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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2018
PROCESSO TC – 4298/2018
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, considerando a Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 031/2018, lavrada pelo Pregoeiro (peça nº 44), constatada a regularidade dos atos procedimentais e com fundamento no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei n° 10.520,
de 17 de julho de 2002, resolve HOMOLOGAR o procedimento licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2018, visando à
contratação de empresa especializada no fornecimento de 02 (dois) computadores desktop proﬁssional (workstation),
que teve como vencedora a empresa WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 30.393.954/0001-72, com sede Rua das Palmeiras, nº 815 - Sala 301, Santa Lúcia,
Vitória/ES, CEP nº 29056-210, no valor total de R$ 28.099,00 ( vinte e oito mil e noventa e nove reais).
Em 22 de novembro de 2018
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

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.

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

www.tce.es.gov.br
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ATOS DO PLENÁRIO

PLENÁRIO

Atos do Plenário
Atas das Sessões - Plenário
SESSÃO: 4ª SESSÃO ADMINISTRATIVA – 8/5/2018

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

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às treze horas, na sala das sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou aberta a 4ª Sessão Administrativa do exercício de
dois mil e dezoito deste Tribunal, convocada com base
nos artigos 9º, inciso XXVI, 22, parágrafo 4º, 64, caput,
e 479 do Regimento Interno desta Corte, nos termos da
portaria TC N 069/2017, da presidência desta Casa, para
o prosseguimento dos julgamentos dos processos constantes da pauta disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal no dia 26 de fevereiro do corrente,
com republicações nos últimos dias 21 de março e 25
de abril, de relatoria do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES e do senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, suspensos por pedidos de
vista na 2ª Sessão Administrativa de 2018. Integrando o
Plenário, estiveram presentes os excelentíssimos senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, o excelentíssimo senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando
a relatoria do conselheiro afastado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, e o excelentíssimo senhor conselheiro
em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA, ocupando a
relatoria do conselheiro afastado VALCI JOSÉ FERREIRA
DE SOUZA. Na Auditoria, presente a excelentíssima senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS.
www.tce.es.gov.br

Presente, ainda, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. Dando início aos trabalhos, o
senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, comunicou que a sessão fora convocada,
nos termos dos dispositivos regimentais supramencionados, a partir de solicitação do senhor conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, para a apreciação do processo
TC-9148/2017, que trata de recurso interposto por servidor desta Casa em face de decisão exarada pelo senhor
corregedor; e do senhor conselheiro em substituição
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, para a apreciação dos processos TC-6623/2015, TC-6629/2015 e TC-6691/2015, que
tratam de recursos inominados interpostos, respectivamente, pela Associação dos Servidores do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo – ASTCES, pela servidora desta Casa Anair Puziol de Oliveira e pelo senhor
conselheiro deste Tribunal SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO em face de decisões da presidência desta
Corte relativas a pagamentos de diferenças salariais. Seguindo a ordem natural da pauta, o senhor presidente
passou a palavra ao senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, que devolvera de vista o processo TC-9148/2017, de relatoria do senhor conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES. De imediato, o decano do colegiado proferiu seu voto-vista, em que divergiu
parcialmente do relator, tendo-o acompanhado quanto
ao não conhecimento do pedido de reconsideração interposto, em razão da ausência de requisito de admissibilidade, e divergido em relação ao arquivamento do
processo, pugnando pelo acolhimento do pedido do requerente de encaminhamento dos fatos para exame da
Comissão de Ética dos servidores do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo. Ante a divergência, o senhor
Sexta-feira, 23 de novembro de 2018
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presidente colocou o processo em discussão, momento
em que o senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA solicitou esclarecimentos sobre se o voto-vista estaria baseado em eventual omissão parcial identiﬁcada no voto do relator, tendo o senhor conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO reiterado que
divergira do voto do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES apenas quanto ao encaminhamento
ﬁnal do processo. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência manteve seu voto, pelo não conhecimento do
recurso, ocasião em que recordou que fundamentou seu
entendimento nas razões da decisão recorrida, exarada
pelo senhor corregedor desta Corte, conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN. Diante da manutenção da discordância entre os votos até então proferidos, o senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO
DA SILVA requereu vista dos autos. Em seguida, para a
apreciação dos processos constantes da pauta do senhor
conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOATTI, o
senhor presidente convocou, nos termos do artigo 28,
§1º, da Lei Complementar Estadual n. 621/2012, a senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS,
ante a ausência de quórum para o julgamentos dos feitos, uma vez que os senhores conselheiros SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO e DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER estão impedidos de atuarem como julgadores,
o primeiro por ser recorrente e o segundo por ter proferido a decisão recorrida. De imediato, a senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS também
informou seu impedimento para o processo, levando o
senhor presidente a adiar os julgamentos por ausência
de quórum. Antes do encerramento da sessão, o senhor
conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA sus-

citou questão de ordem a respeito dos prazos de vista
concedidos em sessões administrativas, sugerindo que,
excepcionalmente, fossem reduzidos, de modo que não
se prolongasse por demais o julgamento dos processos,
uma vez que, de acordo com a Portaria TC N 069/2017,
as sessões administrativas ﬁcaram designadas para o dia
da primeira sessão ordinária do Plenário de cada mês.
O senhor conselheiro substituto argumentou ainda que,
em caso de pedidos de vista feitos por todos os membros da Casa, o processo levaria, no mínimo, 07 meses
para sua conclusão, pelo que insistiu na redução do intervalo de tempo entre as sessões administrativas, ainda
que de forma excepcional. De plano, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, com
fundamento no artigo 76, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, considerando razoável a colocação do senhor conselheiro substituto, decidiu então
pela impossibilidade de prorrogação do prazo de vista,
previsto no artigo 82, §§ 1º e 2º, da Norma Interna, em
se tratando de sessões administrativas, sendo o prazo
único. Na oportunidade, o senhor presidente sublinhou
que o prazo de vista em sessões administrativas, mesmo
sem possibilidade de prorrogação, já é bem maior que o
praticado nas sessões ordinárias, entendendo ser plenamente suﬁciente para a elaboração de voto-vista. Diante
da repercussão da decisão, o senhor presidente, com base no artigo 76, parágrafo único, inciso IV, do Regimento Interno, submeteu seu posicionamento ao Plenário,
o que foi acatado, à unanimidade. Assim, sua excelência
comunicou que, doravante, havendo pedido de vista em
sessão administrativa, o processo deverá ser devolvido
na sessão subsequente. – ORDEM DO DIA – Julgamento
dos quatro processos constantes da pauta, conforme ﬂ.
www.tce.es.gov.br

6, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo
a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, convocou os membros deste Tribunal para a próxima sessão, que seria ordinária, a ocorrer
no mesmo dia, à hora regimental, e deu por encerrada a
sessão administrativa às treze horas e vinte e cinco minutos, determinando, ainda, que fosse feita a lavratura desta ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por
mim, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões, pelo senhor presidente, demais conselheiros e senhora conselheira substituta.
PAUTA DA ATA DA 4ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DO
PLENÁRIO – 8/5/2018
CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 09148/2017-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso
Recorrente: Identidade preservada
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Vista concedida. Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 06623/2015-3

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018
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Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso Inominado
Apensos: 03741/2015-9, 06629/2015-1, 06691/2015-1,
11578/2014-5
Interessado: ASTCES [VITOR RIZZO MENECHINI]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado.
Processo: 06629/2015-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso Inominado
Apensos: 03741/2015-9, 06623/2015-3, 06691/2015-1,
11578/2014-5
Interessado: ANAIR PUZIOL DE OLIVEIRA
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado.
Processo: 06691/2015-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso Inominado
Apensos: 03741/2015-9, 06623/2015-3, 06629/2015-1,
11578/2014-5
Interessado: SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado.
Total geral: 4 processos

SESSÃO: 5ª SESSÃO ADMINISTRATIVA – 5/6/2018
Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às treze horas, na sala das sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou
aberta a 5ª Sessão Administrativa do exercício de dois mil
e dezoito deste Tribunal, convocada com base nos artigos
9º, incisos XXVI e XXXI (por analogia), 22, § 4º, 64 e 479
do Regimento Interno deste Tribunal, nos termos da Portaria nº 069/2017, da presidência desta Corte, para o
prosseguimento dos julgamentos dos processos constantes da pauta disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico
deste Tribunal no dia 26 de fevereiro do corrente, com republicações nos últimos dias 21 de março, 25 de abril e
22 de maio, de relatoria do senhor conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES e do senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, suspensos por pedidos
de vista, bem como para o julgamento dos novos processos incluídos em pauta, publicados no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal no último dia 22 de maio, de relatoria do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES e do senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA. Integrando o Plenário, estiveram presentes os excelentíssimos senhores conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, o
excelentíssimo senhor conselheiro em substituição JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a relatoria do conselheiro
afastado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, e o excelentíssimo senhor conselheiro em substituição MARCO
ANTONIO DA SILVA, ocupando a relatoria do conselheiro
afastado VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA. Na Auditoria,
presente a excelentíssima senhora conselheira substituta
www.tce.es.gov.br

MÁRCIA JACCOUD FREITAS. Presente, ainda, ODILSON
SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões.
Para iniciar o julgamento dos processos na ordem natural
da pauta, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, com fundamento no artigo
21, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, convidou
o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER a
assumir a presidência para o exame do processo TC1577/2017, que trata de recurso inominado interposto
pelos senhores auditores de controle externo desta Casa
Fábio Brambilla Rodrigues, Gustavo Rubert Rodrigues e
Raquel Spinassé Gil Santos, de relatoria do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, tendo em vista
seu impedimento, nos termos do artigo 144, inciso II, do
novo Código de Processo Civil, uma vez que sua excelência proferiu a decisão recorrida. O senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, no exercício da presidência, passou a palavra ao relator, senhor conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, que, de imediato, proferiu seu voto, pelo conhecimento e provimento ao recurso, no sentido de reformar a decisão combatida para
conceder a progressão temporal devida aos recorrentes
em razão dos 2 anos de serviços prestados durante o estágio probatório, com efeitos ﬁnanceiros a partir da data
em que concluíram o referido estágio. Aberta a discussão
e votação, o Plenário, à unanimidade, acompanhou o voto do relator. Após o julgamento, o senhor conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN registrou
sua satisfação com o entusiasmo e o empenho dos novos
auditores de controle externo desta Casa, que, em conjunto com os mais antigos, têm contribuído decisivamente para o atingimento das metas traçadas no plano estratégico deste Tribunal, ressaltando, ainda, a competência
Sexta-feira, 23 de novembro de 2018
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do corpo técnico do órgão e a importância da oxigenação
dos servidores, o que considerou muito importante e
saudável para a instituição, como se observa nos novos
produtos desenvolvidos por esta Corte, no que foi acompanhado pelo senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, pelo senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, e pelo próprio relator, senhor
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, conforme
notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Pela ordem! Não pretendo aqui fazer nenhuma segregação entre os auditores novos e antigos. Mas gostaria de
registrar a satisfação que tenho tido e percebido, em diversas ocasiões com os conselheiros, dos trabalhos realizados por parte de vocês; pelo menos em oportunidades
que tive de participar e conhecer o trabalho. Registo o entusiasmo e o empenho dessa nova leva de auditores, leva
que se soma a uma reconhecida competência dos auditores mais antigos. Oxigenação é algo de se registrar nos
nossos produtos novos, no atingimento das metas estabelecidas no plano estratégico do Tribunal, particularmente, quando participo de algumas reuniões que tratam desses produtos. Em reuniões conduzidas por nossos
auditores, às vezes me deparo com um auditor ou com
uma auditora conduzindo uma reunião e pergunto há
quanto tempo estão aqui, porque já estão dominando o
tema. E me surpreendo quando encontro como resposta
que são auditores do novo concurso. Queria fazer este registro porque acho adequado neste momento. O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Acompanho integralmente vossa excelência. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO Filio-me à manifestação do conselheiro Chamoun. O SR.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - A manifestação do conselheiro Chamoun é unânime neste Plenário. Também me ﬁlio a isso, até pelo voto que tenho”.
Encerrada a apreciação do processo TC-1577/2017, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO, reassumiu a presidência e devolveu a palavra ao
senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES para relatar o processo TC-9148/2017, que trata de recurso
interposto por servidor desta Casa em face de decisão
exarada pelo senhor corregedor, em analogia ao disposto
no artigo 9º, inciso XXXI, do Regimento Interno deste Tribunal, que havia sido devolvido de vista pelo senhor conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA. De
pronto, o senhor conselheiro substituto proferiu seu voto-vista, acompanhando o relator pelo não conhecimento do recurso, adicionando fundamentos. Colocado o
processo em discussão e votação, o relator acolheu os
acréscimos do voto-vista do senhor conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA, tendo tal posicionamento prevalecido, por maioria, restando parcialmente
vencido, em atenção ao artigo 86, § 2º, do Regimento Interno, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO, que havia proferido voto-vista também pelo acolhimento do pedido de encaminhamento dos fatos
para exame da Comissão de Ética dos Servidores deste
Tribunal. Na ocasião, o senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, registrou o impedimento do senhor corregedor desta Corte, conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, para apreciar o feito, por ter proferido a decisão recorrida, nos termos do artigo 144, inciso II, do novo Código de Processo
Civil. Adiante, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, passou a palavra ao senhor
www.tce.es.gov.br

conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
para relatar os processos TC-6623/2015, TC-6629/2015 e
TC-6691/2015, que tratam de recursos inominados interpostos, respectivamente, pela Associação dos Servidores
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – ASTCES, pela servidora desta Casa Anair Puziol de Oliveira e
pelo senhor conselheiro deste Tribunal SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO em face de decisões da presidência desta Corte relativas a pagamentos de diferenças
salariais, em que o relator votou, quanto aos primeiros,
pelo conhecimento dos recursos interpostos, por considerar prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela negativa de provimento, mantendo-se incólumes as decisões recorridas, com expedição de determinação ao controle interno deste Tribunal
para imediata instauração de tomada de contas especial;
e, quanto ao último, pelo conhecimento do recurso, pela
rejeição das preliminares suscitadas, e no mérito, pela
negativa de provimento, mantendo-se incólume a decisão presidencial, com expedição da mesma determinação constante dos votos anteriores. Na sequência, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO, registrou o impedimento do senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER para apreciar o feito,
por ter proferido a decisão recorrida, nos termos do artigo 144, inciso II, do novo Código de Processo Civil, e concedeu a palavra ao senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, que devolvera de vista os processos
mencionados, tendo sua excelência proferido voto pela
realização de diligência interna no prazo de 30 dias. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência manteve seu
voto, manifestando-se no sentido de que a existência de
pareceres de duas comissões, designadas no âmbito desSexta-feira, 23 de novembro de 2018
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ta Corte especialmente para tratar da matéria, em períodos diferentes, supera a necessidade das novas providências administrativas sugeridas no voto-vista, bem como
que seu voto prevê, como etapa seguinte, a instauração
de tomada de contas especial, o que entende ser o processo de ﬁscalização mais apropriado para o deslinde da
questão, momento em que o senhor conselheiro em
substituição MARCO ANTONIO DA SILVA solicitou vista
dos autos, conforme notas taquigráﬁcas a seguir: “O SR.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - (leitura do voto-vista) O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI - Presidente, minha posição é o fato
de haver as comissões já formadas, e, já externada a posição, superou uma fase administrativa interna a cargo
do gestor. Tanto é que se tem a decisão do então presidente, conselheiro Domingos, sobre o processo. Inclusive,
quando faço referência à questão da legitimidade da comissão, coloco que tem uma formação consultiva e opinativa e, necessariamente, a decisão foi feita, é do presidente. Então, superadas essas questões administrativas e
apuradas, entendo que, na verdade, o passo seguinte que talvez tivesse que ser adotada lá atrás, quando se
identiﬁcou - seria determinar a instauração de tomada de
contas. E imagino a tomada de contas como uma ferramenta adequada, por quê? Porque temos duas comissões
formadas por servidores do Tribunal de Contas. Uma com
perﬁl de servidores efetivos, mas muitos deles beneﬁciários daqueles mesmos valores, e uma outra comissão que
se questiona que parte dela era de servidores comissionados que, por sua vez, talvez não tivesse essa legitimidade.
Entendo que a aferição num processo de ﬁscalização seria mais adequada para dar sustentação à própria decisão que seria tomada em relação ao processo. Porque pe-

la independência do auditor de controle externo ele estaria capacitado para chegar à conclusão em relação a esses valores. Por isso mantenho a posição por sugerir a determinação de instauração de tomada de contas especial.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA - Senhor presidente, pela ordem? Solicito vista do
processo.” Em seguida, o senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, passou a palavra ao
senhor conselheiro em substituição MARCO ANTONIO
DA SILVA para relatar o processo TC-2755/2018, que trata
de recurso interposto pelo Ministério Público Especial de
Contas contra a Decisão Administrativa TC-13/2017, que
arquivou investigação preliminar examinada no processo
TC-7259/2017. O senhor conselheiro substituto proferiu
voto pelo não conhecimento do recurso e pelo seu arquivamento, oportunidade em que o senhor conselheiro em
substituição JOÁO LUIZ COTTA LIOVATTI informou que teve a impressão de ter lido outro voto no sistema eletrônico deste Tribunal, diverso do proferido pelo relator, reconhecendo, porém, que consta no referido sistema que o
voto fora devidamente disponibilizado, nos termos da
Resolução TC 309/2017, pelo que requereu vista dos autos, tendo o senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA aﬁrmado que se tratava do mesmo voto
disponibilizado no dia 30 de maio, tudo conforme notas
taquigráﬁcas a seguir: “O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Senhor presidente, tive a impressão de que, quando tive acesso ao voto, que o voto
era diferente deste. Porque ﬁz a leitura e a conclusão do
dispositivo era outra. Pelo menos tive essa impressão.
Tanto é que ia fazer este questionamento no início. O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA
– Qual conclusão? O voto, com certeza é o mesmo. Não
www.tce.es.gov.br

