação à possível aplicação, do caso em análise, às
hipóteses legais de dispensa de licitação, observo que,
em situações similares à presente, tem-se recorrido ao
art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93.
Certamente a denotação do preceito legal é reconhecida
por meio da contratação de bancos oﬁciais para a prestação dos serviços em análise, desde que praticados preços de mercado. Tanto o BANESTES, quanto a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são entidades integrantes da Administração Pública Indireta, criadas anteriormente à edição da Lei de Licitações com vistas à prestação de serviços bancários de interesse dos Governos
Estadual e Federal.
Já a adequação dos preços contratados, exigência prevista na parte ﬁnal do dispositivo, pode ser constatada
diante da correta aferição do conteúdo econômico desse
ativo intangível (Disponibilidade de caixa), levando em
conta que essa quantia é função de diversos fatores. Portanto, ao conceder a terceiros, em caráter exclusivo, aplicação de recursos ﬁnanceiros, faz-se necessária a correta
mensuração econômico-ﬁnanceira do retorno auferido a
ﬁm de se quantiﬁcar a devida contraprestação.
Deve-se frisar que por diversas vezes o Tribunal de Contas da União (TCU) manifestou-se pela desaprovação da
dispensa de licitação para a contratação de empresas esSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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tatais que exploram atividade econômica por não estarem amparadas pelo inciso VIII do art. 24 da Lei 8.666/93,
interpretado conforme o art. 173 da Constituição Federal de 1988 (Acórdãos nºs 496/99, 314/2001, 869/2006,
2399/2006 e 1705/2007, 3219/2010, todos do Plenário).
Vale dizer que nos casos concretos examinados, a dispensa de licitação ofenderia a isonomia de tratamento
com as empresas privadas de acordo com o art. 173, §
1º, II da CF/88. Conforme o voto condutor do Acórdão
180/2004-Plenario, “a sujeição das empresas publicas
(sic), das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias ao regime próprio das empresas privadas, conferem deﬁnido no art. 173, § 1º, inciso II, da Constituição
Federal, vem em socorro das empresas de iniciativa privadas, uma vez que a intervenção do Estado no domínio
econômico dá-se com restrições. Esta é a inteligência do
caput do referido artigo 173”.

Entendo, contudo, que deva ser analisado o caso concreto para constatar se a dispensa de licitação às empresas estatais descumpre o dispositivo constitucional. Não
sendo concretamente observada a violação, não considero necessárias interpretações que extrapolem o que o
próprio mandamento legal designa.

Vale ressaltar ainda que a portabilidade das contas salários acarretou a perda de boa parte da atratividade que a
exploração da folha de pagamento detinha anteriormente para as instituições privadas o que ocasionou certa diﬁculdade aos órgãos públicos para identiﬁcar interessados nas licitações desse tipo.

Ou seja, o sentido desenvolvido pela jurisprudência do
Tribunal de Contas da União para a aplicação do art. 24,
VIII, da Lei nº 8.666/93 deu-se diante do texto legal em
conjunto com determinada situação concreta em exame (quando se vislumbraram, naquele caso, riscos para o funcionamento da livre concorrência – bem jurídico
protegido pelo mencionado dispositivo constitucional).
Ausente esse substrato fático que inﬂuenciou aquela interpretação da norma jurídica, não há que se aplicar abstratamente a mesma interpretação a toda e qualquer situação.

Diante desse quadro, ﬁcam atenuados os riscos de ofensa à livre concorrência pela participação estatal nesse
mercado – mercado em que, aliás, já predominam as instituições oﬁciais.

Observo que esse entendimento não decorre da literalidade da Lei 8.666/93. Extrai-se, sim, da análise das normas jurídicas entre si, analisada de forma geral, de maneira que se possa conferir ao dispositivo interpretação
que o compatibilize com os normativos constitucionais
que a respeito do tema, especiﬁcamente o art. 173 – trata-se da chamada interpretação conforme a Constituição.

Eros Grau leciona a respeito: “a norma é produzida, pelo intérprete, não apenas a partir de elementos colhidos
no texto normativo (mundo do dever-ser), mas também
a partir de elementos do caso ao qual ela será aplicada,
isto é, a partir de dados da realidade (mundo do ser)”. E
mais à frente: “todo texto deve ser compreendido em
cada momento e em cada situação concreta de maneira nova e distinta”

Com efeito, a tradição, como contexto dos efeitos factuais e históricos, é uma peça importante na atividade hermenêutica. Nessa linha, a compreensão pressupõe uma
antecipação do sentido (uma espécie de compreensão
prévia, inﬂuenciada pela tradição em que se encontra o
intérprete), a integração da parte que deve ser compreendida em um todo pré-concebido.

A propósito vale citar o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o art. 173, § 1º, da Constituição
objetiva assegurar a livre concorrência, de modo que as
entidades públicas que exercem ou venham exercer atividade econômica não se beneﬁciem de tratamento privilegiado em relação às entidades privadas que se dediquem à atividade econômica na mesma área ou em área
semelhante.

O Tribunal de Contas da União relevou tal interpretação
estrita do dispositivo legal ao examinar situação análoga à que ora se analisa. Com efeito, no Acórdão TCU nº
2452/2010-Plenário, considerou-se legítima a contratação direta, com fundamento no art. 24, VIII, da Lei nº
8.666/93, da Caixa Econômica Federal e do Banco do
Brasil para a exploração onerosa da folha de pagamento
da Câmara dos Deputados.
www.tce.es.gov.br

A propósito, não se pode perder de vista também este
fato: tradicionalmente, os órgãos públicos municipais do
Estado do Espírito Santo concedem ao Banestes a exploração da gestão ﬁnanceira – aspecto que não pode ser
desconsiderado para a melhor compreensão acerca da
aplicabilidade do art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93 a essa
situação e seus efeitos sobre a livre concorrência.

Não havendo inclusive qualquer irregularidade da prática atual, onde o gestor divide suas aplicações em vários
bancos oﬁciais, a saber: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal em razão de convênios federais e no BANESTES em razão de convênios Estaduais. Nesse diapasão, a
inclusão das cooperativas, diante d possibilidade criada
pela legislação federal, implica apenas, na prática, a possibilidade de parte dessas aplicações poderem ter essa
destinação em busca do desenvolvimento local.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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De acordo com todo o demonstrado (precedente do Tribunal de Contas da União, diminuição do interesse do
mercado e reiterado costume da Administração Federal
e Municipal de pactuar com instituições oﬁciais a prestação desse tipo serviço), não vislumbro ofensa ao princípio constitucional da livre concorrência em virtude da
aplicação do art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93 na presente
hipótese. Assim, a meu ver, ﬁca a cargo do gestor a opção pela realização de procedimento licitatório ou pela contratação direta de instituições ﬁnanceiras oﬁciais
amparada pelo referido dispositivo legal, desde que a
decisão seja devidamente fundamentada e motivada.
Ante o exposto, divergindo do Voto do Conselheiro Relator, Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun e, em parte,
do entendimento do excelentíssimo Conselheiro Domingos Augusto Taufner, VOTO pelo conhecimento da presente Consulta, para, no mérito, respondê-la nos seguintes termos:

8.666/93, desde que a decisão seja devidamente fundamentada e motivada.
Pois bem. Quanto à questão, faço destacar o Acórdão
1940/2015 – Plenário, do Tribunal de Contas da União
- TCU, o qual responde consulta formulada pela Câmara
dos Deputados questionando, entre outros, se o gestor
público está obrigado a realizar licitação para a concessão de exclusividade à instituição ﬁnanceira oﬁcial para a
prestação dos serviços de pagamento de remuneração e
similares, conforme abaixo transcrito:
ACÓRDÃO 1940/2015 - PLENÁRIO
Relator
WALTON ALENCAR RODRIGUES
Processo
033.466/2013-0
Tipo de processo
CONSULTA (CONS)

Conhecer da presente Consulta;

Data da sessão

No mérito, responder à Consulta no sentido de que:

05/08/2015

Possibilidade da contratação de cooperativas de crédito pelo Municípios com base na lei Complementar Federal 161/2018 que alterou parágrafos do art. 2º da Lei
130/2009 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo.

Número da ata

Observar todos os regramentos exigidos pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN) para se operar, em especial,
na Resolução nº 4.659/2018 CMN/Banco Central do Brasil.
Fica a cargo do gestor a opção pela realização de procedimento licitatório ou pela contratação direta de instituições ﬁnanceiras oﬁciais amparada art. 24, VIII, da Lei nº

31/2015
Interessado / Responsável / Recorrente
3 . I nte re s s a d o s / Re s p o n s áve i s :
3.1. Interessado: Deputado Federal Henrique Eduardo
Lyra Alves - (130.470.197-20) - Presidente da Câmara dos
Deputados.
Entidade
Câmara dos Deputados.
Representante do Ministério Público
Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
www.tce.es.gov.br

Unidade Técnica
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin).
Representante Legal
não há.
Sumário
CONSULTA. CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS, EM CARÁTER EXCLUSIVO, DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS
E PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
E OUTROS SERVIÇOS SIMILARES, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR PARTE DA
CONTRATADA. CONHECIMENTO. CONSIDERAÇÕES SOBRE A NATUREZA MERCANTIL DO OBJETO. AUSÊNCIA DE
INTERESSES RECÍPROCOS E DE REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO A DESCARACTERIZAR OS PRESSUPOSTOS DE
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. FACULDADE DE O ADMINISTRADOR DISPENSAR A LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL, COM BASE NO ARTIGO 37, INCISO XXI, DA
CF/88, C/C O ARTIGO 24, INCISO VIII, DA LEI 8.666/1993,
DESDE QUE COMPROVADA A VANTAGEM DA CONTRATAÇÃO DIRETA EM RELAÇÃO À ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO
DOS RECURSOS PÚBLICOS AUFERIDOS DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DA CONTRATADA À CONTA ÚNICA
DO TESOURO NACIONAL E DE EXECUÇÃO DA DESPESA
POR MEIO DE LEI ORÇAMENTÁRIA, EM NOME DOS PRINCÍPIOS DA UNICIDADE DE CAIXA E DA UNIVERSALIDADE
DO ORÇAMENTO. CIÊNCIA. 1. A delegação a terceiros
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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da prestação de serviços, em caráter exclusivo, de pagamento de remuneração de servidores ativos, inativos e pensionistas e outros serviços similares deve
ser instrumentalizada por meio de contrato administrativo, havia vista a ausência, no objeto da relação
jurídica, de interesses recíprocos e de regime de mútua cooperação; 2. A Administração Pública Federal
não está obrigada a promover prévio procedimento licitatório destinado a realizar a contratação de
instituição financeira oficial para, em caráter exclusivo, prestar serviços de pagamento de remuneração de servidores ativos, inativos e pensionistas e
outros serviços similares, podendo optar por efetuar a contratação direta com fundamento no artigo
37, inciso XXI (primeira parte), da Constituição Federal, c/c o artigo 24, inciso VIII, da Lei 8.666/1993,
desde que devidamente demonstrada a sua vantagem em relação à adoção do procedimento licitatório; . 3. Havendo interesse, a Administração Pública
Federal pode promover prévio procedimento licitatório para contratação da prestação de serviços, em
caráter exclusivo, de pagamento de remuneração de
servidores ativos, inativos e pensionistas e outros serviços similares, devendo franquear a participação no
certame de instituições financeiras públicas e privadas, em cumprimento aos princípios da legalidade, da
isonomia, da moralidade da impessoalidade, da publicidade e da eficiência, previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, bem assim da seleção
da proposta mais vantajosa para a Administração e
de outros princípios correlatos estampados no artigo 3º da Lei 8.666/1993; 4. Na hipótese de a Adminis-

tração Pública Federal realizar contratação direta de
instituição financeira oficial para a prestação de serviços, em caráter exclusivo, de pagamento de remuneração de servidores ativos, inativos e pensionistas
e outros serviços similares, com supedâneo no artigo
24, inciso VIII, da Lei 8.666/1993, com a previsão de
contraprestação pecuniária por parte da contratada,
deverá cumprir, sob condição de eficácia do ato administrativo, as exigências estabelecidas no artigo 26,
caput e parágrafo único, do referido diploma legal,
sobretudo a apresentação do motivo da escolha do
prestador do serviço (inciso II) e justificativa do preço (inciso III), bem como demonstrada a vantagem da
contratação direta em relação à adoção do procedimento licitatório. 5. Havendo interesse de a Administração Pública Federal promover prévio procedimento licitatório para contratação de prestação de serviços, em caráter exclusivo, de pagamento de remuneração de servidores ativos, inativos e pensionistas e
outros serviços similares, com a previsão de contraprestação pecuniária por parte da contratada, deverá a contratante, além de franquear acesso ao certame tanto das instituições financeiras públicas como
das privadas, adotar as seguintes medidas: 5.1. estimar o orçamento base da contrapartida financeira a
ser paga pela futura contratada com fundamento em
estudo ou avaliação de mercado, em cumprimento à
finalidade da condição prevista no artigo 7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/1993; 5.2. realizar licitação na modalidade pregão, prevista na Lei 10.520/2001, preferencialmente sob forma eletrônica, conforme exige o
artigo 4º, § 1º, do Decreto 5.450/2005, tendo por bawww.tce.es.gov.br

se critério “maior preço”, em homenagem ao princípio da eficiência, insculpido no caput do artigo 37 da
Constituição Federal e da seleção proposta mais vantajosa para a Administração Pública, inserto no caput
do artigo 3º da Lei 8.666/1993; 6. A receitas públicas advindas de contraprestação pecuniária ao contrato de prestação, em caráter de exclusivo, dos serviços de gestão financeira da folha de pagamento e de
outros serviços similares integram o Orçamento Geral
da União, devendo, assim, serem recolhidas à conta
única do Tesouro Nacional e estarem previstas na Lei
Orçamentária, em respeito aos princípios da universalidade orçamentária e da unicidade de caixa, presentes nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 4.320/64.
Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pelo então Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado Federal Henrique Eduardo Alves, acerca das condições necessárias à concessão
de exclusividade à instituição financeira oficial para
a prestação dos serviços relativos à gestão financeira
da folha de pagamento e de outros serviços.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da
União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Redator, em:
9.1. conhecer da presente consulta, uma vez que se
encontram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso I, § 1º, do Regimento
Interno do TCU;
9.2. indeferir o ingresso nos autos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S/A como terceiros inSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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9.3. nos termos do art. 1º, inciso XVII, da Lei nº
8.443/92, responder às perguntas do consulente nos
seguintes termos:

blicidade e da eficiência, previstos no caput do artigo
37 da Constituição, bem assim da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e dos outros
princípios estampados no artigo 3º da Lei 8.666/1993;

9.3.1 Primeira pergunta:

9.3.2 Segunda pergunta:

“ O gestor público está obrigado a realizar licitação
para a concessão de exclusividade à instituição financeira oficial para a prestação dos serviços de pagamento de remuneração e similares?”

“Não havendo tal obrigação, mas desejando o órgão
aperfeiçoar a captação de recursos para o erário,
qual o instrumento jurídico adequado para se proceder à contratação da instituição financeira oficial:
contrato ou convênio?”

teressados;

Resposta:
9.3.1.1 A Administração Pública Federal não está obrigada a promover prévio procedimento licitatório destinado a realizar a contratação de instituição financeira oficial para, em caráter exclusivo, prestar serviços
de pagamento de remuneração de servidores ativos,
inativos e pensionistas e outros serviços similares,
podendo optar por efetuar a contratação direta com
fundamento no artigo 37, inciso XXI (primeira parte),
da Constituição Federal, c/c o artigo 24, inciso VIII, da
Lei 8.666/1993, desde que devidamente demonstrada a vantagem em relação à adoção do procedimento licitatório;
9.3.1.2. Havendo interesse, a Administração Pública
Federal pode promover o prévio procedimento licitatório para contratação da prestação de serviços, em
caráter exclusivo, de pagamento de remuneração de
servidores ativos, inativos e pensionistas e outros serviços similares, devendo franquear a participação no
certame de instituições financeiras públicas e privadas, em cumprimento aos princípios da legalidade, da
isonomia, da moralidade da impessoalidade, da pu-

Resposta:
9.3.2.1. A delegação a terceiros da prestação de serviços, em caráter exclusivo, de pagamento de remuneração de servidores ativos, inativos e pensionistas e
outros serviços similares deve ser instrumentalizada
por meio de contrato administrativo, haja vista a ausência, no objeto da relação jurídica, de interesses recíprocos e de regime de mútua cooperação;
9.3.2.2. Na hipótese de a Administração Pública Federal realizar contratação direta de instituição financeira oficial para a prestação de serviços, em caráter exclusivo, de pagamento de remuneração de servidores
ativos, inativos e pensionistas e outros serviços similares, com supedâneo no artigo 24, inciso VIII, da Lei
8.666/1993, com a previsão de contraprestação pecuniária por parte da contratada, deverá cumprir, sob
condição de eficácia do ato administrativo, as exigências estabelecidas no artigo 26, caput e parágrafo único, do referido diploma legal, sobretudo a apresentação do motivo da escolha do prestador do serviço (inciso II) e justificativa do preço (inciso III);
www.tce.es.gov.br