mexi no voto. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI – Tanto é que criou uma dúvida. Porque no primeiro processo relatado pelo conselheiro Sérgio Borges tinha, aparentemente, uma relação com este
processo na medida da fundamentação. Ia até fazer este
questionamento porque tive a impressão de ter lido outro
voto. Mas vi que foi criado dia 30 de maio, às 19:21hs. O
SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – Não tem como ter sido alterado. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Fiz essa leitura hoje de manhã e devo ter me equivocado. O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA
– Dia 30, está no sistema. É não conhecer e arquivar. O
SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Agora, em relação à fundamentação aplicada
nesse primeiro processo relatado pelo conselheiro Sérgio,
está um pouco diferente aqui também, não é? O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA –
Porque o caso lá é um pouco diferente também. Lá, abordei especiﬁcamente com mais prontidão aquela questão
de que ele não colocou o pedido de encaminhando à Corregedoria, digamos assim, no pedido inicial, lá na fase recursal. E aqui não existe essa particularidade. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Tanto é que comentei que ﬁquei um pouco perplexo no primeiro momento porque achei que um não estava conhecendo e este estaria conhecendo. Mas como são situações diferentes, peço licença para solicitar vista.” Antes
de encerrar a sessão, o senhor presidente lembrou a todos de que o prazo de vista concedida em sessão administrativa não admite prorrogação, conforme decidido
em questão de ordem suscitada na 4ª Sessão Administrativa deste Colegiado do presente exercício. – ORDEM DO
Sexta-feira, 23 de novembro de 2018
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DIA – Julgamento dos 6 processos constantes da pauta,
conforme ﬂs. 8 e 9, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, convocou os membros deste Tribunal para a próxima sessão, que seria ordinária, a ocorrer no mesmo dia, à hora regimental, e deu
por encerrada a sessão administrativa às treze horas e
quarenta e cinco minutos, determinando, ainda, que fosse feita a lavratura desta ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, ODILSON SOUZA BARBOSA
JUNIOR, secretário-geral das sessões, pelo senhor presidente, demais conselheiros e senhora conselheira substituta.
PAUTA DA ATA DA 5ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DO
PLENÁRIO - 5/06/2018
CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 01577/2017-4
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso Inominado
Interessado: Servidor público (FABIO BRAMBILLA RODRIGUES), Servidor público (GUSTAVO RUBERT RODRIGUES),
Servidor público (RAQUEL SPINASSE GIL SANTOS)
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Modiﬁcar
decisão com o ﬁm de
conceder progressão temporal, com efeitos ﬁnanceiros.
Arquivar.

Processo: 09148/2017-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso
Recorrente: Identidade preservada
Vista: Marco Antônio da Silva (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Não conhecer. Arquivar. Nos termos do voto do relator, com os acréscimos do
voto-vista do cons. subst. Marco Antonio. Por

Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso Inominado
Apensos: 06691/2015-1, 06623/2015-3, 03741/2015-9,
11578/2014-5
Interessado: ANAIR PUZIOL DE OLIVEIRA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Marco Antônio da Silva.
Processo: 06691/2015-1

maioria. Parcialmente vencido o cons. Ranna, que votou
também pelo

Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

encaminhamento à Comissão de Ética.

Classiﬁcação: Recurso Inominado

Total: 2 processos
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 06623/2015-3
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso Inominado
Apensos: 06691/2015-1, 06629/2015-1, 03741/2015-9,
11578/2014-5
Interessado: ASTCES [VITOR RIZZO MENECHINI (OAB:
10918-ES)]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Marco Antônio da Silva.
Processo: 06629/2015-1

www.tce.es.gov.br

Apensos: 06629/2015-1, 06623/2015-3, 03741/2015-9,
11578/2014-5
Interessado: SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Marco Antônio da Silva.
Total: 3 processos
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 02755/2018-3
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso
Apensos: 07259/2017-9
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
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(HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
Deliberações: Vista concedida. João Luiz Cotta Lovatti.
Total: 1 processo

Total geral: 6 processos
SESSÃO: 6ª SESSÃO ADMINISTRATIVA – 3/7/2018
Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às treze horas, na sala das sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou
aberta a 6ª Sessão Administrativa do exercício de dois
mil e dezoito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, convocada com base nos artigos 9º, incisos XXVI e
XXXI (por analogia), 22, § 4º, 64 e 479 do Regimento Interno deste Tribunal, nos termos da Portaria nº 069/2017,
da presidência desta Corte, para o prosseguimento do
julgamento dos processos constantes das pautas disponibilizadas no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Corte nos
dias 26 de fevereiro e 22 de maio do corrente, com republicações nos últimos dias 21 de março, 25 de abril, 22 de
maio e 21 de junho, de relatoria dos excelentíssimos senhores conselheiros em substituição JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI e MARCO ANTONIO DA SILVA, suspensos por
pedidos de vista, bem como para o julgamento do novo
processo incluído em pauta, conforme disponibilização
no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Tribunal no último dia
21 de junho, de relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES. Integrando o
Plenário, estiveram presentes os excelentíssimos senhores conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e SÉR-

GIO MANOEL NADER BORGES e os excelentíssimos senhores conselheiros substitutos JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a relatoria do conselheiro afastado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, e MARCO ANTONIO
DA SILVA, ocupando a relatoria do conselheiro afastado
VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA. Na Auditoria, presente
a excelentíssima senhora conselheira substituta MÁRCIA
JACCOUD FREITAS. Presente, ainda, ODILSON SOUZA
BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. Para iniciar o julgamento dos processos conforme a ordem natural da pauta, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, com fundamento no artigo
21, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, convidou
o senhor vice-presidente, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, a assumir a presidência para o exame
do processo TC-9182/2017, que trata de recurso inominado interposto pelo senhor auditor de controle externo
desta Corte William Ribeiro Mota em face da decisão da
Presidência desta Casa que indeferiu a interrupção de férias para concessão de licença médica ao servidor, de relatoria do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, tendo em vista seu impedimento, nos termos
do artigo 144, inciso II, do novo Código de Processo Civil,
uma vez que sua excelência proferiu a decisão recorrida.
O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER,
no exercício da presidência, convocou a senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS para compor
o quórum, nos termos do artigo 28, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 621/2012, e passou a palavra ao relator, senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, que, de imediato, proferiu seu voto, pelo conhecimento e negativa de provimento ao recurso, no que foi
acompanhando pelo Plenário, à unanimidade. Após o
www.tce.es.gov.br

julgamento, o senhor vice-presidente, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, devolveu a condução dos
trabalhos ao senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, que, de plano, informou o
adiamento do julgamento dos processos TC-6623/2015,
TC-6629/2015 e TC-6691/2015, que tratam de recursos
inominados interpostos, respectivamente, pela Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo – ASTCES, pela servidora desta Casa Anair
Puziol de Oliveira e pelo senhor conselheiro deste Tribunal SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO em face de
decisões da presidência desta Corte relativas a pagamentos de diferenças salariais, constante da pauta do
senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI, devolvidos de vista pelo senhor conselheiro em
substituição MARCO ANTONIO DA SILVA, ante a ausência
de quórum, uma vez que o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER é impedido para atuar nos feitos, por ter proferido a decisão recorrida, também nos
termos do artigo 144, inciso II, do novo Código de Processo Civil, e a senhora conselheira substituta MÁRCIA
JACCOUD FREITAS registrara sua suspeição. Na ocasião, o
senhor presidente justiﬁcou as ausências dos senhores
conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO e
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, ambos por
motivo de saúde. Antes do início de sua pauta, o senhor
conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA,
considerando o lapso temporal existente para a designação das sessões administrativas desta Corte, nos termos
da Portaria nº 069/2017, da presidência desta Casa, sugeriu a redução do prazo para a realização da próxima
sessão dessa natureza, solicitando que fosse reduzido
para quinze dias, momento em que o senhor presidente,
Sexta-feira, 23 de novembro de 2018
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conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, informou que veriﬁcaria as agendas dos senhores conselheiros para, se for o caso, atender à solicitação. Na mesma
oportunidade, sua excelência lembrou da necessidade
de inclusão do voto-vista no sistema de processos eletrônicos desta Corte, em atenção ao artigo 82, § 7º, do Regimento Interno deste Tribunal. Na sequência, o senhor
conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA relatou o processo TC-2755/2018, que trata de recurso interposto pelo Ministério Público Especial de Contas contra a
Decisão Administrativa TC-13/2017, que arquivou investigação preliminar examinada no processo TC7259/2017, proferindo voto pelo não conhecimento do
recurso e pelo seu arquivamento, oportunidade em que
o senhor conselheiro em substituição JOÁO LUIZ COTTA
LIOVATTI, que havia solicitado vista dos autos, acompanhou o relator, assim como os demais integrantes do Plenário. Antes do encerramento da sessão, o senhor conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA
trouxe ao Plenário requerimento de referendo à Decisão
Monocrática 924/2018, proferida por sua excelência nos
autos do processo TC-05438/2018, que trata de recurso
inominado intentado pelo integrante do Ministério Público Especial de Contas junto a este Tribunal senhor HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA em face de Decisão/
despacho 25209/2018, expedida pelo senhor conselheiro presidente deste Tribunal nos autos do processo TC424/2018, a respeito de cessão de servidor. O senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, ao identiﬁcar que foi o prolator da decisão impugnada, declarou-se impedido, com base no artigo 144, inciso
II, do Código de Processo Civil, e passou a presidência ao
senhor vice-presidente, conselheiro DOMINGOS AUGUS-

TO TAUFNER, nos termos do artigo 21, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. O senhor vice-presidente,
no exercício da presidência, convocou a senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS para composição de quórum, com fundamento no artigo 28, §1º, da
Lei Orgânica desta Corte, e, inicialmente, ponderou sobre a possibilidade de inclusão em pauta do processo
sem a necessária publicação, tendo o relator informado
que não estava incluindo o processo em pauta, mas apenas ratiﬁcando sua decisão singular. O senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA lembrou que
houve casos nesta Corte de arquivamento de processo
via decisão monocrática e aﬁrmou que não haveria impedimento no caso em debate, sendo desnecessária a
publicação da pauta, uma vez que o regimento determina a inclusão na primeira sessão subsequente à decisão
monocrática. Por sua vez, o senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI entendeu que o procedimento intentado pelo relator pode causar maiores
gravames, manifestando-se no sentido de que seria mais
prudente e transparente haver a publicação do processo
na pauta, como ocorre usualmente nesta Corte. Na oportunidade, sua excelência asseverou que arquivamento
por decisão monocrática é procedimento ilegítimo e
submeteu ao colegiado proposta de revogação da decisão monocrática exarada pelo relator. O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES acompanhou o
senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI quanto à necessidade de publicação e solicitou
a retirada do sigilo do processo, o que foi subscrito pela
senhora conselheira convocada MÁRCIA JACCOUD FREITAS, que acrescentou não ter sido possível examinar os
autos naquele momento. Encerradas as discussões, o sewww.tce.es.gov.br

nhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFER, no
exercício da presidência, decidiu pela retirada de pauta
da matéria, para oportuna inclusão em pauta, com a devida publicação, bem como pelo levantamento do sigilo
nos autos, e submeteu ao Plenário a proposta do senhor
conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI de revogação da decisão monocrática, o que não foi acolhido,
tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas:
“O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA - Senhor presidente, pela ordem! Não passamos por essa fase, foi concedida a Decisão Monocrática 0924/2018, do processo TC-05438/2018, recurso inominado intentado pelo integrante do Ministério Público
Especial de Contas, senhor Heron Carlos Gomes de Oliveira. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Pela ordem! Passo a presidência
dos trabalhos ao conselheiro Taufner. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Concedo a palavra
ao conselheiro Marco Antonio. O SR. CONSELHEIRO EM
SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA - Senhor presidente, como disse é a Decisão Monocrática 0924/2018,
do Processo TC-05438/2018, recurso inominado, intentado pelo integrante do Ministério Público Especial de Contas, senhor Heron Carlos Gomes de Oliveira. (leitura) Sejam os autos arquivados. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Convoco a conselheira Márcia. Vou ponderar aqui com o conselheiro porque, na realidade, foi incluso em pauta e não foi publicado. E como
há um... não é bem um gravame, mas há, de certa forma,
um arquivamento e geralmente só incluímos em pauta
aquilo que há toda consonância com o Ministério Público
e com a área técnica, neste caso, concedo a palavra à
vossa excelência para justiﬁcar. O SR. CONSELHEIRO EM
Sexta-feira, 23 de novembro de 2018
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SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA – Desculpe!
Na verdade, não estou incluindo em pauta, estou referendando. O referendo é feito na primeira sessão subsequente, independentemente de publicação. Posso realmente incluir em pauta apenas para efeito de referendo,
mas o gravame não subsiste, até porque já foi feita a decisão. A admissibilidade do recurso é de competência do
relator. Estou citando aqui, inclusive, o Regimento Interno, artigo 397, Câmara ou Plenário pode indeferir liminarmente. É o caso. Não seria, ao meu sentir, não é o caso de publicação de pauta. Esse ato inclusive já está sendo objeto de questionamento judicial. Então, acho que
tem que ser levado à homologação perante o Colegiado.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER De qualquer maneira, submeto essa questão ao Plenário.
Primeiro, essa preliminar que acabei suscitando, se cabe
ou não aceitar essa inclusão em pauta. Depois então,
sendo aceita, votamos o mérito. Em discussão. O SR.
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Presidente, todo o material dessa decisão monocrática traz na publicação... foi bastante extensa e tive
oportunidade de ler, fatos que acabam reportando a situações em que este Tribunal de Contas, enquanto ente
administrativo, não adota a impessoalidade como um
padrão para determinados tipos de atos administrativos.
Então, independente... e isso não tem no mérito e fazendo juízo de valor em relação a isso. Mas, de fato, é isso
que é, uma representação feita pelo Ministério Público
em relação a isso. Onde ele coloca diferentes situações
no preenchimento de determinados cargos ou na tramitação de cessão de servidores, em que teria sido adotado, nos procedimentos, diferenças em relação às pessoas, e, consequentemente, ferindo o princípio da impesso-