9.3.2.3. Havendo interesse de a Administração Pública Federal promover prévio procedimento licitatório
para contratação de prestação de serviços, em caráter exclusivo, de pagamento de remuneração de servidores ativos, inativos e pensionistas e outros serviços similares, com a previsão de contraprestação pecuniária por parte da contratada, deverá a contratante, além de franquear acesso ao certame tanto das
instituições financeiras públicas como das privadas,
adotar as seguintes medidas:
a) estimar o orçamento base da contrapartida financeira a ser paga pela futura contratada com fundamento em estudo ou avaliação de mercado, em cumprimento à finalidade da condição prevista no artigo
7º, §2, inciso II, da Lei 8.666/1993;
b) realizar licitação na modalidade pregão, prevista na Lei 10.520/2001, preferencialmente sob forma
eletrônica, conforme exige o artigo 4º, § 1º, do Decreto 5.450/2005, tendo por base critério “maior preço”, em homenagem ao princípio da eficiência, insculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal e da seleção proposta mais vantajosa para a Administração Pública, inserto no caput do artigo 3º da
Lei 8.666/1993;
9.3.2.4. As receitas públicas advindas de contraprestação pecuniária ao contrato de prestação, em caráter de exclusivo, dos serviços de gestão financeira da
folha de pagamento e de outros serviços similares integram o Orçamento Geral da União, devendo, assim,
serem recolhidas à conta única do Tesouro Nacional
e estarem previstas na Lei Orçamentária, em respeito aos princípios da universalidade orçamentária e da
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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unicidade de caixa, presentes nos arts. 2º, 3º e 4º da
Lei nº 4.320/64;
9.3.3 Terceira pergunta:
“É viável a contratação direta de banco oficial com
amparo no art. 24, VIII, da Lei 8.666/1993?”
Resposta:
9.3.3.1. É viável a contratação direta de instituição financeira oficial, com fundamento no artigo 24, inciso VIII, da Lei 8.666/1993, para a prestação de serviço, em caráter exclusivo, de pagamento de remuneração de servidores ativos, inativos e pensionistas e outros serviços similares, devendo, ainda, serem observadas as condições de validade do ato administrativo
estabelecidas no artigo 26, caput, e parágrafo único,
do referido diploma legal, bem como demonstrada a
vantagem da contratação direta em relação à adoção
do procedimento licitatório;
9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do
Relatório e Voto que o fundamentam à Presidência da
Câmara dos Deputados;
9.5. arquivar o presente processo.
Quórum
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente),
Walton
Alencar
Rodrigues
(Relator),
Augusto
Nardes,
Raimundo
Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2.
Ministro-Substituto
convocado:
Augusto
Sherman
Cavalcanti.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

Embora discorde dos argumentos do Presidente que
versam sobre a existência ou não de interesse no mercado quanto à disponibilidade de caixa, por entender
que se trata de questionamento próprio aplicado à
“venda” da folha de pagamento, sou forçado a reconhecer que, se uma vez admitida a possibilidade de
contratação direta, com fulcro no artigo 37, inciso XXI
(primeira parte), da Constituição Federal, c/c o artigo
24, inciso VIII, da Lei 8.666/1993, para a prestação de
serviço, em caráter exclusivo, de pagamento de remuneração de servidores ativos, inativos e pensionistas
e outros serviços similares, os quais correspondem a
maior parte dos recursos constantes dos orçamentos
dos entes públicos, por lógica devo admitir também a
contratação direta da instituição financeira oficial para a mantença da disponibilidade de caixa.
Quanto à possibilidade de contratar instituições financeiras oficiais, por integrarem a Administração
Pública e por terem sido criadas antes da vigência da
referida Lei, com o propósito específico de prestar
serviços de natureza bancária, sem que isso corresponda a uma afronta à livre concorrência e livre iniciativa, reitero as considerações assentadas pelo Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues, do TCU em
seu voto condutor:
Ao analisar a história das instituições financeiras Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, qualificadas
como sociedade de economia mista e empresa pública, verifica-se que atuam, imemorialmente, como entidades devotadas à finalidade de dar suporte a atividades de interesse público e a programas governamentais, a par do desempenho de atividades econôwww.tce.es.gov.br

micas. Essa antiquíssima atuação, na gestão da folha
de pagamentos do setor público, advém, muito provavelmente, do primeiro momento em que ingressaram no mercado, como instituição principal de suporte à atividade pública.
Disso decorre que, para estas especiais instituições, a
administração da folha de pagamentos do setor público apresenta caracteres duais, tanto de exercício da
atividade econômica, quanto de prestação de atividade de suporte para o Poder Público. As duas atividades confundem-se no tempo, haja vista que, mesmo
quando não havia a percepção da valoração econômica da folha de pagamento e ainda como atividade
onerosa, ela era exercida por tais instituições.
Celebraram-se, recentemente, as comemorações dos
vinte e cinco anos da Constituição brasileira de 1988,
que já hoje conta com 27 anos desde a sua promulgação. A partir do conjunto exaustivo de regras estruturantes da atividade econômica que originalmente instaurou, parece-me pouco razoável que a continuidade da prestação de serviços pelas instituições bancárias públicas, no tocante à manutenção dos serviços
atinentes às folhas de pagamento de servidores, possa ser taxada de irregular.
Não me convencem os argumentos de que as atividades exercidas por tais entidades seriam impermeáveis
ao permissivo do art. 24, VIII, da Lei das Licitações e
Contratos, decorrente do art. 37, XXI, da CF, em confronto com as regras de livre mercado de grau superior. Tais instituições financeiras visivelmente exercem atividades diversas, ora classificáveis como atividades econômicas, ora atividades de suporte às ações
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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estatais.

atividade de nítido suporte à Administração.

Os exatos termos e a latitude das atividades bancárias, exercidas pelo Banco do Brasil e pela CEF, praticamente de forma monopolística, pelo menos até recentemente, quando começaram as folhas a serem licitadas, revelam a correção do procedimento até agora adotado. Quando essas entidades gerem as folhas
de pagamentos dos órgãos estatais também exercitam nítida atividade de suporte à Administração Pública, de imemorial tradição, a perdurar sob a égide
tanto desta Constituição, como das que lhe são anteriores.

Caso não se entenda desta forma, estar-se-ia a cogitar
de ilegalidades que remontariam ao advento da Constituição de 1988 e somente teriam passado a aflorar
a partir da apreciação do potencial econômico dessas
folhas de pagamento e do interesse, nas respectivas
licitações, pelas demais instituições bancárias.

Relevante também mencionar, nos termos do citado
inciso VIII do art. 24 da Lei de Licitações e Contratos,
tais entidades bancárias foram ontologicamente incumbidas de prestar suporte à Administração Pública, mesmo quando o potencial das folhas de pagamento não tinha sido apreciado e era desprezado pelo setor bancário privado.
E isso ocorre desde a constituição dessas entidades,
criadas com a finalidade específica de prestar serviços para a Administração Pública, a quem sempre se
acharam vinculadas. E no seu rol de atividades, insere-se tácita ou taxativamente a prestação dos serviços de pagamento dos servidores, o que atende o
permissivo do inciso VIII do art. 24 do Diploma Legal
de Licitações e Contratos.
A realização, pelas instituições financeiras, de pagamento de remuneração de servidores ativos, inativos
e pensionistas e outros serviços similares caracteriza-se, portanto, tanto como atividade econômica, como

De fato, a administração das folhas de pagamento
de entes oficiais pode por eles ser licitada. Este claro subproduto da ação administrativa, como visto, ostenta inaudito potencial econômico em sentido estrito, de interesse de entidades empresariais, que livremente atuam no mercado privado do segmento bancário, em regime de livre concorrência. No entanto, essa licitação terá de obedecer a conveniência e
oportunidade da Administração que deverá optar entre a realização do amplo procedimento ou a dispensa
autorizada pelo art. 24, VIII, da Lei 8.666/1993.
A propósito, este Tribunal, ao proferir o Acórdão 2.452/2010-Plenário, retificado pelo Acórdão
3.323/2010-Plenário, abonou a tese de ser juridicamente viável a contratação direta de instituição financeira oficial, com respaldo no art. 24, inciso VIII, da
Lei 8.666/1993. A referida deliberação apreciou três
representações que versavam sobre a cessão onerosa, em caráter exclusivo, da folha de pagamentos da
Câmara dos Deputados ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal (TC 015.580/2008-0; apensos:
TC´s 029.407/2007-9 e 023.911/2008-0).
Logo, acompanhando o entendimento apresentado
pelo Presidente desta Corte de Contas, concluo pewww.tce.es.gov.br

la viabilidade também da contratação direta de instituição financeira oficial, com fundamento no artigo
24, inciso VIII, da Lei 8.666/1993, para a prestação de
serviço, devendo, ainda, serem observadas as condições de validade do ato administrativo estabelecidas
no artigo 26, caput, e parágrafo único, do referido diploma legal, bem como demonstrada a vantagem da
contratação direta em relação à adoção do procedimento licitatório.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, RITCEES, divergindo do entendimento contido na Instrução Técnica de Consulta 7/2018-6 e no Parecer Ministerial
1028/2018-1 e divergindo parcialmente dos votos vista apresentados, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua apreciação:
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 CONHECER a consulta para, no mérito, respondê-la nos seguintes termos:
III.1 – É possível que o município, seus órgãos ou entidades e as empresas por eles controladas, mantenham suas disponibilidades de caixa, além das instituições financeiras oficiais, conforme previsão contida no art. 164, §3º, da Constituição Federal de 1988,
também em cooperativas de crédito, conforme Lei
Complementar Federal n° 161/2018 que alterou o
art. 2º, da Lei Complementar n° 130/2009 que disSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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põe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo,
devendo observar, para tanto, as regras prudenciais
aplicáveis ao caso, conforme disposição nas resoluções pertinentes e vigentes expedidas pelo Conselho
Monetário Nacional/Banco Central do Brasil, em especial a na Resolução nº 4.659/2018.
III.2 – A contratação dos serviços de manutenção da
disponibilidade de caixa poderá, a critério do gestor,
devidamente fundamentado e motivado, se realizar
por meio de procedimento licitatório, credenciamento ou contratação direta de instituições financeiras
oficiais com fundamento no artigo 24, inciso VIII, da
Lei 8.666/1993, devendo, ainda, serem observadas as
condições de validade do ato administrativo estabelecidas no artigo 26, caput, e parágrafo único, do referido diploma legal, sobretudo a apresentação do motivo da escolha do prestador do serviço e justificativa do preço, bem como demonstrada a vantagem da
contratação direta em relação à adoção do procedimento licitatório.
DAR ciência aos interessados;
Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
1. PARECER EM CONSULTA TC-15/2018
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 CONHECER a consulta para, no mérito, respondê-la nos seguintes termos:
1.1. É possível que o município, seus órgãos ou en-

tidades e as empresas por eles controladas, mantenham suas disponibilidades de caixa, além das instituições financeiras oficiais, conforme previsão contida no art. 164, §3º, da Constituição Federal de 1988,
também em cooperativas de crédito, conforme Lei
Complementar Federal n° 161/2018 que alterou o
art. 2º, da Lei Complementar n° 130/2009 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo,
devendo observar, para tanto, as regras prudenciais
aplicáveis ao caso, conforme disposição nas resoluções pertinentes e vigentes expedidas pelo Conselho
Monetário Nacional/Banco Central do Brasil, em especial a na Resolução nº 4.659/2018.

selheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que foi

1.2. A contratação dos serviços de manutenção da
disponibilidade de caixa poderá, a critério do gestor,
devidamente fundamentado e motivado, se realizar
por meio de procedimento licitatório, credenciamento ou contratação direta de instituições financeiras
oficiais com fundamento no artigo 24, inciso VIII, da
Lei 8.666/1993, devendo, ainda, serem observadas as
condições de validade do ato administrativo estabelecidas no artigo 26, caput, e parágrafo único, do referido diploma legal, sobretudo a apresentação do motivo da escolha do prestador do serviço e justificativa do preço, bem como demonstrada a vantagem da
contratação direta em relação à adoção do procedimento licitatório.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

1.3. DAR ciência aos interessados;
1.4. Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos.

anuído pelo Presidente e demais conselheiros em sessão.
3. Data da Sessão: 31/07/2018 - 25ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator), Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud
Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

2. Unânime. Nos termos do novo voto do relator, conwww.tce.es.gov.br
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara
ACÓRDÃOS

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se
encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 854/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

Processo: 07192/2016-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FMDEFVM - Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério de Alto Rio Novo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADOR – FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO
MAGISTÉRIO DE ALTO RIO NOVO – EXERCÍCIO DE 2015
– JULGAR REGULAR COM RESSALVAS – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAMENTO.

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério de Alto Rio Novo, sob a responsabilidade
do senhor Wemerson Rocha de Oliveira, ordenador de
despesas, no exercício de suas funções administrativas
referente ao exercício de 2015.
A documentação foi examinada pela Secretaria de Controle Externo de Contas, conforme Relatório Técnico
00256/2017-7 (ﬂs. 8/23), sugerindo a citação do responsável, para apresentar justiﬁcativas e/ou documentos apontados no referido relatório contábil, através da
Instrução Técnica Inicial 00470/2017-2 (ﬂs. 25/26).
Em atenção ao Termo de Citação 00626/2017-7 (ﬂ. 30),
o gestor encaminhou os documentos e justiﬁcativas (ﬂs.
36/88), as quais foram devidamente analisadas pelo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
01268/2018-1, recomendando o julgamento pela regularidade com ressalva, nos seguintes termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DE ALTO RIO NOVO, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC
297/16 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
do Sr. WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA.

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

Conforme acima exposto não foram apresentados elementos suﬁcientes ao afastamento as seguintes irregularidades:

I RELATÓRIO:

2.2 Realização de ajustes contábeis (baixa patrimonial),
www.tce.es.gov.br
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relativos a perdas involuntárias de bens móveis, sem documentação de suporte, infração aos artigos 94 e 96 da
Lei Federal nº 4.320/1964.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, considerando que a irregularidade mantida, não representa grave infração à norma legal, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de
Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas do
Sr. WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA, no exercício de
funções de ordenador de despesas do FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DE ALTO RIO NOVO no exercício de 2015, na forma do artigo 84, II, d da Lei Complementar Estadual
621/2012.
E, ainda:
Com fundamento no artigo 1º, XVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, §7º do RITCEES,
que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a
sucedê-lo:
que sejam tomadas as providências, com a ﬁnalidade de
realizar a instauração de procedimentos administrativos visando apurar a existência de responsabilidade pelo desaparecimento dos bens baixados em perda, nos
termos do artigo 2º da IN 32/2014, informando ao tribunal as medidas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o em. procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC
02267/2018-7 e manifestou-se de acordo com a área
técnica.
II FUNDAMENTOS

Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas
apresentadas, referentes ao exercício de 2015, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante
as razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do
Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Alto Rio Novo, sob a responsabilidade do senhor
Wemerson Rocha de Oliveira, no exercício de suas funções administrativas, relativas ao exercício de 2015, nos
termos do inciso II, do art. 84, da Lei Complementar Nº
621, 8 de março de 2012, dando quitação ao responsáwww.tce.es.gov.br

vel, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Determinar ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo, que sejam tomadas providências, com a ﬁnalidade de realizar a instauração de procedimentos administrativos visando apurar a existência de responsabilidade
pelo desaparecimento dos bens baixados em perda, nos
termos do artigo 2º da IN 32/2014, informando ao tribunal as medidas.
1.3. Arquivar os autos após os trâmites legais
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado)
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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ACÓRDÃO TC- 855/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04991/2017-1
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMSI - Fundo Municipal de Saúde de Ibatiba
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: LEDSON MARTINS FIGUEIREDO, ZENILTON
VICENTE VASCONCELOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO RIO NOVO –
EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO –
ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas do Fundo Municipal de
Saúde de Alto Rio Novo, relativa ao exercício de 2016,
cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor
Abílio de Oliveira Neto.
No Relatório Técnico 00628/2017-6 (evento 49) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial - ITI 01136/2017-9 para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 01954/2017-9 (evento 54), o gestor encaminhou os documentos e justiﬁcativas, as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
01756/2018-1, concluindo nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO RIO NOVO,
exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade dos Sr. ABÍLIO DE OLIVEIRA NETO.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR
da prestação de Contas do Sr. ABÍLIO DE OLIVEIRA NETO, no exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c art.161, do
Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução
261/2013.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC 02321/2018-8 e manifestou-se de acordo com área
técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
www.tce.es.gov.br

VOTO no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante
as razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Municipal
de Saúde de Alto Rio Novo, sob a responsabilidade do
senhor Abílio de Oliveira Neto, relativas ao exercício de
2016, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de março de 2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal.
1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

tação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 01954/2017-9 (evento 54), o gestor encaminhou os documentos e justiﬁcativas, as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
01756/2018-1, concluindo nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

ACÓRDÃO TC- 856/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05518/2017-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: ABILIO DE OLIVEIRA NETO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO RIO NOVO –
EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO –
ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas do Fundo Municipal de
Saúde de Alto Rio Novo, relativa ao exercício de 2016,
cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor
Abílio de Oliveira Neto.
No Relatório Técnico 00628/2017-6 (evento 49) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial - ITI 01136/2017-9 para a ci-

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO RIO NOVO,
exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade dos Sr. ABÍLIO DE OLIVEIRA NETO.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR
da prestação de Contas do Sr. ABÍLIO DE OLIVEIRA NETO, no exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c art.161, do
Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução
261/2013.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC 02321/2018-8 e manifestou-se de acordo com área
técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministéwww.tce.es.gov.br

rio Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante
as razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Municipal
de Saúde de Alto Rio Novo, sob a responsabilidade do
senhor Abílio de Oliveira Neto, relativas ao exercício de
2016, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de março de 2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal.
1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 857/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05519/2017-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMDEFVM - Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério de Alto Rio Novo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA, BARBARA FARIA, SILVANETE MARIA PEREIRA RODRIGUES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO
MAGISTÉRIO DE ALTO RIO NOVO – EXERCÍCIO DE 2016

– JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas do Fundo Municipal
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Alto Rio Novo, relativa ao exercício de 2016, cuja gestão esteve sob
a responsabilidade dos senhores Wemerson Rocha de
Oliveira, Bárbara Faria e Silvanete Maria Pereira Rodrigues.
No Relatório Técnico 00974/2017-4 (evento 49) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial - ITI 00974/2017-4 para a citação dos responsáveis.
Em atenção aos Termos de Citação 02354/2017-4,
02355/2017-9 e 02356/2017-3 (eventos 54/56), os
gestores encaminharam os documentos e justiﬁcativas, as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 01698/2018-1 (evento 71), concluindo nos seguintes
termos:
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DE ALTO RIO NOVO, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
dos Srs. WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA, BÁRBARAFARIA e SILVANETE MARIA PEREIRA RODRIGUES.
www.tce.es.gov.br

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR
da prestação de Contas dos Srs. WEMERSON ROCHA DE
OLIVEIRA, BÁRBARA FARIA e SILVANETE MARIA PEREIRA RODRIGUES, no exercício de 2016, conforme dispõe
o art. 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c
art.161, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela
Resolução 261/2013.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o em. procurador Luís Henrique Anastácio da Silva elaborou o parecer PPJC 02319/2018-1 e manifestou-se de acordo com área
técnica.
II FUNDAMENTOS
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante
as razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Municipal
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Alto Rio Novo, sob a responsabilidade dos senhores Wemerson Rocha de Oliveira, Bárbara Faria e Silvanete Maria Pereira Rodrigues, relativas ao exercício de 2016, nos termos
do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Nº 621, de 8 de
março de 2012, dando quitação aos responsáveis, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado)
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

tivas, as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 02248/2018-4 (evento 65), concluindo nos seguintes
termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

ACÓRDÃO TC- 858/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05544/2017-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMSST - Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: HENRIQUE LUIS FOLLADOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2016 – JULGAR REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas do Fundo Municipal de
Saúde de Santa Teresa, relativa ao exercício de 2015,
cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor
Henrique Luís Follador.
No Relatório Técnico 00634/2017-1 (evento 55) a área
técnica apontou indícios de irregularidades, originando
a Instrução Técnica Inicial - ITI 01142/2017-4 para a citação do responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 02462/2017-1 (evento59), o gestor encaminhou os documentos e justiﬁca-

www.tce.es.gov.br

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução
TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do Sr. Henrique Luís Follador.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se pelo julgamento REGULAR
da prestação de contas do Sr. HENRIQUE LUÍS FOLLADOR, no exercício de 2016, conforme dispõe o art. 84,
inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 161, do
Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução
261/2013.
Ao ﬁnal, também o Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se no mesmo sentido, como se lê no Parecer PPJC 02612/2018-7.
II FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, veriﬁco que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2016, são bastante razoáveis e coSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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adunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, por:
1.1. Julgar REGULARES as contas do Fundo Municipal
de Saúde de Santa Teresa sob a responsabilidade do Senhor Henrique Luís Follador, relativas ao exercício de
2016, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2. Arquivar os autos após os trâmites legais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator)

No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 859/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

– NCE veriﬁcou que a Prefeitura de Pinheiros apresentou a Prestação de Conta Mensal referente a novembro de 2017, dada a perda do objeto, sugeriu o arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério
Público Especial de Contas através do em. procurador
Luís Henrique Anastácio da Silva que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos, conforme parecer ministerial
02356/2018-1.
II FUNDAMENTOS
Ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.