alidade. Isso só para contextualizar em relação à gravidade do que se está colocando no ato. Por outro lado, temos uma situação em que o relator, em concedendo a
medida liminar, sujeita à apresentação na sessão seguinte, já adota o procedimento de arquivar o processo. Quer
dizer, fazendo o juízo de valor em relação aos requisitos
de admissibilidade, que, de fato, é do relator, mas também não é um procedimento usual aqui no Tribunal. E,
quando temos, apresentamos um voto, submeteremos à
publicação e, consequentemente, vem seguinte. E é objeto até de discussão, e que pode ser até revertido, uma
coisa que também pode vir a ocorrer. Agora, adotar esse
procedimento de submeter em arquivar um processo por
meio de uma decisão monocrática, sujeita à referendo, e
considerando que também tem até uma restrição em relação à vista, que teria que ser na mesma sessão... olhe a
restrição que teríamos em relação a isso. Então, entendo
como prudente que se realmente ﬁzesse a publicação e
que fosse trazida no objeto normal e seguindo, até para
dar mais segurança à decisão que será tomada pelo Colegiado e em relação também até à própria gravidade
que envolve esses temas. Acho que essas coisas têm que
ser transparentes. Aí temos uma outra situação, parece
que esse processo está sujeito a sigilo, que talvez também não há necessidade. E tivesse transparência. Acho
que essas questões têm que ser abordadas de maneira
frontal e a decisão que é tomada é uma decisão do Colegiado que, por sua vez, dá sustentação à própria administração. Então, entendo que realmente deveria ser submetida à publicação e sem sigilo. O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Continua em discussão. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA - Pela ordem! É uma situação tranwww.tce.es.gov.br

quila. Posiciono-me com bastante tranquilidade naquilo
que... obviamente só assino aquilo que entendo que tenho total tranquilidade que posso fazer. Primeiro, o sigilo
do processo não foi colocado pelo relator. Só para esclarecer. Se existe algum sigilo no processo não foi colocado
pelo relator. Então, temos que ver o início do processo
para ver o que está acontecendo, até porque é um processo de índole eminentemente administrativa. Pode ter
sido colocado no início do processo. A questão do não conhecer e de arquivamento, obviamente decorre exatamente do não conhecimento. E já tivemos casos aqui em
que o relator não conheceu e arquivou monocraticamente. Não precisa nem dizer do que se trata, que as pessoas
saberão bem o que estou falando. No que diz respeito à
essência da decisão, se outros tiveram tratamento A ou
B, vai de encontro exatamente com a essência da decisão, que o ato é discricionário. O ato discricionário é praticado ao interesse da administração. A administração
vai avaliar cada caso, se vai ou não conceder. Então, o
que está discutindo aqui seria essa essência de um ato
que já foi objeto de publicação. No que diz respeito se vai
ser feito ad referendum ou não nesta sessão e se o prazo
é exíguo, obviamente entendo que não há impedimento,
porque não há concessão de cautelar, para que se peça,
inclusive, vista. Mas se também for do interesse do Colegiado, não vejo problema nenhum também. Fiz aquilo
que deveria fazer na primeira sessão. Agora, se o Colegiado achar, por bem, que delonguemos, que publique
para a próxima sessão, que já pedi até antecipação, ou
para daqui a trinta dias, que seja, não há problema nenhum. O ato continua com os efeitos até que o Tribunal
diga o contrário. E vou até solicitar que se veja o que está acontecendo, até se for o caso que se faça o levantaSexta-feira, 23 de novembro de 2018
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mento do sigilo, que volto a dizer: não foi colocado pelo
relator do processo. Parece-me que as pessoas têm interesse em ter acesso ao processo e fazer a leitura das peças. Então, não vejo diﬁculdade nenhuma. De minha parte já deixo claro: ﬁz aquilo que entendo que tem que ser
feito, que é submeter ao Colegiado na primeira sessão.
Se o Colegiado entende que é melhor que se publique,
não é prejuízo, pelo contrário, é bom que as pessoas
olhem, leiam e reﬂitam. Mas a posição está dada. Acho
que o que foi feito está correto. Se quiserem, de alguma
maneira, prorrogar, haver uma dilação, faremos isso.
Não vejo problema. Agora, a essência do ato, falei inclusive no momento em que submeti, é de cunho eminentemente discricionário. Que justiﬁca uma atuação em favor de A ou de B ou não, que é o caso. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Presidente, considerando toda a minha manifestação anterior, entendo que o fato de o relator ter decidido pelo arquivamento, a decisão monocrática é ilegítima e não deve prosperar. Então, submeto ao Colegiado que revogue
essa decisão monocrática e que venha, por meio de voto
submetido à próxima sessão, devidamente publicado. O
SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA - Quando não se conhece de um recurso ou de
uma representação, denúncia, qual o caminho lógico?
Vou prosseguir em que, se não há interesse, não há ilegitimidade, se não há o que ser instruído e decido? Então,
só havia um caminho a decidir; obviamente que isso não
foi decido, tão somente, monocraticamente. Está sendo
referendado no Colegiado. O integrante do Colegiado
pode pedir vista, apresentar seu voto-vista. E o Colegiado
vai decidir. Também já disse que não vejo prejuízo nenhum em fazê-lo daqui a quinze dias, como pedi; obvia-

mente se tiver sessão vai ser para todos os demais, ou
trinta dias. Estou tranquilo. E se o Colegiado entender
que tem que ser por voto, que seja. Mas a decisão está
dada, ratiﬁco os termos da publicação tal qual foi realizada. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES - Senhor presidente, uma sugestão, se não falarmos, ﬁcará esse impasse a vida toda. Acho que o ideal, e
o bom senso, é a prorrogação – o conselheiro relator já
disse que concorda - e a publicação do voto. Porque aí,
mais claro que isso só a transparência mesmo. O SR.
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA - Com a retirada do sigilo, que não foi colocada. O
SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES Com a retirada do sigilo, com certeza! Essa é a minha posição, meu voto é esse. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Então, pela manifestação dos presentes, que não seja votado hoje, seja incluído em pauta, com publicação e também a retirada do
sigilo. É isso? O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - É isso. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Apresentei uma proposição
de que é incompatível com o processo o arquivamento
via decisão monocrática e, por isso, deve ser revogado, e
somente é apreciado por meio de votos submetidos regularmente. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Na realidade, a decisão monocrática ﬁca suspensa aqui, de certa forma. Porque só
vai consolidar o arquivamento a partir do momento em
que for referendada pelo Plenário. Na realidade, se fosse
uma decisão monocrática que causasse um gravame externo para se cumprir de imediato e se não fosse plausível, não fosse possível, teríamos realmente um problema. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
www.tce.es.gov.br

ANTONIO DA SILVA - Não quer colocar em votação o que
o conselheiro quer? Acho que é o direito legítimo dele colocar em votação. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Estou ponderando. Já
constato que já houve consenso no tocante à necessidade de publicação e também o levantamento do sigilo. Então esses pontos já são consensuais. O SR. CONSELHEIRO
EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA - Presidente, só uma informação, que é relevante. Esse ato já
foi objeto de crivo do Tribunal de Justiça e foi indeferida
a medida liminar. Então, não parece que o ato seja tal
qual colocado pelo conselheiro. Sinto-me bem tranquilo
para ratiﬁcar todos os termos da decisão apresentada.
Se vossa excelência quiser, obviamente, colocar em votação, o que o Colegiado decidir será acatado. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
- O fato de o TJ já ter decidido algo, claro que nos inﬂuencia, mas aqui estamos numa decisão administrativa. Então, muitas vezes a pessoa pede uma coisa no Judiciário,
mas lá não há o direito subjetivo, líquido e certo para
conceder. Mas, na via administrativa, muitas vezes o administrador pode conceder aquele direito para uma decisão. E aqui está sendo um recurso contra uma decisão do
Tribunal que vem a este Colegiado. Então é possível.
Mas, de qualquer maneira, a decisão do TJ inﬂuencia no
mérito. Primeiro fato, é consenso, com aquiescência do
Plenário, de que vamos solicitar a inclusão em pauta. O
conselheiro deve solicitar a inclusão em pauta e levantar
o sigilo. Isso é consensual. Não houve consenso no tocante à revogação da decisão monocrática. Então, em discussão se revoga ou não a decisão monocrática. A SR.ª
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS Senhor presidente, essa revogação ou não, para termos
Sexta-feira, 23 de novembro de 2018

12

ATOS DO PLENÁRIO

um posicionamento melhor, seria interessante a publicação, a leitura da decisão do conselheiro relator. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER - Está levantando uma questão porque, realmente, teria que ter, para revogar, teria que ter o processo em pauta. De certa forma, está colocando isso. Então,
realmente concordo com as ponderações de vossa excelência. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES - Concordo também. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Então, mais
alguém quer se pronunciar sobre o assunto? Conselheiro
Lovatti, vossa excelência que propôs a revogação da cautelar, quer se pronunciar? Sinto que a maioria está contrária. Então não vamos revogar a cautelar, até mesmo
porque o processo não está em pauta. Foi inserido, mas
estamos retirando para então votar assim que o conselheiro publicar. Fica consolidado isso, o processo ﬁca retirado de pauta e será inserido no momento em que o relator entender que pode reinserir. E também suspenso o
sigilo.” – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 5 processos
constantes da pauta, conforme ﬂs. 11, parte integrante
da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, convocou os membros deste Tribunal para a próxima
sessão, que seria ordinária, a ocorrer no mesmo dia, à
hora regimental, e deu por encerrada a sessão administrativa às treze horas e quarenta e cinco minutos, determinando, ainda, que fosse feita a lavratura desta ata,
que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim,
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das
sessões, pelo senhor presidente, demais conselheiros e
senhora conselheira substituta.

PAUTA DA ATA DA 6ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DO
PLENÁRIO - 3/7/2018
CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 09182/2017-9
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso Inominado
Interessado: WILLIAM RIBEIRO MOTA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Arquivar.
Total: 1 processo
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 06623/2015-3
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso Inominado
Apensos: 06691/2015-1, 06629/2015-1, 03741/2015-9,
11578/2014-5
Interessado: ASTCES [VITOR RIZZO MENECHINI (OAB:
10918-ES)]
Vista: Marco Antônio da Silva (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
Processo: 06629/2015-1

www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso Inominado
Apensos: 06691/2015-1, 06623/2015-3, 03741/2015-9,
11578/2014-5
Interessado: ANAIR PUZIOL DE OLIVEIRA
Vista: Marco Antônio da Silva (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
Processo: 06691/2015-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso Inominado
Apensos: 06629/2015-1, 06623/2015-3, 03741/2015-9,
11578/2014-5
Interessado: SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO
Vista: Marco Antônio da Silva (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
Total: 3 processos
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Processo: 02755/2018-3
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso
Apensos: 07259/2017-9
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018
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(HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
Vista: João Luiz Cotta Lovatti (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Total: 1 processo

Total geral: 5 processos

SESSÃO: 7ª SESSÃO ADMINISTRATIVA - 7/8/2018
Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às treze horas, na sala das sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou aberta a 7ª Sessão Administrativa do exercício de dois
mil e dezoito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, convocada com base nos artigos 9º, incisos XXVI
e XXXI (por analogia), 22, § 4º, 64 e 479 do Regimento Interno deste Tribunal, nos termos da Portaria nº 069/2017,
da presidência desta Corte, para o prosseguimento do julgamento dos processos constantes das pautas disponibilizadas no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Corte nos dias 26
de fevereiro e 22 de maio do corrente, com republicações
nos últimos dias 21 de março, 25 de abril, 22 de maio, 21
de junho e 26 de julho, de relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, bem como para o julgamento do novo processo incluído
em pauta, de relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN. Integrando o Plenário, estiveram presentes os excelentíssimos senhores conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RO-

DRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAOUN e SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, e os excelentíssimos senhores conselheiros substitutos JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a
relatoria do conselheiro afastado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL, e MARCO ANTONIO DA SILVA. Presente, ainda,
LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária geral das sessões, em
substituição. Iniciando o julgamento dos processos constantes em pauta, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN, relator dos autos do processo
TC-8510/2015, que trata de processo de estabilidade, conﬁrmou o servidor LUIZ ANTONIO ALVES no cargo de auditor de controle externo deste Tribunal de contas, no que
foi acompanhado pelo Plenário à unanimidade. Após, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO, passou a palavra ao senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI relator dos processos
TC-6623/2015, TC-6629/2015 e TC-6691/2015, que tratam
de recursos inominados interpostos, respectivamente, pela Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – ASTCES, pela servidora desta Casa Anair Puziol de Oliveira e pelo senhor conselheiro deste Tribunal SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO em face de decisões da presidência desta Corte relativas a pagamentos de diferenças salariais, sendo que S. Exa. manteve os votos anteriormente proferidos, relatando a existência de pedido de vista dos processos pelo conselheiro em
substituição MARCO ANTONIO DA SILVA. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, registrou o impedimento do senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER para apreciar o feito, por ter proferido a decisão recorrida, nos termos do artigo 144, inciso II,
do novo Código de Processo Civil, e concedeu a palavra ao
senhor conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA
www.tce.es.gov.br