Exercício: 2017

Diante do exposto, entendo que os presentes autos devem ser arquivados por exaurimento do objeto, nos termos do art. 330, IV, da Resolução TC 261, de 4 de junho
de 2013:

UG: PMP - Prefeitura Municipal de Pinheiros

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

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

[..]

Responsável: ARNOBIO PINHEIRO SILVA

IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;

Processo: 02641/2018-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – NOVEMBRO DE 2017 – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).

Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Mensal referente a novembro de 2017 da Prefeitura
Municipal de Pinheiros.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN

Na Instrução Técnica 00082/2018-2 (evento 16), o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
www.tce.es.gov.br

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta de acórdão que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do EspíSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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rito Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante
as razões expostas pelo relator, por:

UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

de 2013:

1.1. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais, com
fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº 261/13.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

[..]

Responsável: VICTOR DA SILVA COELHO

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 12, 13 E 14 DE
2017 – ARQUIVAMENTO.

IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;

3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator)
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 860/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 03808/2018-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2017

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO

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

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta de acórdão que submeto à sua consideração.

Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas
Mensal referente aos meses 12, 13 E 14 de 2017 da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Na Instrução Técnica 00088/2018-1 (evento 05), o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE veriﬁcou que a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim apresentou a Prestação de Conta Mensal referente aos meses 12, 13 e 14 de 2017, dada a perda do objeto, sugeriu o arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas através do em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira
que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos, conforme
parecer ministerial 02521/2018-3.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da primeira câmara, ante
as razões expostas pelo relator, por:

II FUNDAMENTOS

4. Especiﬁcação do quórum:

Ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).

Diante do exposto, entendo que os presentes autos devem ser arquivados por exaurimento do objeto, nos termos do art. 330, IV, da Resolução TC 261, de 4 de junho

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência

www.tce.es.gov.br

Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO

1.1. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais, com
fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº 261/13.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).

Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 861/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04018/2018-7
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: OCTO SERVICE LTDA
Responsável: FABRICIO PETRI, DIRCEU PORTO DE MATTOS, SANDRO AZEVEDO ALPOHIM
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA DE ANCHIETA – EXERCÍCIO DE 2018
– INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR – JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO –
CIÊNCIA - ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação em face do Município de Anchieta apresentada pela empresa Octo Service Ltda. EPP,

alegando supostas irregularidades nos processos de pagamento da Prefeitura Municipal de Anchieta, a qual
não estaria obedecendo a ordem cronológica dos pagamentos, violando assim o artigo 5º da Lei 8.666/93.
Em síntese, foi alegado o seguinte:
[...]
A empresa representante ﬁrmou junto ao Município de
Anchieta os contratos de nº 085/2015 e 147/2015 e executou ﬁelmente o objeto da avença, tomando-se credor
de diversas faturas de pagamento, cujas notas ﬁscais e
medições já foram constituídas e entregues ao poder
público, portanto, a obrigação de adimplemento se impõe.
O que se tem observado é que, há um preterimento
dos pagamentos devidos à empresa requerente, em
descompasso com a obrigação de observância da ordem cronológica da exigibilidade dos créditos.
Ante a situação irregular, o representante solicitou no
dia 03/01/2018 certidão de ordem cronológica ao Município, cuja cópia do requerimento segue em anexo, e,
até a presente data, não houve resposta.
Curioso é que, mesmo sendo devedora confessa de inúmeras faturas à denunciante, a municipalidade continua
a efetuar pagamentos a diversas empresas que prestaram os serviços posteriormente.
Tal insatisfação, somando-se a ocultação de informações, faz-se necessário de recorrer a essa Corte de Contas, não para defender direito privado, mas sim, suplicar
pela observância da ordem cronológica de pagamentos
no Município de Anchieta!ES, inclusive, por haver preterição de outros fornecedores!!!
(...)
www.tce.es.gov.br

O caput do art. 5° é claríssimo ao proibir que a Administração realize pagamentos em dissonância à ordem
cronológica de suas exigibilidades. Trata-se de medida fundamental, das inovações mais elogiadas da Lei
n° 8.666/93, que, infelizmente, vem sendo abertamente desrespeitada por muitas entidades administrativas,
que, com bastante frequência, pagam seus fornecedores quando bem entendem, sem quaisquer escusas, em
desalinho ao princípio da isonomia.
Nesta linha, se a Administração deve pagar os contratados de acordo com a ordem cronológica da exigibilidade
dos créditos deles, por dedução lógica, noutro lado, os
contratados dispõem do direito de que os pagamentos
assim sejam feitos.
(...)
Trocando-se em miúdos, os contratados têm direito subjetivo a que os pagamentos levados a cabo pela Administração respeitem a ordem cronológica de suas exigibilidades.
Vale dizer que eles têm o poder de exigir que a ordem
cronológica de exigibilidade dos créditos seja respeitada.
(...)
Com efeito, os contratados gozam de direito público
subjetivo à ﬁel observância dos procedimentos previstos na Lei n° 8.666/93, entre os quais o procedimento
estampado no caput do art. 5°, que prescreve à Administração o dever de realizar os pagamentos na ordem
cronológica de suas exigibilidades. Não há dúvida, por
expressa disposição legal, que aos contratados pela Administração, assiste o direito de exigirem perante o Judiciário que os seus créditos não sejam preteridos.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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(...)
Insta consignar, que a empresa representante, protocolou junto ao Município de Anchieta!ES, no dia
03/01/2018, pedido de aplicação de ordem cronológica nos pagamentos, assim como emissão de certidão de
ordem cronológica de seus pagamentos, entretanto, até
a presente data tal requerimento sequer fora respondido, e, considerando os longos 4 meses que já se passaram, resta conﬁgurado uma negativa tácita.
[...]
Por ﬁm, requer, seja concedia medida cautelar com ﬁto de determinar imediatamente que seja observada a
ordem cronológica determinada pelo art. 5° da Lei n°
8.666/93, desde o ateste das notas ﬁscais, quando há a
entrega do objeto, fazendo do prestador de serviço credor do pagamento. No mérito, requer seja conﬁrmada a
medida cautelar requerida com a determinação do pagamento por parte do representado, em observância a
ordem cronológica.
Considerando haver pedido de concessão de medida
cautelar, determinei a notiﬁcação do Secretário da Fazenda, senhor Dirceu Porto de Mattos, do Secretário de
Administração e Recursos Humanos, senhor Sandro Azevedo Alpohim e do Prefeito Municipal de Anchieta, senhor Fabrício Petri, para ciência e manifestação, conforme consta da Decisão Monocrática 710/2018 (evento
05).
Devidamente notiﬁcados e apresentados os esclarecimentos (documento 18), os autos foram encaminhados
à Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não
Especializadas (SecexMeios) que elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 2334/2018 (evento 22), na qual

pugnou pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada e pela improcedência da representação.
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas encampou o entendimento técnico e prolatou o Parecer
02663/2018-1 (evento 26).
II FUNDAMENTOS
II.1 DO PROVIMENTO CAUTELAR
Por entender suﬁciente e plenamente motivada a fundamentação delineada na Instrução Técnica Conclusiva ITC
2334/2018, especialmente para indeferir o provimento
cautelar pleiteado, bem como propor a improcedência
da presente representação, adoto-a como razões de decidir e a transcrevo abaixo:
[...]
2. DOS PRESSUPOSTOS CAUTELARES
A ﬁm de veriﬁcarmos a plausibilidade das alegações da
representante, devemos veriﬁcar os fundamentos jurídicos pertinentes à questão, os quais estão descritos no
art. 376 do Regimento Interno do TCEES.
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo,
o Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação,
com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares, observado o rito sumário previsto nos arts. 306
a 312 deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineﬁcácia da decisão de mérito.
Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as
medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator ou do Presidente, na hipótese do art. 20,
www.tce.es.gov.br

inciso XXII deste Regimento, devendo ser submetidas à
ratiﬁcação do Tribunal na primeira sessão subsequente,
sob pena de perda de eﬁcácia da decisão.
O inciso I trata do fumus boni iuris, comumente denominado pela doutrina de fumaça do bom direito, deﬁnido
como juízo de probabilidade de existência do direito. Esse é o entendimento de Marinoni e Arenhart:
Para obter a tutela cautelar, o autor deve convencer o
juiz de que a tutela do direito provavelmente lhe será
concedida. A admissão de uma convicção de verossimilhança, como suﬁciente à concessão da tutela cautelar,
decorre do perigo de dano e da consequente situação
de urgência, a impor solução e tutela jurisdicional imediatas.
A tutela cautelar é incompatível com o aprofundamento
do contraditório e da convicção judicial, uma vez que estes demandam porção de tempo que impede a concessão da tutela de modo urgente.
Já o inciso II trata do periculum in mora, deﬁnido pela
doutrina como a irreversibilidade da situação em face
da futura resolução de mérito. São os entendimentos de
Alexandre Freitas Câmara:
Como dito anteriormente, o fomos boni iuris não é requisito suﬁciente para a concessão da medida cautelar.
Outro requisito é exigido, e a ele se dá, tradicionalmente, o nome de periculum in mora (ou seja, perigo na demora). Isto porque, como sabido, a tutela jurisdicional
cautelar e modalidade de tutela de urgência, destinada
a proteger a efetividade de um futuro provimento jurisdicional, que esta diante da iminência de não alcançar
os resultados práticos dele esperados. E esta situação de
perigo iminente que recebe o nome de periculum in moSegunda-feira, 15 de outubro de 2018

214

ATOS DA 1a CÂMARA

ra, sendo sua presença necessária para que a tutela cautelar possa ser prestada pelo Estado-Juiz. (...)
Assim sendo, toda vez que houver fundado receio de
que a efetividade de um processo venha a sofrer dano
irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo
necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do periculum in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar.
Com base nessas informações, passa-se à análise dos
pontos apresentados pela Representante.
Como dito acima, são pressupostos genéricos e essenciais para a concessão de qualquer espécie de tutela antecipada: a existência de prova inequívoca que conduza
a um juízo de verossimilhança sobre alegações aliado ao
receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
No que tange ao fumus boni iuris, entende-se que não
restou conﬁgurado esse requisito geral autorizador da
tutela antecipada.
O referido requisito consiste na demonstração, por parte do pleiteante, da existência do direito pleiteado, não
necessitando de um juízo de certeza, mas apenas de verossimilhança da alegação.
Nessa esteira, o representante não logrou êxito em demonstrar que possui o direito alegado.
O fato é que para lastrear suas alegações trouxe aos autos notas ﬁscais de serviços, que segundo a empresa
não teriam sido pagos e notiﬁcação a Prefeitura Municipal requerendo certidão de ordem cronológica, aﬁrmando que não obteve resposta.
Segundo a representante foi ﬁrmado com a Prefeitura
os Contratos de n° 85/2015 e 147/2015, ao passo que

teria cumprido com suas obrigações, o que a tornaria
credora de “diversas faturas de pagamento, cujas notas ﬁscais e medições já foram constituídas e entregues
ao poder público, portanto, a obrigação de adimplemento se impõe”.
Por outro lado, a Prefeitura Municipal de Anchieta, em
sua defesa, alega que de fato ﬁrmou os Contratos de n°
85/2015 e 147/2015 com a referida empresa, mas alega
que houve sim o pagamento e que não resta pendências
a serem quitadas.
Informa, ainda, que contesta administrativamente no
sentido de que seria a empresa representante a devedora e não a Prefeitura Municipal, nos seguintes termos:
“Insta salientar que a nota ﬁscal n. 85, do contrato administrativo n. 147/2015, no valor de R$ 54.635,89 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e
oitenta e nove centavos), teve o pagamento parcial em
27 de dezembro de 2016, vez que o valor transferido para a representante foi de R$ 46.116,00 (quarenta e seis
mil, cento e dezesseis reais), conforme documento de ﬂ.
1 07 do processo administrativo n. 22.4 71/2 O 16.
Ainda quanto a esta nota ﬁscal, é devido aos cofres municipais o valor de R$ 2.731,79 (dois mil, setecentos e
trinta e um reais e setenta e nove centavos) referente
a Imposto Sobre Serviço- ISS, demonstrando que o saldo remanescente para pagamento a representante SERIA de R$ 5.788,10 (cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e dez centavos). (Doc. 03)
Quanto a nota ﬁscal n. 69, referente a 9a medição do
Contrato de Prestação de Serviços n° 85/2015, que originou o processo administrativo n. 14.750/2016, a decisão administrativa aplicou a representante multa prewww.tce.es.gov.br

vista na Cláusula Quatorze da Concorrência Pública n. I
I 001/2015 o valor de R$ 27.231,90 (vinte e s:te mil, duzentos e trinta e um reais e noventa centavos) e ainda
desconto sobre a diferença do preço do produto constante no contrato e o entregue pela contratada em R$
40.459,00 (quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais), justiﬁcando assim o desconto realizado quando do pagamento da referida nota ﬁscal, não existindo
qualquer débito. Ocorre que, equivocadamente foi realizado o pagamento de R$ 15.796,07 (quinze mil, setecentos e noventa e seis reais e sete centavos), via transferência bancária para a conta da representante, valor
este que não houve sequer apresentação de documento
ﬁscal, e muito menos de serviço prestado (Doc. 04-06).
A nota ﬁscal n. 79, apresentada no processo administrativo n. 18.750/2016, pela representante no valor de
R$ 352.627,32, (planilha acima), foi devidamente quitada na sua totalidade. Contudo, posteriormente foi realizada nova transferência em favor da representante, no
valor de R$ 59.451,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), na data de 30 de dezembro
de 2016, sem qualquer lastro de obrigação a ser adimplida, EVIDENCIANDO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE.
(Doc. 05)
Noutra banda, houve desconto em duplicidade quando
do pagamento da nota ﬁscal n. 83, constante no processo administrativo n. 20.894/2016, vez que o valor de R$
40.549,00 (quarenta mil, quinhentos e quarenta e nove reais), já havia sido descontado quando do pagamento da NF 69, e foi descontado nessa oportunidade mais
uma vez, de forma equivocada. (Doc. 06)
Destarte, após a veriﬁcação dos valores pagos e efetivamente devidos a Representante, veriﬁcamos que a emSegunda-feira, 15 de outubro de 2018

215

ATOS DA 1a CÂMARA

presa OCTO SER VICE L TDA- EPP, POSSUI DÉBITO JUNTO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA NO VALOR DE
R$ 28.909,97 CVINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

presa a devedora, e não o contrário, conforme representação.

(...)

Art. 5o Todos os valores, preços e custos utilizados nas
licitações terão como expressão monetária a moeda
corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de
bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões
de interesse público e mediante prévia justiﬁcativa da
autoridade competente, devidamente publicada. (grifos nossos)

Assim, adotamos, em atenção à orientação da Controladoria Geral, as medidas administrativas para sanar o
dano causado ao erário, via notiﬁcação da empresa OCTO SER VICE LTDA- EPP, por carta registrada Aviso de Recebimento- AR, (Doc. 08) para que no prazo de 10 (dez)
EFETIVE A DEVOLUÇÃO DO MONTANTE DE R$ 30.279,23
(trinta mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e três
centavos), referente a pagamentos realizados indevidamente, enviando para tanto toda documentação comprobatória.
(...)
A notiﬁcação, Douto Conselheiro Relator, encaminhada à Denunciante, doc. 08, anexo, no entender de nossa
Controladoria Geral, tem o ﬁto de cumprir com as disposições contidas no art. 83, e seu §5°, da Lei Complementar Estadual n. 621/2012, e na Instrução Normativa n.
32/2014, desse Egrégio Tribunal de Contas, notadamente o disposto no art. 1°, II, onde as medidas administrativas internas devem ser esgotadas, com objetivo, após
quantiﬁcado o dano, de obter o respectivo ressarcimento. Uma vez não atendida a notiﬁcação no prazo ali estipulado, a Administração, adotará todas as medidas administrativas e judiciais necessárias para elisão do dano.
Como pode ser visto da justiﬁcativa apresentada e documentos acostados pela municipalidade, veriﬁca-se que
o crédito reclamado pela empresa se encontra em discussão, ao passo que o município alega que seria a em-

O artigo 5º, da Lei 8.666/93, invocado pela representante para embasar sua tese, aduz que:

Assim sendo, por toda a documentação analisada, conclui-se que o município não descumpriu a ordem cronológica de pagamentos, neste caso em análise, haja vista que o crédito reclamado encontra-se sob análise pela Administração Municipal quanto a sua validade, sendo, portanto, relevante razão de interesse público o seu
sobrestamento.

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1. Por todo o exposto e com base no inciso I do artigo
95 c/c artigo 101, parágrafo único da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a
IMPROCEDÊNCIA da presente Representação.
Desse modo, quanto ao cerne das questões enfrentadas
nos autos, acompanho o posicionamento do corpo técnico e do parecer ministerial e voto pelo indeferimento
da medida cautelar pleiteada e pela improcedência da
presente Representação.
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

Por todo o exposto, ao contrário do que alega o representante, não há violação do artigo 5° da Lei 8.666/93,
mas sim o seu correto cumprimento, a par de tudo o
que consta nos autos.

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:

Não há que se falar, portanto, em descumprimento da
ordem cronológica, razão pela qual entendemos pela
improcedência da presente representação.

1.1. INDEFERIR a concessão de medida cautelar;

Em razão do exposto, escusado o exame dos pressupostos cautelares.
www.tce.es.gov.br

1.2. JULGAR IMPROCEDENTE a representação, nos termos do art. 95, inciso I c/c 101, parágrafo único da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e do art. 178, I c/c
186, do RITCEES;
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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1.3. dar CIÊNCIA às partes; e

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1.4. após o trânsito em julgado, ARQUIVAR os autos.
2. Unânime.

Representante: JOCIMAR PAGANINI PEDRUZZI, GUINCHOS GUARAPARI LTDA

3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.

Responsável: JANAINA PETRI PASSAMANI FERNANDES,
FABRICIO PETRI

4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 862/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04052/2018-4
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – EXERCÍCIO DE 2018 – PREGÃO PRESENCIAL 33/2012 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2018 – CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA,
REPARO E ASSISTÊNCIA MECÂNICA, ELÉTRICA/ELETRÔNICA E HIDRÁULICA EM GERAL COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, IMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM E QUE VENHAM A COMPOR A FROTA DO MUNICÍPIO E CONVENIADOS – TUTELA DE DIREITO SUBJETIVO DO REPRESENTANTE – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – NÃO CONHECIMENTO
– ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pela pessoa jurídica Guinchos Guarapari Ltda.-ME, em que alega irregularidades em torno do pregão presencial para registro de
preços n° 33/2017, por meio do qual a Prefeitura de Anchieta contratou a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, reparo e assistência mecânica, elétrica/eletrônica e hidráulica em geral, com fornecimento de peças, implementos e acessórios nos veículos e equipamentos que compõe e que venham a compor a Frota Municipal de Anchieta e conveniados.
www.tce.es.gov.br

Em suma, aduziu a empresa representante que fora vencedora dos lotes 01 e 02 do certame, mas que, por não
estar sediada no Município, requereu o fornecimento de licença ambiental a ﬁm de promover a instalação
dos seus equipamentos, o que demandou maior prazo
e ensejou o cancelamento da ata de registro de preços
36/2018 e a convocação da segunda colocada (Petição
180/2018-6 – peça 02).
Em razão disso, requereu-se a concessão de medida
cautelar ante a iminência do início da prestação dos serviços por parte da segunda colocada.
Preliminarmente, proferi a Decisão Monocrática
733/2018-8 (peça 03) pelo conhecimento da representação e notiﬁcação do prefeito, senhor Fabrício Petri
que prestou esclarecimentos e juntou documentação
de suporte (peças 12 e 13).
Iniciada a instrução do feito, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas (SecexMeios)
proferiu a Instrução Técnica Conclusiva 2124/2018-6
(peça 16), divergindo do juízo de admissibilidade por
mim exercido e pontuando que o objeto a ser resguardado pela presente representação não representava o
interesse público, mas o direito subjetivo e particular da
própria representante.
Por esse motivo, a SecexMeios invocou os precedentes
desta Casa, pugnou pelo não conhecimento do feito e
alertou para a avocação inconstitucional de competência do Poder Judiciário, nos seguintes termos:
[...]
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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4.1 – Nos termos do artigo 94, §1º, e art. 99, §2º da LC
621/12, o não conhecimento da presente Representação, tendo em vista se tratar de interesse subjetivo.
4.2 – Em consequência, nos termos do art. 330, IV, da
Res. 261/13, Regimento Interno do TCEES, o arquivamento dos presentes autos.
[...]
Pronunciando-se no mesmo sentido, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas prolatou o parecer
2411/2018-7 (peça 20).

2. ADMISSIBILIDADE:

sentada pela representante e a documentação anexa.

Dada a máxima vênia, pedimos licença para discordar da
Decisão Monocrática 733/2018-8, em razão dos fundamentos a seguir expostos.

Além desses requisitos, 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”.

É no artigo 94 da Lei Complementar Estadual n.
621/2013, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, que estão retratados os requisitos para admissibilidade das denúncias:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

II FUNDAMENTOS

I - ser redigida com clareza;

Como restou cabalmente demonstrado nos autos, o interesse que se pretende resguardar neste feito não é o
público, mas o alegado direito subjetivo e particular da
empresa signatária da representação de contratar com
a Administração Pública, o que é incompatível com o regime jurídico de competências constitucionalmente outorgadas a este Tribunal de Contas.

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

Como se vê no artigo 184, da Resolução TC 261, de 4 de
junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas), “Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na
aplicação da legislação que regule licitações e contratos
administrativos”, o que de fato não restou demonstrado
no caso concreto.
Assim sendo, em sede de retratação e buscando o saneamento do processo, refaço o juízo de admissibilidade
para corroborar os fundamentos acertadamente colocados pela SecexMeios, os quais passo a transcrever como
razões de decidir:
[...]

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.
Tais requisitos são aplicados às representações por força
do artigo 99, parágrafo 2º da LOTCEES.
Os requisitos extrínsecos são aqueles que se referem
às formalidades processuais, permitindo o desenvolvimento válido e regular do processo. Tais requisitos estão
descritos nos incisos I a V. Veriﬁca-se que os requisitos I,
II, III e IV restam cumpridos, considerando a peça aprewww.tce.es.gov.br

Das informações prestadas pela representante é possível aﬁrmar que não se trata de matéria dentre aquelas de competência do Tribunal de Contas. Em suma, a
discussão refere-se ao fornecimento extemporâneo, por
parte da Prefeitura Municipal de Anchieta, do Alvará de
Licença Ambiental e do Alvará de localização e funcionamento, requisitos exigidos no Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 33/2017 para que a empresa pudesse ser contratada, o que ocasionou a exclusão da requerente e convocação do segundo colocado.
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 de direitos subjetivos de
pessoas jurídicas.
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.
Ao analisar pedido de reexame em denúncia, o Tribunal de Contas da União, ao proferir o Acórdão 48/2012
– Plenário, trouxe, por meio de sua área técnica, arguSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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mentos que podem trazer luz à presente análise. Passamos a transcrever as partes pertinentes:
Por oportuno, faz-se mister a elaboração de um breve
comentário acerca da denúncia, aplicável à representação, instrumento colocado à disposição do cidadão ou
do representante para o resguardo do interesse público.
Inicialmente, frisa-se que, nos termos do art. 74, § 2º,
da Carta Magna, “qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da
lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o
Tribunal de Contas da União”.
Sem maiores delongas, ressalta-se que referido dispositivo almeja a proteção do erário, em face de irregularidades e ilegalidades que poderiam ocasionar lesões a
ele. Assim, estes instrumentos não podem servir para
aqueles que se sentem prejudicados em face de uma
decisão administrativa.
[...] Do contrário, os institutos da denúncia e representação poderiam se transformar em verdadeiros “Mandados de Segurança Administrativos” e permitir a tutela de interesses individuais.
Assim, considerando que o interesse público já foi resguardado por ocasião das ações de controle empreendidas por este Tribunal, e tendo em vista que esse instituto não se presta para a tutela do interesse subjetivo
da recorrente, resta evidente a ausência de legitimidade
para a interposição do presente recurso.

gitimidade e interesse recursal, bem como pela impropriedade da denúncia como meio de tutela de interesse
individual. (g.n.)
Nota-se a preocupação do Tribunal de Contas da União
em que os instrumentos da denúncia/representação
transformem-se em verdadeiros mandados de segurança administrativos. Por certo, o Tribunal de Contas
não possui o papel de suplementar a atuação do Poder
Judiciário, que também possui competências constitucionais inafastáveis.
Em consulta ao Sistema MapJuris veriﬁca-se que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, seguindo
essa mesma linha jurisprudencial, 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

Por derradeiro, esclarece-se que a recorrente pode buscar o seu pretenso direito nas vias administrativa e judicial.

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.

Em face do acima exposto, é que se propõe o não conhecimento do presente recurso, ante a ausência de le-

Alega a recorrente, em síntese, ter vencido a disputa
do mencionado Pregão, entretanto, o senhor Secretário
www.tce.es.gov.br

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, considerando 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 tuteSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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la 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 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.
No ACÓRDÃO TC-2030/2015 – PLENÁRIO ﬁcou entendido que a discussão quanto a habilitação de participante
em edital de licitação refugia à competência do Tribunal,
que não deve atuar na defesa de interesses particulares
junto à Administração Pública.
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 Vitória. 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 (...).
Nesses termos, entende-se pelo não conhecimento da
denúncia, dado o não cumprimento dos requisitos de
admissibilidade.
(...) 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.
www.tce.es.gov.br

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 “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 reSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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presentante 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.
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, subsidiaria-

mente, 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.
A própria empresa, em sua petição inicial, deixa evidente que seu objetivo é a tutela de interesse subjetivo seu,
nos seguintes termos:
“E o que requeremos com a máxima urgência em sede
cautelar e posteriormente no mérito, visando não causar danos futuros a nossa empresa” (sic). (ﬂ. 8 do documento 02-Petição Inicial-180/2018-6)
Demais disso, tenta o representante fazer exatamente o
que foi combatido no Acórdão transformar
Caso, na situação fática concreta, tenha ocorrido afronta a 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;
Nesses termos, entende-se pelo não recebimento da representação por se tratar de interesses subjetivos e particulares da empresa, sindicáveis perante o órgão judiciário competente.
www.tce.es.gov.br

[...]
Portanto, estando inconteste a absoluta incompetência
desta Corte para a tutela de interesses e direitos particulares, proponho o não conhecimento do feito.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho o entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER o feito, nos termos do art. 176,
caput e §3º c/c os artigos 184 e 186, da Resolução TC
261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno);
1.2. dar CIÊNCIA às partes mediante a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas, nos termos
regimentais; e
1.3. ARQUIVAR.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Trata-se de representação encaminhada pelo Presidente
da Câmara Municipal de Aracruz, em que a Srª.Gilcinea
Xavier Ferreira, servidora do Município, e a Srª.Janete
Aparecida Peroni dos Passos, ex-servidora do Município,
denunciam supostas irregularidades realizadas pela Secretária Municipal de Saúde, a Srª. Clenir Sani Avanza.
As representantes alegam que a Sra. Clenir Sani Avanza,
contrariando prévia reclassiﬁcação decidida pela Comissão de Processo Seletivo, determinou à Comissão que
recebesse o envelope da candidata Elimara Viana Correia para admissão.
Ao ﬁnal, solicitam as representantes:
[...]
Diante do exposto, requer:
Seja instaurado procedimento administrativo para apurar os fatos e imputar responsabilidades;

ACÓRDÃO TC- 863/2018 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04877/2018-6
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: CMA - Câmara Municipal de Aracruz
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: ALCANTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ – NÃO CONHECIMENTO – ARQUIVAMENTO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO

Seja sobrestada a contratação da candidata ELIAMARA
VIANA CORREIA até a conclusão ﬁnal do procedimento
administrativo;
A destituição da requerente como Presidente da Comissão de Processo Seletivo nomeada pela Portaria Nº
14.492, de 10/07/2017 enquanto perdurar a tramitação
do procedimento administrativo de apuração dos fatos
ou deﬁnitivamente, se assim o entender V.Exa.;

a Manifestação Técnica 00461/2018-1 (evento 06) opinando pelo não recebimento da Representação, ciência
ao Representante e arquivamento do presente protocolo.
Submetido o feito ao crivo do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas, foi emitido o Parecer 2418/20189 (evento 10) onde se pronunciou pelo acompanhamento do entendimento exarado pela Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – Secex Previdência.
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.

O remanejamento da requerente para outra secretaria
municipal até a decisão ﬁnal do procedimento administrativo.

§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:

Pede Deferimento.

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 Previdência e Pessoal – Secex Previdência elaborou
www.tce.es.gov.br

I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;

IV - Senadores da República, Deputados Federais, DepuSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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tados Estaduais e Vereadores;
V - Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - unidades técnicas deste Tribunal;
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:

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.

IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham conhecimento de irregularidades em virtude do
exercício do cargo ou de função que ocupem;

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

X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.

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

Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia.

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:

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:

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.

LC 621/2012

Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:

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

I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

I - ser redigida com clareza;

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

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;

II - Magistrados e membros do Ministério Público;

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

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

V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.

VII - unidades técnicas deste Tribunal;

VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VIII - as equipes no exercício do controle externo, nos
termos do art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal;
www.tce.es.gov.br

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.
Parágrafo único. Aplicam-se à representação prevista
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à
denúncia.
Lei de Licitações
Art. 113. [...]
§ 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.
No presente caso, vê-se que a representação é subscrita por agente público Presidente da Câmara Municipal
de Aracruz, estando, portanto, amparada pelo artigo 99,
caput da LC 621/2012.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Contudo, constata-se que embora a representação tenha trazido em seu bojo a exposição fática, a autoria e
a conjuntura de eventual irregularidade, veriﬁca-se que
a mesma não veio acompanhada de indícios de provas
capazes de comprovar o ora aludido, não estando, portanto, atendidos todos os requisitos de admissibilidade,
notadamente o disposto no inciso III do art. 94 da Lei
Complementar 621/2012.
O Ministério Público de Contas, na forma disposta no
Parecer 2418/2018-9, anui com os argumentos fáticos
e jurídicos delineados na Manifestação Técnica - MT
461/2018, de lavra da Secretaria de Controle Externo de
Previdência e Pessoal – Secex Previdência.
Sendo assim, acompanho o entendimento invocado pela área técnica e pelo Ministério Público Especial de Contas e 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.
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:

1.1. NÃO CONHECER DA REPRESENTAÇÃO, por não
atendimento aos requisitos dos artigos 94, inciso III, §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.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e Marco Antonio da Silva (convocado).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC- 865/2018 – PRIMEIRA CÂMARA

www.tce.es.gov.br

Processo: 04850/2014-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
UG: FMDEFVM - Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério de Alto Rio Novo
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Interessado: FUNDO M EDUCACAO ALTO RIO NOVO
Responsável: TAELMA ELER GUIMARAES, WEMERSON
ROCHA DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013 –
REGULAR - QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – CIÊNCIA ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, do Fundo Municipal de Educação de Alto Rio Novo,
referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade da Sra. Taelma Eler Guimarães Pavão e do Sr. Wemerson Rocha de Oliveira, Secretários de Educação do
Município, nos períodos de 3/1/2013 a 24/4/2013, e de
25/4/2013 a 31/12/2013, respectivamente.
Inicialmente, a área técnica, através da Secretaria de
Controle Externo de Contas – Secex Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 03486/2016-1,
opinou pela IRREGULARIDADE das Contas, com expedição de DETERMINAÇÃO e aplicação de multa aos agentes responsáveis, em face da mantença dos indicativos
de irregularidade constante dos itens 2.1 e 2.2 (3.1.1.1,
3.3.1.1, 3.3.1.2 e 3.3.1.3), tendo a área técnica englobado no item 2.2 da ITC os itens 3.3.1.1, 3.3.1.2 e 3.3.1.3
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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do Relatório Técnico e da Instrução Técnica Inicial – ITI
nº 442/2016-2.
O douto representante do Parquet de Contas, Dr. Luciano Vieira, mediante o Parecer de ﬂs. 179-184, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Na sequência, este Relator votou no sentido de afastar
os indicativos de irregularidades constantes dos itens de
3.1.1.1, 3.3.1.1, 3.3.1.2 e 3.3.1.3 da Instrução Técnica
Inicial – ITI Nº 442/2016-2 e por se julgar REGULAR a
Prestação de Contas Anual apresentada pelos responsáveis, dando-lhes a devida quitação, com expedição de
recomendação.
A então Conselheira em Substituição, proferiu voto de
vista pelo retorno dos autos à área técnica, para a análise dos argumentos levantados pela defesa e pelo Relator, quanto à alteração da contribuição devida (FOLRGP) e o cômputo de despesas distintas da contribuição
previdenciária, capazes de modiﬁcar os cálculos referentes ao item 3.1.1.1 do Relatório Contábil (item 2.1 da
Conclusiva e item 1 do Voto), bem como quanto à possível divergência constante da Tabela 04 do Relatório (ﬂ.
111), no prazo de 15 dias, por se tratar de processo de
análise prioritária em 2017.
Este Relator, aderindo o entendimento da Conselheira em Substituição, proferiu Complemento de Voto, no
sentido de Converter o julgamento em diligência interna, encaminhando-se os autos à Secretaria Geral
de Controle Externo - SEGEX para que, no prazo de 15
(quinze) dias, promovesse, junto à Secretaria de Controle Externo competente, a análise dos argumentos levantados pela defesa e pelo Relator.
Instada a se manifestar, a área técnica, nos termos da

Manifestação Técnica 01163/2017-6, opinou no sentido de que, de acordo com os novos cálculos realizados
nesta manifestação, houve alteração nos valores concernentes às contribuições previdenciárias patronais,
apontadas no item 3.1.1.1 do RTC 151/2016, contudo,
permaneceu a irregularidade, haja vista que o Fundo
Municipal de Educação de Alto Rio Novo deixou de recolher ao INSS o valor de R$ 139.338,92, correspondente a 18,55% do valor da contribuição previdenciária devida àquele instituto, e ainda, da análise das contribuições previdenciárias retidas dos servidores em comparação com aquelas recolhidas pelo Fundo, veriﬁcou-se
que não houve repasse a menor ao INSS, portanto, a suposta irregularidade evidenciada na Tabela 04 do RTC
151/2016 não mais se apresenta.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Colegiado, na forma do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Educação de Alto Rio Novo, relativa ao exercício de 2013, necessário é a sua análise para
posterior deliberação, em razão da documentação que
lhe deu suporte.
DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica opinou
por se julgar irregular a prestação de contas, em relação
à Sra. Taelma Eler Guimarães Pavão e ao Sr. Wemerson
Rocha de Oliveira, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 03486/2016-1, verbis:
www.tce.es.gov.br

[...]
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo Municipal de Educação de Alto Rio Novo, exercício de 2013, formalizada de acordo com a Resolução TC
261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade
da Sra. Taelma Eler Guimarães Pavão e do Sr. Wemerson
Rocha de Oliveira.
Conforme acima exposto não foram apresentados elementos suﬁcientes ao afastamento as seguintes irregularidades:
2.1 INCOMPATIBILIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INDICA DISTORÇÃO NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, infringindo aos
artigos 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 100, 101, 105, 106,
II, da Lei Federal nº 4.320/64 e a IN TC 28/2013, não
sendo comprovado o recolhimento das obrigações patronais devidas no exercício o que contraria, também,
os artigos 22 e 30 da Lei Federal 8212/91.
2.2 NÃO CONFORMIDADE ENTRE OS SALDOS DOS INVENTÁRIOS E BALANÇO PATRIMONIAL, infringindo aos
artigos 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 100, 101, 105, 106,
II, da Lei Federal nº 4.320/64 e IN TC 28/2013.
Dessa forma, quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, considerando que as irregularidades mantidas, principalmente em relação ao
item 2.1 desta instrução, representam grave infração à
norma legal, opina-se no sentido de que este Egrégio
Tribunal de Contas julgue IRREGULARES as contas da
Sra. Taelma Eler Guimarães Pavão e do Sr. Wemerson
Rocha de Oliveira, Secretários Municipais de Educação,
no exercício de funções de ordenador de despesas no
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018

225

ATOS DA 1a CÂMARA

Fundo Municipal de Educação de Alto Rio Novo no exercício de 2013, na forma do artigo 84, III, “d” da Lei Complementar Estadual 621/2012.
E, ainda:
1) Com fundamento no artigo 135, I da Lei Complementar Estadual 621/2012, que seja aplicada multa pecuniária aos gestores responsáveis;
2) Com fundamento no artigo 1º, XVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, § 7º do RITCEES, que seja determinado ao atual gestor, ou quem
venha a sucedê-lo:
a) que adote medidas visando a realização do levantamento de inventários físicos de bens patrimoniais (móveis, imóveis e intangíveis), bem como de bens em estoque, mesmo que pelo valor histórico, enquanto não
for obrigatória a implantação dos novos procedimentos contábeis aplicáveis aos ativos imobilizados previstos no MCASP, ao ﬁnal de cada exercício ﬁnanceiro, visando o controle dos ativos pertencentes ao Fundo Municipal de Educação de Alto Rio Novo, conforme estabelece os artigos 94, 95 e 97 da Lei Federal nº 4.320/64;
b) que adote as medidas administrativas necessárias
para a caracterização ou elisão de danos ao erário, decorrentes do pagamento de multas e juros pelo recolhimento de obrigações previdenciárias, em atraso, observados os princípios constitucionais e administrativos, considerando que o pagamento de multas é contrário ao interesse público.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
273/2013, a análise consignada teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos ter-

mos da Instrução Normativa TC 28/2013. –g.n.

Pois bem.

Por seu turno, o douto representante do Parquet de
Contas acompanhou a área técnica, na íntegra, conforme o Parecer de ﬂs. 179-184, litteris:

Ante a completude das manifestações técnicas acima citadas, e para evitar repetições desnecessárias, tecem-se
apenas argumentos adicionais, conforme segue.

[...]

Observa-se que a irregularidade constante no item
3.1.1.1 do RTC (incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro) foi mantida pela unidade técnica, uma vez que, mesmo após as justiﬁcativas apresentadas, permaneceu infundada a ausência de recolhimento das contribuições no importe de R$ 396.705,79, o
que demonstra recolhimento a menor a quem de direito.

Extrai-se da INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA – ITC
03486/2016-1 que as razões de justiﬁcativas apresentadas pelos responsáveis não foram suﬁcientes para afastar a ocorrência das seguintes irregularidades indicadas
no RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL - RTC 00151/20163, a saber:
3.1.1.1 Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro;
Base normativa: Art. 85, 87, 102 e 103, da Lei
4.320/1964.
3.3.1.1 Não conformidade, quanto aos Bens em Almoxarifado, entre saldo de inventário e saldo contábil;
Base normativa: Art. 85, 86,87, 88, 89, 94, 95, 96, 100,
101, 105, 106, II, da Lei 4.320/1964; art. 37 da CF/88 e
IN TC 28/2013.
3.3.1.2 Não conformidade, quanto aos Bens Móveis, entre saldo de inventário e saldo contábil;
Base normativa: Art. 85, 86,87, 88, 89, 94, 95, 96, 100,
101, 105, 106, II, da Lei 4.320/1964; art. 37 da CF/88 e
IN TC 28/2013.

Ressalta-se que as contribuições patronais têm natureza jurídica de tributo, por corresponderem a prestação
pecuniária instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, não cabendo ao administrador público juízo de valor no tocante a oportunidade ou conveniência no perfazer da
exação.
Cabe trazer a baila o entendimento do Tribunal de Contas de Pernambuco exarado no processo de prestação
de contas quanto a irregularidade acima apontada:
PROCESSO T.C. Nº 1160000-7
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16/08/2011
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO (EXERCÍCIO DE 2009)

3.3.1.3 Não conformidade, quanto aos Bens Imóveis,
entre saldo de inventário e saldo contábil;

INTERESSADO: Sr. SEVERINO JOSÉ CAVALCANTI FERREIRA

Base normativa: Art. 85, 86,87, 88, 89, 94, 95, 96, 100,
101, 105, 106, II, da Lei 4.320/1964; art. 37 da CF/88 e
IN TC 28/2013.

ADVOGADO: Dr. ÂNGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA
DA SILVA - OAB/PE Nº 16.554

www.tce.es.gov.br
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BREGA
ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA
ACÓRDÃO T.C. Nº 506/11
VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo T.C.
nº 1160000-7, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO o repasse a menor das contribuições
retidas dos servidores e o não recolhimento da totalidade das obrigações patronais ao RPPS e RGPS, o
que caracteriza descumprimento da Lei Municipal nº
773/05 e da Lei Federal nº 8.212/91;
CONSIDERANDO o indevido ordenamento de despesas do Fundo Municipal de Saúde pelo Prefeito Municipal, em desconformidade com o artigo 9º da Lei nº
8.080/90, caracterizando invasão da competência do
Secretário Municipal de Saúde e gestor do FMS, prevista expressamente no artigo 3º, incisos II e III, da Lei Municipal nº 514/91;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, incisos
II e VIII, § 3º, combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59, inciso III, alínea “b”, da Lei
Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco),
Julgar IRREGULARES as contas do Sr. Severino José Cavalcanti Ferreira, ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo, relativas ao exercício
ﬁnanceiro de 2009.
Aplicar ao Sr. Severino José Cavalcanti Ferreira multa no
valor de R$ 4.000,00, prevista no artigo 73, III, da Lei Estadual n° 12.600/04, que deverá ser recolhida, no prazo

de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado deste Acórdão, ao Fundo de Aperfeiçoamento Proﬁssional e Reequipamento Técnico do Tribunal por intermédio de boleto bancário a ser emitido no sítio da internet deste Tribunal de Contas (www.tce.pe.gov.br).
Determinar, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600/2004, que o(s) atual(is) gestor(es) do
FMS de João Alfredo, ou quem vier a sucedê-lo(s), adote(m) as medidas a seguir relacionadas, a partir da data de publicação deste Acórdão, sob pena de aplicação
da multa prevista no inciso XII do artigo 73 do citado Diploma Legal:
Anexar à prestação de contas anual ata que aprovou o
Plano Municipal de Saúde e pareceres do Conselho;
Recolher junto ao RGPS e ao INSS as contribuições previdenciárias devidas dos servidores e as obrigações patronais do ente, juntando os comprovantes;
Planejar as compras ou serviços a ﬁm de adotar as corretas modalidades de licitação;
Anexar à prestação de contas anual certidão da composição dos membros do CMS;
Atentar que cabe ao gestor de direito a comprovação
efetiva e legal dos gastos públicos, conforme a legislação pertinente.
Determinar, ainda, que cópia do Inteiro Teor da Deliberação seja encaminhada ao Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, para conhecimento e providências
que entender cabíveis, em virtude do descumprimento
da Legislação Previdenciária.
Recife, 29 de setembro de 2011.
Conselheiro João Henrique Carneiro Campos – Presidenwww.tce.es.gov.br

te da Primeira Câmara
Conselheiro, em exercício, Marcos Nóbrega – Relator
Conselheira Teresa Duere
Fui presente: Dr. Guido Rostand Cordeiro Monteiro –
Procurador.
Mol/HN
[...]
VOTO DO RELATOR
A meu ver, a irregularidade mais grave dos autos diz
respeito ao não repasse integral das contribuições previdenciárias ao RPPS e ao INSS. A Prefeitura deixou de
repassar ao seu Fundo de Previdência, em 2009, percentual correspondente a 30% dos descontos feitos na folha de pagamento dos servidores efetivos e na contribuição patronal e 26% dos descontos e contribuições
para o INSS. A sonegação do mencionado percentual
de descontos e contribuições para o INSS causa prejuízo aos contribuintes que sofrem os descontos salariais
que, não sendo recolhidos, implica em não poder contar o tempo de contribuição para efeito de aposentadoria e, de referência aos servidores que descontem
para o Fundo Previdenciário, são igualmente prejudicados, porque o Fundo ﬁca sem recursos para pagar
proventos de aposentadoria e pensões de dependentes. Ademais a alegação de que realizou parcelamento
junto ao INSS não ilide a irregularidade, pois o erário
municipal será penalizado ﬁnanceiramente com o pagamento de juros e correção monetária à Receita Federal pela ausência dos repasses devidos, acarretando sacrifícios para toda a população do município que paga
impostos e taxas que deveriam ser aplicados em obras
e serviços públicos.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018

227

ATOS DA 1a CÂMARA

Em sua defesa nos autos o prefeito apresentou uma relação, sem assinatura de qualquer funcionário do Fundo, da qual consta que no dia 08 de janeiro de 2010 foi
repassado ao Fundo o valor de R$ 8.084,56, correspondente ao mês de dezembro de 2009 e que, no período entre 23-12-2009 e 13-01-2010, foram repassados
mais R$ 6.397,72, valores esses omitidos na prestação
de contas. Na mesma relação consta que, de referência
ao regime próprio patronal, foram repassados ao Fundo, entre 08 e 13 de janeiro de 2010, mais R$ 16.769,00.
De acordo com o mencionado documento (ﬂs. 564) foram repassados ao Fundo, relativamente ao descontado na folha de pagamento de 2009, mais R$ 9.347,83
do que o devido, enquanto relativamente à contribuição patronal, só foi repassado a menor a quantia de R$
15.154,59.
O documento em apreço é desprovido de qualquer valor probatório, pois não foi apresentada a documentação comprobatória de seus registros, permanecendo,
pois, o levantamento feito pela Inspetoria Regional, que
é baseado em documentos enviados pelo próprio Fundo
na Prestação de Contas.
[...]
Entre as atribuições do gestor do Fundo está a de adotar
providências administrativas e até judiciais para obrigar
o Poder Executivo a entregar ao órgão as contribuições
previdenciárias descontadas dos servidores do município e as contribuições patronais relativas ao RPPS. Todavia, sendo o prefeito o gestor do mencionado Fundo
Municipal de Previdência, não poderia agir administrativa ou judicialmente contra si próprio, o que conﬁgurou uma situação de anomalia administrativa. Considero, portanto, mantida a irregularidade que enseja a apli-

cação de multa.

gado.

Quanto aos documentos ausentes na Prestação de Contas, os defendentes alegam que estariam colacionados
no Anexo I apensado à peça de defesa, o que não ocorreu.

Fica a responsável, no prazo de trinta dias, contados a
partir da publicação deste Acórdão, obrigada a comprovar perante o Tribunal o recolhimento da multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.

Ressalta-se que a egrégia Primeira Câmara desse Tribunal de Contas, no julgamento da Prestação de Contas do
Fundo Municipal de Educação de Alegre, referente ao
exercício 2012, proferiu o Acórdão TC-764/2015, imputando multa pecuniária ao gestor por vislumbrar, tal como no caso analisado, grave violação à norma, verbis:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC2885/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dez de junho de dois mil
e quinze, por maioria, nos termos do voto vencedor da
Conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas:
1. Julgar irregulares as contas do Fundo Municipal de
Educação de Alegre relativas ao exercício de 2012, sob
a responsabilidade de Maria Lúcia Rubini de Oliveira, na
forma do inciso III, alíneas “c” e “d” do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012;
2. Imputar à citada responsável multa individual de R$
3.000 (três mil reais), na forma dos artigos 88 e 135, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção das seguintes irregularidades: a) ausência de
repasse do imposto de renda retido na fonte à prefeitura; b) não recolhimento de obrigações patronais; c) não
recolhimento das contribuições do INSS e do IPAS, retidas dos servidores e de terceiros;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julwww.tce.es.gov.br

Vencido em relação aos itens 1 e 2 o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, que votou no sentido de: a) julgar regular com ressalvas a prestação de
contas anual do Fundo Municipal de Educação de Alegre, relativa ao exercício de 2012, de responsabilidade
da senhora Maria Lucia Rubini de Oliveira, então Secretária Municipal de Educação, dando-lhe a devida quitação; b) afastar as seguintes irregularidades: b.1) Ausência de repasse do Imposto de Renda Retido na Fonte à
Prefeitura; b.2) Não recolhimento das Obrigações Patronais; b.3) Não recolhimento das contribuições do INSS e
do IPAS, retidas dos servidores e de terceiros; e c) determinar ao atual Secretário Municipal de Educação de Alegre, no sentido de que providencie, junto ao setor contábil, a baixa imediata de valores recebidos apenas contabilmente, e envide esforços para que sejam recolhidos
os valores devidos, caso haja, de IRRF, Obrigações Patronais e de contribuições previdenciárias retidas dos servidores e de terceiros, enxugando-se, assim, o passivo do
Fundo Municipal de Educação.
Lado outro, observa-se que as irregularidades constantes dos itens 3.3.1.1 (Não conformidade, quanto aos
Bens em Almoxarifado, entre saldo de inventário e saldo contábil), 3.3.1.2 (Não conformidade, quanto aos
Bens móveis, entre saldo de inventário e saldo contábil) e 3.3.1.3 (Não conformidade, quanto aos Bens imóSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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veis, entre saldo de inventário e saldo contábil) do RTC
00138/2016-8 não foram sanadas, uma vez que o próprio gestor informou não ter realizado o levantamento
dos bens “em função de diversos problemas detectados no ano de 2012”.
Salienta-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.
Tal norma visa, portanto, prevenir desfalque ou desvio
de bens públicos, sendo indispensável sua observância para a demonstração da ﬁel situação patrimonial
do Órgão Público.
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 públicos, consoante art. 70 da Constituição Federal.
A contabilidade é apurada de forma conjunta e consentânea, pois o art. 101 da Lei Federal n. 4.320/64 assevera que os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Financeiro, Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Dessa forma, a impossibilidade de se cotejar o inventário de bens móveis e imóveis com o Balanço Patri-

monial, por não ter o responsável enviado os arquivos pertinentes, consubstancia grave infração à norma
legal ou regulamentar de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional ou patrimonial, vez que
prejudicam a correta compreensão da posição orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial do Fundo, consoante normativos explicitado acima.

621/12, aplicando-se aos responsáveis, multa pecuniária, na forma dos arts. 87, inciso IV, e 135, I e II, do
indigitado estatuto legal;

Porém, se estas fossem as únicas irregularidades veriﬁcadas, seria a hipótese de se julgar as contas regulares
com ressalvas, expedindo-se determinação para a adoção das medias corretivas, tendo em vista a existência
de um permissivo constante na Instrução normativa n.
36/2016 para que Estado e Municípios efetuem em determinado prazo, o “reconhecimento, mensuração e
evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva
depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e
redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)”.

Por ﬁm, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da
Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em
sessão de julgamento. – g.n.

Entretanto, está comprovada nos autos a prática de
grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional ou patrimonial, consoante art. 84, III, “d”, da LC n.
621/12, qual seja, incompatibilidade na contribuição
previdenciária patronal indica distorção nos resultados orçamentário e ﬁnanceiro – que gerou um pagamento a menor no importe de R$396.705,79 (item
3.1.1.1 do RTC 00138/2016-8), o que enseja a rejeição
das contas sub examine.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja a presente prestação de contas julgada IRREGULAR, com fulcro no art. 84, inciso III, “d”, da LC n.
www.tce.es.gov.br

2 – com fulcro no art. 87, incisos VI, da LC n. 621/12,
sejam expedidas DETERMINAÇÕES ao atual gestor,
conforme sugerido pela SecexContas no item 2 da ITC
03486/2016-1, ﬂs. 171.

Assim sendo, cumpre a este Relator o enfrentamento
de mérito das irregularidades cuja mantença foi sugerida pela área técnica, à luz da documentação constante dos autos, das razões de defesa, bem como da legislação aplicável, a saber:
1.1. INCOMPATIBILIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INDICA DISTORÇÃO NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO – ARTIGOS
85, 87, 102 E 103, DA LEI FEDERAL 4.320/1964 (ITEM
3.1.1.1 – RT/ITI):
Segundo o relato técnico, o valor referente à contribuição patronal informado no resumo anual da folha de
pagamento dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS (arquivo 03-33-FOLRGP) diverge do balancete da execução orçamentária
(arquivo 03-15-BALEXO-02), com o demonstrado à ﬂ.
111, como segue:
Contribuições devidas (FOLR- R$ 1.293.825,63
GP)
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Contribuições liquidadas (BA- R$ 1.162.328,83
LEXO)
Contribuições pagas (BALEXO) R$ 897.119,84
Diferença (valor devido – va- R$ 396.705,84
lor pago)

Os gestores justiﬁcaram, em síntese, que o valor constante do arquivo FOLRGP, enviado na prestação de
contas, foi o da Prefeitura e não o do Fundo Municipal
de Educação, sendo o valor correto R$ 751.364,02 e o
valor empenhado e liquidado foi de R$ 1.162.328,83,
englobando FGTS, INSS e juros do exercício anterior
(demonstrado à ﬂ. 148, juntado demonstrativo de ﬂs.
149-155).
Argumentaram, ainda, que do montante liquidado foi
pago, no exercício, o valor de R$ 836.749,91, e, no
exercício de 2014, o valor de R$ 265.208,99.
O subscritor da instrução técnica conclusiva sugeriu
a mantença da irregularidade, contra argumentando,
em síntese, que os gestores apresentaram o resumo
da folha de pagamento correta, detalhando os valores
empenhados, liquidados e pagos ao INSS, FGTS e juros relativos a períodos anteriores, mas não acostaram documento comprobatório, deixando de explicar
o porquê do não recolhimento dos valores totais devidos, destacando que a defesa apresentou pagamento
em atraso, o que gerou o pagamento de juros no total
de R$ 78.744,15.
Examinando os autos, veriﬁco do arquivo BALEXO 02
(CD ﬂ. 17 ou 24) que o valor empenhado e liquidado na
conta Obrigações Patronais é realmente R$ 1.162.328,
33, sendo o saldo a pagar o valor de R$ 265.208,99,
não se distinguindo os valores referentes a INSS, FGTS,

PIS/PASEP e outros, que, como se sabe, são também
Obrigações Patronais, contabilizadas na mesma rubrica orçamentária.
Constato, ainda, do Balancete de Veriﬁcação (CD ﬂ. 17
ou 24), que o saldo credor a pagar da conta contábil
Encargos Sociais a Pagar, no valor de R$ 884.184,18,
engloba FGTS, no total de R$ 724.679,60, sendo o valor de R$ 103.791,99, do exercício, e o valor de R$
620.887,61, de exercício anterior, do RPPS, no valor
de R$ 24.096,91, e Outros Encargos Sociais, no valor
de R$ 135.407,67, não havendo registro de INSS a pagar, no exercício em análise, ressaltando que foi pago, inclusive, INSS de exercício anterior, no valor de
R$ 796.044,99.
Veriﬁco, ainda, do Balanço Patrimonial (BALPAT) que o
total de Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, no valor de R$ 1.231.692,41, engloba o referido valor de R$ 884.184,18, bem como Salários e Benefícios Assistenciais de Exercícios Anteriores a Pagar, no valor de R$ 347.508,23.
Como demonstrado, se foi pago INSS (contribuições
sociais) com atraso, foram os valores do exercício anterior, não se podendo imputar aos gestores, do exercício em análise, a responsabilidade por possíveis juros pagos, contando-se a seu favor o fato de se terem
pago os valores devidos de exercícios anteriores.
Desta maneira, considerando-se que a motivação para
a mantença dessa irregularidade foi o pagamento de
juros, o que não foi objeto de citação, não se enquadra dentro deste item de irregularidade (divergência
de valor entre o resumo anual da folha de pagamento
www.tce.es.gov.br

a contabilidade - INSS), divirjo do entendimento técnico e do Órgão Ministerial, afasto a presente irregularidade, deixando, ainda, de acolher a sugestão da área
técnica quanto à expedição de determinação.
1.2. NÃO CONFORMIDADE, QUANTO AOS BENS EM
ALMOXARIFADO, ENTRE O SALDO DO INVENTÁRIO E
O CONTÁBIL (ITEM 3.3.1.1 – ITI);
NÃO CONFORIDADE, QUANTO AOS BENS MÓVEIS,
ENTRE O SALDO DE INVENTÁRIO E O CONTÁBIL (ITEM
3.3.1.2 – ITI);
NÃO CONFORMIDADE, QUANTO AOS BENS IMÓVEIS,
ENTRE O SALDO DE INVENTÁRIO E CONTÁBIL (ITEM
3.3.1.3 – ITI):
O subscritor da instrução técnica englobou esses três
itens em sua análise conclusiva, sugerindo sua mantença, informando que se referem ao não envio dos inventários de bens patrimoniais, o que impossibilitou a
veriﬁcação da compatibilidade entre os inventários e
os saldos constantes do Balanço Patrimonial, concluindo que não foram encaminhados os arquivos INVIMOV
- Inventário Anual de Bens Móveis, INVIMO – Inventário Anual de Bens Imóveis, além do INVALM – Inventário Anual de Bens em Almoxarifado.
Os gestores alegaram, ainda, em suas defesas, que
ocorreram problemas em 2012 que inviabilizaram o
levantamento dos bens patrimoniais, em 2013, sendo
que este Tribunal de Contas, nos termos do artigo 15
da IN-TC 28/2013 facultou a apresentação desses arquivos nas contas do exercício em análise.
O subscritor da instrução conclusiva conﬁrmou que realmente o mencionado artigo 15 facultou a apresenSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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tação dos demonstrativos a que se referem os Anexos 15 a 22 da IN - TC 28/2013, transcrevendo-o a ﬂ.
168, concluindo que não foram apresentados os Anexos 16, 19 e 22, supramencionados, com base no Anexo 03 da referida instrução normativa.
Assim, as irregularidades, em análise, se referem à divergência entre o saldo contábil e o do inventário dos
referidos bens patrimoniais e não à ausência de apresentação dos demonstrativos correspondentes que,
segundo a IN - TC 28/2013 não pode, no seu Anexo 03,
obrigar a apresentação dos demonstrativos cuja apresentação foi facultada pelo seu artigo 15.
Lado outro, veriﬁco da análise das demonstrações contábeis (BALVER, BALEXO E BALPAT), que a conta Bens
Móveis recebeu um saldo de exercício anterior, no
valor de R$ 315.521,23, tendo um acréscimo de R$
2.200,00, encerrando o exercício, em análise, com o
saldo de R$ 317.721,23.

tério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de

gado.

que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão

2. Unânime.

que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

3. Data da Sessão: 18/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:

1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do

(no exercício da presidência).

Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara des-

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas

te Egrégio Tribunal de Contas, ante as razões expostas

(em substituição) e Marco Antonio da Silva (relator,

pelo então relator, conselheiro substituto Marco Anto-

nos termos do artigo 86, parágrafo 4º, do Regimento

nio da Silva, em:
1.1. AFASTAR os indicativos de irregularidades tratadas nos itens 1.1 e 1.2 desta decisão, em face das razões antes expendidas;
1.2. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Educação de Alto Rio Novo, relati-

Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo).
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência

Além do que a conta Bens Imóveis se refere a Obras
em Andamento, tendo sido escriturado um saldo do
exercício anterior, no valor de R$ 87.762,41, que é
o mesmo de 31/12/2014, e, conforme Processo TC
5440/2014, a conta almoxarifado nem mesmo consta
das demonstrações contábeis.

va ao exercício de 2013, sob a responsabilidade da Sra.

CONSELHEIRO CONVOCADO

Taelma Eler Guimarães Pavão e do Sr. Wemerson Ro-

MARCO ANTONIO DA SILVA

cha de Oliveira, Secretários de Educação do Municí-

Relator

pio, nos períodos de 3/1/2013 a 24/4/2013, bem como

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO

de 25/4/2013 a 31/12/2013, respectivamente, dando-

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Assim sendo, acolho as razões de defesa e, divergindo do entendimento técnico e do Parquet de Contas
afasto as irregularidades constantes dos itens 3.3.1.1,
3.3.1.2 e 3.3.1.3 em análise, acolhendo a expedição
de recomendação, tal qual sugerida pela área técnica.

1.3. Expedir RECOMENDAÇÃO ao atual gestor do Fun-

2. DO DISPOSITIVO:

1.4. DAR ciência aos interessados, ARQUIVANDO-SE

Ante o exposto, divergindo da área técnica e do Minis-

os presentes autos após o respectivo trânsito em jul-

-lhes a devida quitação;
do Municipal de Educação de Alto Rio Novo para que,
nos próximos exercícios, observe os termos da IN - TC
28/2013, apresentando os demonstrativos dos bens
patrimoniais nela previstos, quando couber;

www.tce.es.gov.br

Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara
ACÓRDÃOS

COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner
Rodrigo Coelho do Carmo

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-1301/2017 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 05106/2017-1

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predeﬁnidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: JOSE LUIZ TORRES LOPES

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

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:

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

3. GESTÃO PÚBLICA

3.1.1 Comparativo entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não
processados

UG: PMAV - Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Ministério Público Especial de Contas

foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico
00586/2017-6 concluiu pela regularidade das contas do
responsável enquanto ordenador de despesas no exercício em destaque, com base na análise técnico-contábil
promovida junto aos documentos disponibilizados a esta
Corte de Contas, conforme transcrição a seguir:

Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, referente ao
exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. José Luiz Torres Lopes, gestor dos recursos públicos
no exercício em análise.
Considerado apto o processo para análise e instrução,
www.tce.es.gov.br

Tabela 01: Restos a Pagar não Processados Em R$1,00
Balanço Financeiro (a)
648.161,63
Balanço Orçamentário (b)
648.161,63
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05106/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.2 Comparativo 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 a seguir:
Tabela 02: Restos a Pagar Processados Em R$1,00
Balanço Financeiro (a)
928.345,37
Balanço Orçamentário (b)
928.345,37
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05106/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.3 Análise da execução orçamentária na dotação Reserva de Contingência informada no Balanço Orçamentário
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 03: Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência Em R$1,00
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00

Despesas Paga

0,00

Fonte: Processo TC 05106/2017-6 - Prestação de Contas Anual/2016
Veriﬁca-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
3.1.4 Análise de execução orçamentária na dotação Reserva do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001.
Veriﬁcou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 04: Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Em R$1,00
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 05106/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁca-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.
3.1.5 Comparativo 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.

Fonte: Processo TC 05106/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.6 Comparativo entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
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 06: Total da Despesa Orçamentária Em R$1,00
Balanço Financeiro (a)
28.054.455,47
Balanço Orçamentário (b)
28.054.455,47
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05106/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.7 Comparativo 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 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:

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 05: Total da Receita Orçamentária Em R$1,00
Balanço Financeiro (a)
30.584.922,60
Balanço Orçamentário (b)
30.584.922,60
Divergência (a-b)
0,00

Tabela 07: Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior) Em R$1,00
Balanço Financeiro (a)
7.146.308,19
Balanço Patrimonial (b)
7.146.308,19

www.tce.es.gov.br
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Divergência (a-b)

0,00

Fonte: Processo TC 05106/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.8 Comparativo entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do 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 08: Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual) Em R$1,00
Balanço Financeiro (a)
1.804.321,98
Balanço Patrimonial (b)
1.804.321,98
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 05106/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.9 Comparativo 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 a seguir:
Tabela 09: Resultado Patrimonial

Exercício atual Em R$1,00
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)
Exercício anterior
DVP (a)
Balanço Patrimonial (b)
Divergência (a-b)

6.290.753,12
6.290.753,12
0,00
8.979.069,43
8.979.069,43
0,00

Fonte: Processo TC 05106/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.10 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 Em
R$1,00
Saldos Devedores (a) = I + II 78.225.610,80
Ativo (BALPAT) – I
47.208.574,50
Variações Patrimoniais Dimi- 31.017.036,30
nutivas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV 78.225.610,80
+V
Passivo (BALPAT) – III
47.208.574,50
Resultado Exercício (BALPAT) 6.290.753,12
– IV
Variações Patrimoniais Au- 37.307.789,42
mentativas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)
0,00

Fonte: Processo TC 05106/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, veriﬁca-se observância que não existem inconsistências.
www.tce.es.gov.br

3.1.11 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 orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 11: Execução da Despesa Orçamentária Em R$1,00
Despesa Empenhada (a)
28.054.455,47
Dotação Atualizada (b)
29.473.233,79
Execução da despesa em rela- -1.418.778,32
ção à dotação (a-b)

Fonte: Processo TC 05106/2017-6 - Prestação de Contas Anual/2016
Pelo exposto, veriﬁca-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
4. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva
04114/2017-8, elaborada pela SecexContas, manifestou
seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 00586/2017-6, no sentido de anuir com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas na Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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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. José Luiz Torres Lopes, no exercício de 2016, na forma do artigo 84 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, que se posicionou através de
Parecer da lavra do Procurador Luís Henrique Anastácio
da Silva, que endossou a proposição da área técnica, exposta no RT 00586/2017-6 e na ITC 04114/2017-8.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, ora em discussão, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. José Luiz
Torres Lopes, 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
29/04/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, não observando o prazo regimental, conforme certiﬁca o RT 00586/2017-6.
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório Técnico 586/2017-6 e da Instrução Técnica Conclusiva
04114/2017-8, elaborados com base nas informações e

documentos apresentados pelo gestor responsável, extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo
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.
DISPOSITIVO:
Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião dos RT
586/2017-6 e da ITC 4114/2017-8, 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 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, sob responsabilidade do Senhor JOSÉ LUIZ TORRES LOPES 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. 85da mesma lei.
www.tce.es.gov.br

1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/10/2017 - 36ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: 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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃO TC-1366/2017 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 02564/2017-9
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: PMBE - Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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SE, LAURO VIEIRA DA SILVA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.

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:

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Boa Esperança, referente ao
exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do
Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, gestor dos recursos públicos no exercício em análise.
Considerado apto o processo para análise e instrução,
foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que através do Relatório Técnico
00661/2017-9 concluiu pela regularidade das contas do
responsável enquanto ordenador de despesas no exercício em destaque, com base na análise técnico-contábil
promovida junto aos documentos disponibilizados a esta
Corte de Conta, conforme transcrição a seguir:
3. GESTÃO PÚBLICA
3.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Por meio do Sistema CidadES, segundo pontos de controle predeﬁnidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir.
3.1.1 Comparativo entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não
processados

Tabela 01: Restos a Pagar não Processados Em R$1,00
Balanço Financeiro (a)
580.218,41
Balanço Orçamentário (b)
580.218,41
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 02564/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.2 Comparativo 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 a seguir:
Tabela 02: Restos a Pagar Processados Em R$1,00
Balanço Financeiro (a)
776.613,30
Balanço Orçamentário (b)
776.613,30
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 02564/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016

serva de Contingência informada no Balanço Orçamentário
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 03: Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência Em R$1,00
Balanço Orçamentário:
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Fonte: Processo TC 02564/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁca-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.
3.1.4 Análise de execução orçamentária na dotação Reserva do RPPS informada no Balanço Orçamentário
Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001.
Veriﬁcou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 04: Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Em R$1,00
Balanço Orçamentário
Despesas Empenhadas
0,00
Despesas Liquidada
0,00
Despesas Paga
0,00

Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

Fonte: Processo TC 02564/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016

3.1.3 Análise da execução orçamentária na dotação Re-

Veriﬁca-se a ausência de execução orçamentária na do-

www.tce.es.gov.br
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Anual/2016

3.1.5 Comparativo entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária

3.1.7 Comparativo 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, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 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:

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:

3.1.9 Comparativo entre a Demonstração das Variações
Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial

tação da Reserva do RPPS.

Tabela 05: Total da Receita Orçamentária Em R$1,00
Balanço Financeiro (a)
36.529.875,93
Balanço Orçamentário (b)
36.529.875,93
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 02564/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.
3.1.6 Comparativo entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária
Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964.
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 06: Total da Despesa Orçamentária Em R$1,00
Balanço Financeiro (a)
28.261.492,81
Balanço Orçamentário (b)
28.261.492,81
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 02564/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

Tabela 07: Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior) Em R$1,00
Balanço Financeiro (a)
5.284.627,40
Balanço Patrimonial (b)
5.284.627,40
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 02564/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

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 a seguir:
Tabela 09: Resultado Patrimonial
Exercício atual Em R$1,00
DVP (a)
20.651.848,36
Balanço Patrimonial (b)
20.651.848,36
Divergência (a-b)
0,00
Exercício anterior
DVP (a)
4.222.959,09
Balanço Patrimonial (b)
4.222.959,09
Divergência (a-b)
0,00

3.1.8 Comparativo entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa

Fonte: Processo TC 02564/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016

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

Veriﬁca-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

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 08: Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual) Em R$1,00
Balanço Financeiro (a)
4.698.517,82
Balanço Patrimonial (b)
4.698.517,82
Divergência (a-b)
0,00

Fonte: Processo TC 02564/2017 - Prestação de Contas
www.tce.es.gov.br

3.1.10 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 Em
R$1,00
Saldos Devedores (a) = I + II 162.410.313,86
Ativo (BALPAT) – I
82.205.457,62
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP) - II
Saldos Credores (b) = III – IV
+V
Passivo (BALPAT) – III
Resultado Exercício (BALPAT)
– IV
Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V
Divergência (c) = (a) - (b)

80.204.856,24
162.410.313,86
82.205.457,62
20.651.848,36
100.856.704,60
0,00

Fonte: Processo TC 02564/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, veriﬁca-se observância que não existem inconsistências.
3.1.11 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 orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 11: Execução da Despesa Orçamentária Em R$1,00
Despesa Empenhada (a)
28.261.492,81
Dotação Atualizada (b)
36.901.887,82
Execução da despesa em rela- -8.640.395,01
ção à dotação (a-b)

Fonte: Processo TC 02564/2017 - Prestação de Contas
Anual/2016
Pelo exposto, veriﬁca-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação
atualizada.
4. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercí-

cio em análise.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Conclusiva
04313/2017-9, elaborada pela SecexContas, manifestou
seu entendimento, considerando a completude e a análise de mérito apresentada no RT 00661/2017-9, no sentido de anuir com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, inclusive, a conclusão da referida peça técnica, com vistas a subsidiar seu posicionamento:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, reﬂetiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas na Prefeitura Municipal de Boa Esperança.
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. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, no exercício de 2016, na forma
do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, que se posicionou através de
Parecer da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio
da Silva, que endossou a proposição da área técnica, exposta no RT 00661/2017-9 e na ITC 04313/2017-9.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, ora em discussão, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Romualwww.tce.es.gov.br

do Antônio Gaigher Milanese, 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
22/05/2017, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, não observando o prazo regimental, conforme certiﬁca o RT 00661/2017-9
Da mencionada análise, insculpida no corpo do Relatório Técnico 661/2017-9 e da Instrução Técnica Conclusiva 4313/2017-9, elaborados com base nas informações
e documentos apresentados pelo gestor responsável, extrai-se que as contas ora avaliadas respeitaram o escopo
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.
Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião dos RT
661/2017-9 e da ITC 4313/2017-9, 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
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Boa Esperança, sob responsabilidade do Senhor ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE 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.

Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-1565/2017 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06814/2016-8
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: PMDSL - Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.

Responsável: MIGUEL LOURENCO DA COSTA

2. Unânime.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO –DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.

3. Data da Sessão: 01/11/2017 - 37ª 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
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO

O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob a responsabilidade do Senhor Miguel Lourenço da Costa.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela SecexContas, que por meio do Relatório
Técnico- RT 248/2017-2 (ﬂs. 7/16) e da Instrução Técnica Inicial – ITI 365/2017-9 (ﬂs.20/21), constatou inconsistências em relação aos achados detectados nos itens
3.2.2.1 (divergência entre o valor apurado no inventário
anual dos bens patrimoniais imóveis, e o saldo registrado no Balanço Patrimonial) e 3.3.1 (ausência de medidas
administrativas que viabilizassem a emissão do parecer
do controle interno sobre a Prestação de Contas Anual)
www.tce.es.gov.br

do referido Relatório Técnico e, consequentemente, opinou pela Citação do gestor responsável para a apresentação da documentação necessária, conforme descrito
nas referidas análises técnicas, em consonância com o
Regimento Interno e com a LC nº 621/2012.
Em razão disso, foi determinada a Citação do responsável para apresentar as respectivas justiﬁcativas, em relação aos achados detectados indicados nos itens 3.2.2.1
e 3.3.1 do Relatório Técnico – RT 248/2017, conforme
Decisão Monocrática nº 490/2017 (folha 23/24), assegurando ao prestador o direito ao contraditório e à ampla
defesa, observando, portanto, o devido processo legal.
Regularmente Citado (ﬂs. 25), o responsável não apresentou justiﬁcativas ou esclarecimentos em resposta ao
Termo de Citação 569/2017-2.
Desta feita, por meio do Despacho 48949/2017-4, foi declarada a revelia do Sr. Miguel Lourenço da Costa, nos
termos do artigo 361 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, ﬁcando mantidas todas as irregularidades
apontadas na peça inicial.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, a
Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas,
através da Instrução Técnica Conclusiva 4238/2017-6 ﬂs. 37/38, opinou no sentido de que as contas do exercício de 2015 da Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço sejam julgadas Regulares com Ressalvas, com fulcro no artigo 84, da Lei Complementar nº 621/2012, visto que foram mantidas as irregularidades.
Diante disso, a área técnica sugere a expedição de Determinação ao jurisdicionado da Prefeitura Municipal de
Divino São Lourenço para que veriﬁque e corrija, caso
necessário, na forma da lei e em obediência aos princíSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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pios e normas contábeis, as divergências detectadas entre os inventários e as demonstrações contábeis e para que implemente as medidas necessárias e suﬁcientes
para viabilizar a realização de procedimentos de controle
e a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com
a área técnica (ﬂs. 45/46), opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço, referente ao
exercício ﬁnanceiro de 2015, sob responsabilidade do Sr.
Miguel Lourenço da Costa.
Após, vieram-me os autos para análise.
É o relatório.
No compulsar dos autos, vejo que a presente Prestação
de Contas foi considerada regular com ressalva pelos
técnicos deste sodalício, bem como pelo digno Representante do Ministério Publico de Contas, assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas por ambos,
que me permito acolhê-las, passando a fazer parte integrante deste 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 2ª Câmara, ante as razões

expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR COM RESSALVA a Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Divino São
Lourenço, sob responsabilidade do senhor Miguel Lourenço da Costa, relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2015,
sob o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a
devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art.
86 da mesma lei.

Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

1.2. DETERMINAR ao Jurisdicionado que:
1.2.1. Veriﬁque e corrija, caso necessário, na forma da
lei e em obediência aos princípios e normas contábeis,
as divergências detectadas entre os inventários e as demonstrações contábeis;
1.2.2. Implemente as medidas necessárias e suﬁcientes
para viabilizar a realização de procedimentos de controle
e a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual.
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 29/11/2017 - 39ª 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
www.tce.es.gov.br

ACÓRDÃO TC- 673/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processos: 09337/2017-9, 05975/2009-2
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
UG: CMI - Câmara Municipal de Ibitirama
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: ADEMILSON EUGENIO DA COSTA [MARCOS
TADEU ALVIM CARDOSO (OAB:6663-ES, OAB: 92504MG)], ROSILENE MARIA MENDES [MARCOS TADEU ALVIM CARDOSO (OAB: 6663-ES, OAB: 92504-MG)], AUREA DE LOURDES LOBATO DA COSTA [MARCOS TADEU
ALVIM CARDOSO (OAB: 6663-ES, OAB: 92504-MG)], MARIA JOSE GOMES DA SILVA [MARCOS TADEU ALVIM CARDOSO (OAB: 6663-ES, OAB: 92504-MG)], SANDRO ALVES
RODRIGUES [MARCOS TADEU ALVIM CARDOSO (OAB:
6663-ES, OAB: 92504-MG)], GUALIMP - ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA - EPP [ANTONIO JOSE GONCALVES
DE SIQUEIRA (CPF: 003.741.367-85)], MARCOS TADEU
ALVIM CARDOSO, VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
- ME [VANDIR DIAS DE FREITAS (CPF: 376.896.147-87)],
INCONTEST CONSULTORIA, ASSESSORIA E PESQUISA LTDA – ME [ALEXSANDRA PAGIO GONCALVES DE SIQUEIRA (CPF: 068.896.307-26)], A. F. L. ALBANI - ME, VISUAL
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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GLOBAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME [JORGE
FERREIRA VIVAS (CPF: 357.732.867-34)], JORNAL FOLHA
DO CAPARAO LTDA - ME
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
EMENTA: RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CONHECIMENTO – PROVIMENTO – RETIFICAR ACÓRDÃO TC 1229/2017.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I. RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão TC 1229/2017, prolatado nos autos do processo TC5975/2009, que acompanhou parcialmente a área técnica e o MPC, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
MANTER o Acordão TC 28/2011que tratou da prestação
de contas da Câmara Municipal de Ibitirama, relativas ao
exercício de 2008, que ora se encontra julgada Regular
com quitação;
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,
referente aos itens 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.8; 1.9;

1.10; 1.11 – subitem 1.11.1; 1.12; 1.17 da ITC 2456/2013;

tão ora examinados sob a responsabilidade de:

DECRETAR, nos termos do art. 361 do RITCEES, a revelia
das sociedades empresárias A.F.L.Albani – ME e Jornal
Folha do Caparaó Ltda., devidamente citadas, conforme
se vê às ﬂs. 703 e 693 respectivamente;

Ademilson Eugênio da Costa, referente aos itens 1.11.2
e 1.16 da ITC 2456/2013, mantendo a irregularidade e
ressarcimento no valor equivalente a 12.845,89 VRTE;

ACOLHER as razões de justiﬁcativas do senhor Ademilson Eugênio da Costa referente aos itens 1.15.1;
1.15.2; 1.15.3; 1.7.1; 1.7.2; 1.7.3; 1.14.2 e 1.14.3 da ITC
2456/2013, afastando a responsabilidade;
ACOLHER as justiﬁcativas da Srª. Rosilene Maria Mendes
Zamboti referente aos itens 1.71; 1.7.2; 1.7.3 e 1.14.3 da
ITC 2456/2013, afastando a responsabilidade;
ACOLHER as justiﬁcativas do Sr. Sandro Alves Rodrigues
referente aos itens 1.71; 1.7.2; 1.7.3; 1.14.2 e 1.14.3 da
ITC 2456/2013, afastando a responsabilidade;
ACOLHER as justiﬁcativas da sociedade empresária Gualimp Assessoria e Consultoria Ltda. referente ao item
1.71 da ITC 2456/2013, afastando a responsabilidade;
ACOLHER as justiﬁcativas do Sr. Marcos Tadeu Alvim Cardoso referente ao item 1.7.2 da ITC 2456/2013, afastando a responsabilidade;
ACOLHER as justiﬁcativas da sociedade empresária VDF
Sistemas de Informática Ltda referente ao item 1.7.3 da
ITC 2456/2013, afastando a responsabilidade;
AFASTAR a responsabilidade da sociedade empresária
Jornal Folha do Caparaó Ltda, referente ao item 1.14.2
da ITC 2456/2013;
REJEITAR as razões de justiﬁcativa apresentadas e com
base no artigo 115 da LC 621/2012 c/c Art. 207, VI da
Resolução 261/13 pela CONVERSÃO EM TOMADAS DE
CONTAS no sentido julgar IRREGULARES os atos de geswww.tce.es.gov.br

Ademilson Eugênio da Costa e a empresa A.F.L. Albani
– ME, referente ao item 1.13.1 da ITC 2456/2013, mantendo a irregularidade e ressarcimento solidário no valor
equivalente a 2.466,48 VRTE;
Ademilson Eugênio da Costa e da empresa Visual Global Prestadora de Serviços Ltda, referente ao item 1.13.2
da ITC 2456/2013, mantendo a irregularidade e ressarcimento solidário, no valor equivalente a 2.252,53 VRTE;
Ademilson Eugênio da Costa, Sandro Alves Rodrigues
e da empresa Incontest Consultoria, Assessoria e Pesquisa Ltda., referente ao item 1.14.1 da ITC 2456/2013,
mantendo a irregularidade e ressarcimento solidário, no
valor equivalente a 4.140,67 VRTE;
Os valores deverão restituídos ao cofre municipal, atualizados monetariamente na data da efetiva quitação, na
forma da legislação em vigor.
DEIXAR aplicar a multa pecuniária e as penalidades sugeridas pelo Ministério Púbico de Contas de pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de conﬁança e a pena de proibição de contratação,
pelo Poder Público estadual ou municipal, por até cinco anos.
Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
O órgão ministerial aduz, em síntese, a existência de
omissão quanto ao item 1.9 da ITC nº 2456/2013 que
tratou de: “Ausência de retenção na fonte do Imposto de
Renda (IR) e da Contribuição Previdenciária do Contribuinte Individual, em razão de que há indicativos de resSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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sarcimento não apreciado pelo Relator, indo de encontro ao estabelecido no artigo 71, §5º da LC nº 621/2012.
Em DECM nº 451/2018 de ﬂs. 11/12, determinei a Notiﬁcação do Sr. Ademilson Eugênio da Costa para, querendo, no prazo de cinco dias, apresentar contrarrazões recursais, o que não foi exercida a faculdade.
Instado a se Manifestar o Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas, por meio de Instrução Técnica de
Recurso assim concluiu:
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, opinamos pelo CONHECIMENTO dos
presentes embargos de declaração e, no mérito, pelo
PROVIMENTO, conferindo-lhe efeitos infringentes, para
suprir a omissão veriﬁcada no Acórdão TC 1229/2017.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Com efeito, a Lei Complementar nº 621/2012 prevê, in
verbis:
Art. 152. Cabem os seguintes recursos nos processos em
tramitação no Tribunal de Contas:
[...]
III - embargos de declaração;
Art. 167. Cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão
ou parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em petição dirigida ao
Relator com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, dentro do prazo improrrogável de cinco
dias, vedada a juntada de qualquer documento.
§ 2º Os embargos de declaração interrompem os prazos

para cumprimento do acórdão e parecer prévio embargados e para interposição dos demais recursos previstos
nesta Lei Complementar.
Logo, os embargos de declaração são cabíveis quando
houver, no acórdão ou no parecer prévio, obscuridade,
omissão ou contradição.
Haverá obscuridade quando a decisão for ininteligível,
diante da ausência de clareza. Ainda, haverá omissão
quando a decisão deixar de se manifestar sobre um pedido, sobre argumentos relevantes para o deslinde da
questão ou sobre alguma questão de ordem pública. Por
ﬁm, haverá contradição quando a decisão apresentar
proposições entre si inconciliáveis, como uma contradição entre a fundamentação e o dispositivo.
Em suma, os embargos de declaração se prestam à integração do pronunciamento desta Corte de Contas que
tenha sido impugnado por essa espécie recursal, isto é,
os embargos de declaração possuem como ﬁnalidade
o aclaramento, o esclarecimento e a elucidação de determinada decisão que se apresente obscura, omissa ou
contraditória, com o propósito de se estabelecer um perfeito entendimento da decisão.
No caso concreto, pretende o embargante que seja sanada a omissão da decisão embargada.
Pois bem. Feitas essas considerações, registro que os
embargos foram interpostos pelo Ministério Público
de Contas, parte legitimada pela Lei Complementar nº
621/2012 para a interposição desse recurso. Ademais,
veriﬁco que o recurso é tempestivo. Assim, consigno que
estão presentes os requisitos para a admissibilidade do
recurso, razão pela qual conheço dos presentes embargos de declaração.
www.tce.es.gov.br

Ato contínuo, passo ao exame das razões recursais.
Destacou o Parquet a presença de omissão no acórdão
por entender que o item 1.9 – Ausência de retenção na
fonte do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Previdenciária do contribuinte individual relata irregularidade
passível de devolução devendo ser analisada pelo Relator no molde da Lei Orgânica.
Ao enfrentar a alegada omissão, considero que assiste
razão ao embargante. É que a conclusão do voto que gerou o Acordão embargado não apreciou o item mencionado passível de devolução sendo imperiosa sua análise.
Nesse sentido passo a manifestar:
Ausência de Retenção na fonte do Imposto de Renda (IR)
e da Contribuição Previdenciária do contribuinte Individual – item 1.9 da ITC 2456/2013.
Noticia a equipe técnica que foram feito pagamentos
ao advogado Marcos Tadeu Alvim Cardoso, em razão do
Contrato nº 01/2008 não sendo retidos os valores referentes ao IR e ao INSS contrariando o artigo 620 c/c Art.
628 do RIR/99 e Art. 4º da Lei 10.666/2003.
Observou, também a equipe de auditoria que não foram recolhidos o imposto de Renda referente as sociedades empresárias Gualimp-Assessoria e Consutloria Ltda e VDF Sistema de Informática Ltda.
Alegou, em síntese o Responsável que em relação ao Imposto de Renda houve multa junto à Receita Federal já
havendo o recolhimento do Imposto e quanto à Contribuição Previdenciária alegou que o Sr. Marcos Tadeu Alvim Cardoso já recolhe a contribuição no teto do INSS
não sendo cabível outro desconto.
Compulsando os autos do TC 5975/2009, não constam
documentos que comprovem o recolhimento do imposSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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to e a multa conforme alegado, subsistindo, neste aspecto a irregularidade e ressarcimento no valor equivalente
a 4.493,85 VRTE.

1.2. DAR PROVIMENTO sanando a omissão apontada
passando o Acordão TC 1229/2017, ter a seguinte conclusão:

1.2.8 ACOLHER as justiﬁcativas do Sr. Marcos Tadeu Alvim Cardoso referente ao item 1.7.2 da ITC 2456/2013,
afastando a responsabilidade;

Lado outro, conforme informações da unidade técnica
constam documentos nos autos do TC 5975/2009 que
comprovam que o Sr. Marcos Tadeu Alvim Cardoso, recolhe a contribuição no teto máximo junto ao INSS, não
sendo cabível o desconto por parte da Administração
consoante estabelece o artigo 12, §2º da Lei 8.212/91,
motivo pelo qual reta sanada a irregularidade neste ponto.

1.2.1. MANTER o Acordão TC 28/2011 que tratou da
prestação de contas da Câmara Municipal de Ibitirama,
relativas ao exercício de 2008, que ora se encontra julgada Regular com quitação;

1.2.9 ACOLHER as justiﬁcativas da sociedade empresária
VDF Sistemas de Informática Ltda referente ao item 1.7.3
da ITC 2456/2013, afastando a responsabilidade;

Pelo acima exposto, mantenho a irregularidade quanto à ausência de Retenção de Imposto de Renda sendo
passível de ressarcimento o valor equivalente a 4.493,85
VRTE, não sendo passível de multa em razão da prescrição já delineada no voto proferido nos autos do TC
5975/2009.
Ante o exposto, acompanhando o entendimento técnico, acolho os aclaratórios interpostos pelo órgão ministerial para sanar a omissão apontada e VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. CONHECER dos presentes Embargos de Declaração,
por estarem presentes os pressupostos recursais;

1.2.2 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, referente aos itens 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6;
1.8; 1.9; 1.10; 1.11 – subitem 1.11.1; 1.12; 1.17 da ITC
2456/2013;
1.2.3. DECRETAR, nos termos do art. 361 do RITCEES, a
revelia das sociedades empresárias A.F.L.Albani – ME e
Jornal Folha do Caparaó Ltda., devidamente citadas, conforme se vê às ﬂs. 703 e 693 respectivamente;
1.2.4. ACOLHER as razões de justiﬁcativas do senhor
Ademilson Eugênio da Costa referente aos itens 1.15.1;
1.15.2; 1.15.3; 1.7.1; 1.7.2; 1.7.3; 1.14.2 e 1.14.3 da ITC
2456/2013, afastando a responsabilidade;
1.2.5 ACOLHER as justiﬁcativas da Srª. Rosilene Maria
Mendes Zamboti referente aos itens 1.71; 1.7.2; 1.7.3 e
1.14.3 da ITC 2456/2013, afastando a responsabilidade;
1.2.6 ACOLHER as justiﬁcativas do Sr. Sandro Alves Rodrigues referente aos itens 1.71; 1.7.2; 1.7.3; 1.14.2 e
1.14.3 da ITC 2456/2013, afastando a responsabilidade;
1.2.7 ACOLHER as justiﬁcativas da sociedade empresária
Gualimp Assessoria e Consultoria Ltda. referente ao item
1.71 da ITC 2456/2013, afastando a responsabilidade;
www.tce.es.gov.br

1.2.10 ACOLHER as razões de justiﬁcativa excluindo a
responsabilidade do Sr. Ademilson son Eugênio da Costa
pelo item 1.9 (somente no que pertine à justiﬁcativa sobre o recolhimento do INSS do contratado Marcos Tadeu
Alvim Cardoso, Artigo 4º da Lei 10.666/2003, vez que o
contratado já contribuiu sobre o teto legal por serviços
prestados a outro Ente;
1.2.11 AFASTAR a responsabilidade da sociedade empresária Jornal Folha do Caparaó Ltda, referente ao item
1.14.2 da ITC 2456/2013;
1.2.12 REJEITAR as razões de justiﬁcativa apresentadas e
com base no artigo 115 da LC 621/2012 c/c Art. 207, VI
da Resolução 261/13 pela CONVERSÃO EM TOMADAS
DE CONTAS no sentido julgar IRREGULARES os atos de
gestão ora examinados sob a responsabilidade de:
Ademilson Eugênio da Costa, referente aos itens 1.11.2
e 1.16 da ITC 2456/2013, mantendo a irregularidade e
ressarcimento no valor equivalente a 12.845,89 VRTE;
Ademilson Eugênio da Costa e a empresa A.F.L. Albani
– ME, referente ao item 1.13.1 da ITC 2456/2013, mantendo a irregularidade e ressarcimento solidário no valor
equivalente a 2.466,48 VRTE;
Ademilson Eugênio da Costa e da empresa Visual Global Prestadora de Serviços Ltda, referente ao item 1.13.2
da ITC 2456/2013, mantendo a irregularidade e ressarcimento solidário, no valor equivalente a 2.252,53 VRTE;
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Ademilson Eugênio da Costa, Sandro Alves Rodrigues
e da empresa Incontest Consultoria, Assessoria e Pesquisa Ltda., referente ao item 1.14.1 da ITC 2456/2013,
mantendo a irregularidade e ressarcimento solidário, no
valor equivalente a 4.140,67 VRTE;
Ademilson Eugênio da Costa, referente ao item 1.9 da
ITC 2456/2013, mantendo a irregularidade quanto à ausência de recolhimento junto ao IR e ressarcimento, no
valor equivalente a 4.493,85 VRTE;
1.2.13 Os valores deverão restituídos ao cofre municipal,
atualizados monetariamente na data da efetiva quitação,
na forma da legislação em vigor.
1.2.14 DEIXAR aplicar a multa pecuniária e as penalidades sugeridas pelo Ministério Púbico de Contas de pena
de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou
função de conﬁança e a pena de proibição de contratação, pelo Poder Público estadual ou municipal, por até
cinco anos.
Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/06/2018 - 17ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara
4. Especiﬁcação do quórum:

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

Descrição do achado
ACÓRDÃO TC- 677/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 06847/2016-2
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: FDMBE - Fundo de Desenvolvimento Municipal de
Boa Esperança
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: SEDRICK VASCONCELOS LOPES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 –
REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I - RELATÓRIO

4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti

Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Fundo de Desenvolvimento Municipal de Boa Esperança,
referente ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob a responsabilidade do senhor Sedrick Vasconcelos Lopes.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição

Atendendo as disposições contidas no artigo 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo
– RITCES e na Instrução Normativa TC 28/2013, o senhor
encaminhou, em arquivos digitais, a Prestação de Contas
Anual relativa ao exercício ﬁnanceiro de 2015.

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

As peças contábeis, encaminhadas a esta Corte de Contas, foram analisadas pela então, Secretaria de Controle Externo de Contas, que expediu Relatório Técnico
250/2017-1 (ﬂs. 8/15) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do agente responsável
pelo exercício de 2015 para apresentação de justiﬁcativas quanto ao seguinte achado:

www.tce.es.gov.br

3.3.1 Ausência de Parecer Conclusivo do Controle Interno sobre os documentos e demonstrativos contábeis.
Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Art. 2º c/c
arts. 5º e 8º da Resolução TCEES nº 227/2011.
Os indícios de irregularidades apontados, e também
assinalados na Instrução Técnica Inicial 345/2017 (ﬂs.
19/20), propiciaram a citação do responsável para apresentação de suas justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 462/2017) à folha 22.
Regularmente convocado (termo de citação 568/2017),
o responsável exercitou seu direito de defesa, apresentando suas justiﬁcativas e documentos comprobatórios
às folhas 26/52.
Ao proceder à análise das justiﬁcativas apresentadas,
o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, em Instrução Técnica Conclusiva 1012/2018 (ﬂs.
58/61), acata as justiﬁcativas submetidas ao exame e
opina pelo afastamento do indicativo de irregularidade
apontado, sugerindo julgar REGULARES as contas em
apreço nos termos do art. 84 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, que se posicionou através de Parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de OliSegunda-feira, 15 de outubro de 2018
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veira, que endossou a proposição da área técnica, exposta na ITC 1012/2018.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada
sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo de Desenvolvimento Municipal de Boa Esperança, ora em discussão, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Sedrick Vasconcelos Lopes, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no
Relatório Técnico RT 250/2017, resultando na citação do
responsável, com relação ao seguinte item:

O responsável apresentou justiﬁcativa informando ter
encaminhado o Relatório de Controle Interno referente
à Unidade Gestora do Fundo de Desenvolvimento Municipal de Boa Esperança.
Da análise dos documentos encaminhados, considerou
a área técnica por saneado tal indicio de irregularidade,
conforme transcrição abaixo:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

3.3.1 Ausência de Parecer Conclusivo do Controle Interno sobre os documentos e demonstrativos contábeis.

Da análise dos documentos encaminhados, veriﬁca-se
que o arquivo “12 - Peça Complementar 02313/2017-5”
corresponde ao Relatório de Controle Interno referente
à UG do Fundo de Desenvolvimento Municipal de Boa
Esperança.

Base Legal: Anexo I da IN 34/2015 do TCEES e Art. 2º c/c
arts. 5º e 8º da Resolução TCEES nº 227/2011

Dito isso, cabe dar destaque às seguintes informações
trazidas pelo Relatório de Controle Interno:

Foi constatado no Relatório Técnico 250/2017:

Como se vê, ainda que tenha sido mencionada a demora
na disponibilização da PCA, o Controle Interno manifestou opinião a respeito da adequação dos atos de gestão
praticados no exercício a que se refere.

Embora tenha sido encaminhado, da sua análise, veriﬁca-se que o arquivo RELUCI corresponde ao Relatório de
Avaliação e Cumprimento do Plano de Ação para implantação do Sistema de Controle Interno do Município de
Boa Esperança/ES.
Assim, observa-se que o Controle interno não emitiu opinião sobre os demonstrativos contábeis que integram a
prestação de contas de 2015 do Fundo de Desenvolvimento Municipal de Boa Esperança.
Portanto, faz-se necessária a citação da responsável
quando a ausência de elaboração e encaminhamento
tempestivos do documento/arquivo digital RELUCI, bem
como para que o encaminhe, como Parecer da Unidade
de Controle Interno contemplando o juízo de valor acerca dos demonstrativos e documentos contábeis, a ﬁm de
atender a Resolução TCEES nº227/2011.

Portanto, tendo o presente item apontado que o arquivo 02_RELUCI_14 inicialmente não emitiu opinião sobre
os demonstrativos contábeis que integram a prestação
de contas de 2015, uma vez que foi suprida essa ausência, sugere-se que seja considerado saneado o indício
de irregularidade.
Tendo sido sanada a irregularidade apontada no RT
250/2017, 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 na ITC 1012/2018.
DISPOSITIVO:
www.tce.es.gov.br

Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 1012/2018-9,
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 Colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo de Desenvolvimento Municipal de Boa Esperança, sob responsabilidade do senhor SEDRICK VASCONCELOS LOPES, relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2015, sob
o aspecto técnico-contábil, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art. 85
da mesma lei.
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/06/2018 - 17ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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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- 930/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Processo: 04987/2017-4
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: FMSAV - Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: THIAGO DELORENCE GAVA, MARIA THEREZA BAPTISTA CANDIDO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016 –
REGULAR – QUITAÇÃO- ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2016, sob a responsabilidade do Senhor Thiago Delorence Gava e da Senhora
Maria Thereza Baptista Cândido.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte, foram
analisadas pela então Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu Relatório Técnico – RT 533/2017
evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação dos responsáveis para apresentação de justiﬁcativas quanto ao seguinte achado:
Descrição do achado
Divergência entre o saldo dos demonstrativos contábeis e o
valor dos inventários de bens em almoxarifado e bens imóveis.

O indício de irregularidade apontado, e também assinalado na Instrução Técnica Inicial 1104/2017, propiciou a
citação dos responsáveis para apresentação de justiﬁcativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 1572/2017).
Regularmente convocados (Termos de Citação
1831/2017 e 1834/2017), os responsáveis exercitaram
seu direito de defesa, apresentando suas justiﬁcativas e
documentos comprobatórios.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Instrução Técnica Conclusiva 1489/20187, opinou no sentido de que as contas do exercício de
2016 do Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua
sejam julgadas Regulares, na forma do artigo 84, I da Lei
Complementar nº 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Dr. Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com a
www.tce.es.gov.br

área técnica, opinando pela REGULARIDADE da presente
prestação de contas anual.
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 Atílio Vivácqua, ora em discussão, referente
ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do Senhor
Thiago Delorence Gava e da Senhora Maria Thereza Baptista Cândido, preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico 533/2017 resultando na citação dos responsáveis com relação ao seguinte item:
Divergência entre o saldo dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens em almoxarifado
e bens imóveis
Base Legal: artigos 85, 96 e 100 da Lei 4.320/1964
Foi constatado no RT 533/2017, que conforme tabela
abaixo, o valor inventariado do bem não tinha sido devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil do Balanço Patrimonial, pressupondo tal situação falhas na contabilização, nas conciliações e/ou inventário
ou não elaboração do inventário físico, na medida em
que havia divergências entre o inventário de bens e os
valores registrados na contabilidade.
Descrição

Balanço Patrimonial
(a)
Estoques
28.852,08
Bens Móveis 1.864.605,79
Bens Imóveis 9.729.851,22
Bens Intangí- 0,00
veis

Inventário
(b)

Diferença
(a-b)

18.967,08
1.864.605,79
7.804.494,59
0,00

9.885,00
0,00
1.925.356,63
0,00

Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Foi alegado na defesa que a diferença entre o Balanço
Patrimonial e o Inventário, na conta Estoques, no valor
de R$ 9.885,00 (nove mil e oitocentos e oitenta e cinco
reais) referia-se apenas a falta de saída na contabilidade,
não realizado por equívoco, o que seria feito em 2017,
para a devida correção.
Em consulta a Prestação de Contas do exercício de 2017
(sistema CidadES), a área técnica observou que a conta
contábil de bens em estoque (almoxarifado), os valores
constantes no Balanço Patrimonial (arquivo Balpat.pdf)
e no Inventário (Invalm.pdf) registraram o mesmo valor
de R$ 483.350,35, restando claro que foram tomadas as
medidas necessárias ao acerto no exercício de 2017.
Quanto à divergência de bens imóveis, o responsável alegou que a diferença entre o Balanço Patrimonial
e o Inventário na Conta Bens Imóveis no valor de R$
1.925.356, 63 (um milhão e novecentos e vinte e cinco
mil e trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três
centavos) referia-se a obras em andamento que estavam
registradas na contabilidade, faltando registro no Patrimônio, informando que a correção seria feita em 2017.
Observou-se que os bens imóveis foram tratados como
obras em andamento não tendo sido incorporados ao inventário, uma vez que não houve o término da obra do
bem imóvel, sendo contabilizado em conta especíﬁca de
obras em andamento.
A área técnica constatou que na Prestação de Contas de
2017 (sistema CidadES), a conta contábil de bens imóveis, os valores constantes no Balanço Patrimonial (arquivo Balpat.pdf) no valor de R$ 7.810.841,15 e no Inventário (INVALM.pdf) o valor de R$ 7.804.494,59, sendo que a diferença de R$ 6.346,56 se referia a imóveis
em andamento, devidamente registrado na conta con-

tábil 123210600, constatando o acerto no exercício de
2017.

ponsabilidade do senhor Thiago Delorence Gava e da Se-

Posto isto, a ITC 1489/2018 opinou pelo afastamento
dessa irregularidade, tendo em vista que o gestor adotou medidas necessárias ao acerto das contas.

cício ﬁnanceiro de 2016, sob o aspecto técnico-contábil,

Tendo sido sanada a irregularidade apontada no RT
533/2017, os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se posicionou através
de Parecer da lavra do Procurador Luciano Vieira, que
endossou a proposição da área técnica, exposta na ITC
1489/2018, pugnando pela regularidade da presente
prestação de contas.
III. CONCLUSÃO
Desse modo, considerando que o Ministério Público de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da
área técnica, exposto por ocasião da ITC 1489/2018-7,
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 Colegiada, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR REGULAR a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua, sob reswww.tce.es.gov.br

nhora Maria Thereza Baptista Cândido, relativas ao exernos 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
1.2. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/07/2018 - 24ª Sessão Ordinária da
2ª Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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RELATORES

Atos dos Relatores
DECM 1697/2018

O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da veriﬁcação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.

PROCESSO TC: 5465/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEIS: VERA LÚCIA COSTA
CONSIDERANDO a solicitação de prorrogação de prazo
realizada pela Sr.ª VERA LÚCIA COSTA nos autos do processo TC 5465/2017, em razão do elevado grau de complexidade do caso em exame, DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, em cumprimento ao
artigo 63, inciso III, da Lei Complementar n.º 621/2012,
de modo excepcional, prorrogar o prazo da citação por
30 (trinta) dias, no que se refere à apresentação de justiﬁcativas, contados da publicação desta decisão, em virtude dos apontamentos constantes na INSTRUÇÃO TÉCNICA
INICIAL - ITC 0146/2018-9.
Vitória, 08 de outubro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECM 1684/2018
PROCESSO TC: 7866/2018
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO

SOS HUMANOS
GIOVANNA DEMARCHI ROSA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL/SEAD
DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, NOTIFICAR os responsáveis acima listados, para
que no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º do
art. 125 da Lei Complementar nº 621/2012 c/c artigo 307,
§ 1° do Anexo Único da Resolução TC n° 261/2013, prestem informações em razão dos itens questionados na
presente Representação com pedido de cautelar, que tratam do edital de Pregão Eletrônico nº 225/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para efetuar a Modernização da Gestão de Processos Administrativos da Prefeitura Municipal da Serra, mediante a execução das atividades e demais características e especiﬁcações técnicas contidas no Termo de Referência, através de
registro de preços, conforme Processo nº 44.276/2018 –
SEAD, encaminhando cópia integral digitalizada do referido processo.
A cópia da Representação deverá ser encaminhada juntamente com o Termo de Notiﬁcação.
Vitória, 04 de outubro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECM 1703/2018

REPRESENTANTE: PRO-MEMORIA SERVIÇOS LTDA

PROCESSO TC: 4722/2018

JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA SERRA

ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

RESPONSÁVEIS: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Com base no artigo 63, inciso III da Lei Complementar
nº 621/2012¹, DECIDO pela NOTIFICAÇÃO do Prefeito do

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURwww.tce.es.gov.br

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ

Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
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Município de Apiacá, Sr. FABRÍCIO GOMES THEBALDI, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao envio do
relatório da Tomada de Contas Especial instaurada por
meio da Portaria n° 422 de 01/03/2018 (publicada no Mural da Prefeitura em 01/03/2018), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades cometidas pelo Poder Executivo do Município, no tocante à contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica por inexigibilidade de licitação, sob pena de aplicação da multa pecuniária prevista no artigo 135, inciso IV² e § 1° da Lei Complementar 621/2012³.
Vitória, 09 de outubro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECM 1702/2018
PROCESSO TC: 5155/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (Governo)
EXERCÍCIO: 2016
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
RESPONSÁVEIS: JAIR CORRÊA
DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, em cumprimento ao artigo 63, III, da Lei Complementar 621/2012, que seja procedida a NOTIFICAÇÃO do
senhor JAIR CORRÊA, para, no prazo de 10 (dez) dias, ratiﬁcar os termos da defesa ou apresentar instrumento procuratório, sob pena de aplicação do art. 292, § 2º do Regimento Interno desta Corte.
Vitória, 09 de outubro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

www.tce.es.gov.br
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