SILVA, tendo sua excelência proferido voto para conhecer
dos recursos, rejeitar preliminares e, no mérito, negar-lhes
provimento, expedindo determinação para a instauração
de tomada de contas especial. Na sequência o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO,
abriu a fase de discussão dos processos, oportunidade na
qual o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES manteve seu voto pela realização de diligência interna no prazo de 30 dias. Colocados os processos em votação, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOU acompanhou o relator, restando vencido o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 4 processos constantes da
pauta, conforme ﬂ. 4, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, convocou os membros
deste Tribunal para a próxima sessão, que seria ordinária, a
ocorrer no mesmo dia, à hora regimental, e deu por encerrada a sessão administrativa às treze horas e quinze minutos, determinando, ainda, que fosse feita a lavratura desta
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim,
LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretário-geral das sessões,
em substituição, pelo senhor presidente e demais conselheiros e conselheiros substitutos.
PAUTA DA ATA DA 7ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DO
PLENÁRIO – 7/8/2018
CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 08510/2015-7
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do EspíSexta-feira, 23 de novembro de 2018

14

ATOS DO PLENÁRIO

rito Santo

Classiﬁcação: Recurso Inominado

Classiﬁcação: Processo de Estabilidade
Apensos: 10031/2016-1, 08450/2016-7

Apensos: 06691/2015-1, 06623/2015-3, 03741/2015-9,
11578/2014-5

Servidor TCEES: LUIZ ANTONIO ALVES

Interessado: ANAIR PUZIOL DE OLIVEIRA

Deliberações: Decisão. Conﬁrmar o servidor no cargo de
auditor de controle externo. Dar ciência. Ao GAP para
homologar. Após à SGP.

Adiamento: 1ª Sessão

Total: 1 processo
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 06623/2015-3
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso Inominado
Apensos: 06691/2015-1, 06629/2015-1, 03741/2015-9,
11578/2014-5
Interessado: ASTCES [VITOR RIZZO MENECHINI (OAB:
10918-ES)]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar preliminares.
No mérito, negar provimento. Determinar instauração de
TCE. Arquivar. Por maioria. Nos termos do voto do relator.
Vencido o cons. S. Borges, que votou pela realização de
diligência no prazo de 30 dias. Sem divergência. Absteve-se de votar, por impedimento, o cons. Domingos.

Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar preliminares.
No mérito, negar provimento. Determinar instauração de
TCE. Arquivar. Por maioria. Nos termos do voto do relator.
Vencido o cons. S. Borges, que votou pela realização de
diligência no prazo de 30 dias. Sem divergência. Absteve-se de votar, por impedimento, o cons. Domingos.
Processo: 06691/2015-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso Inominado
Apensos: 06629/2015-1, 06623/2015-3, 03741/2015-9,
11578/2014-5
Interessado: SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar preliminares.
No mérito, negar provimento. Determinar instauração de
TCE. Arquivar. Por maioria. Nos termos do voto do relator.
Vencido o cons. S. Borges, que votou pela realização de
diligência no prazo de 30 dias. Sem divergência. Absteve-se de votar, por impedimento, o cons. Domingos.
Total: 3 processos

Processo: 06629/2015-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Total geral: 4 processos
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SESSÃO: 8ª SESSÃO ADMINISTRATIVA – 4/9/2018
Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois
mil e dezoito, às treze horas, na sala das sessões
“FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo
senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, declarou aberta a 8ª Sessão Administrativa do exercício de dois mil e dezoito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, convocada
com base nos artigos 9º, inciso XXVI, 22, § 3º, 64 e
479 do Regimento Interno deste Tribunal, nos termos
da Portaria nº 069/2017, da presidência desta Corte,
para o julgamento dos processos constantes da pauta
disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico desta Corte no dia 23 de agosto de 2018, de relatoria do excelentíssimo senhor RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN e da excelentíssima senhora conselheira
em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS. Integrando o Plenário, estiveram presentes os excelentíssimos senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER,
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES e RODRIGO COELHO DO
CARMO, a excelentíssima senhora conselheira em
substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS e o excelentíssimo senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI. Presente, ainda, ODILSON SOUZA
BARBOSA JUNIOR, secretário geral das sessões. –
OCORRÊNCIAS – 1) O senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, inverteu a ordem
da pauta, em razão de sustentação oral solicitada no
processo TC-617/2018, passando o exercício da presidência ao senhor vice-presidente, conselheiro DOSexta-feira, 23 de novembro de 2018
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MINGOS AUGUSTO TAUFNER, tendo em vista seu impedimento para atuar neste processo, por ter proferido a decisão recorrida. De imediato, o senhor vice-presidente no exercício da presidência concedeu a
palavra à senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, que procedeu à leitura do relatório do processo TC-617/2018, que trata de Recurso Inominado interposto pela servidora Ana Luiza
Garcia Vieira, passando, em seguida, a palavra ao advogado da interessada, Sr. Antonio Augusto Genelhu
Junior, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra à relatora, sua excelência adiou o julgamento
do feito, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráficas e o posterior encaminhamento dos autos
ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráficas a
seguir transcritas: “O SR. ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR – Boa tarde, excelentíssimo senhor conselheiro presidente, senhor relator, eminentes conselheiros! A fidelidade do relatório nos poupa de fazer
algumas considerações, uma vez que o que se busca
aqui é um tratamento igualitário sob o ponto de vista
de uma isonomia material entre decisões já proferidas por esta augusta Corte nos dois acórdãos já referidos pela eminente relatora. Uma vez que a recorrente ostenta a mesma situação fática, está na mesma moldura fática daqueles outros servidores que
obtiveram esse adicional por tempo de serviço, acrescido de mais 5%, na forma das leis complementares
que modificaram a Lei Complementar 46. Vou procurar ser breve, porque ao indeferir o pedido da servidora, o eminente conselheiro presidente se louvou
num parecer da diretoria adjunta cujo parecer, se me
permite vossa excelência, diz o seguinte: “... o fato de

o Tribunal de Contas já ter adotado o posicionamento
requerido pela servidora não torna jurídica uma situação claramente contrária ao previsto no texto normativo das Leis Complementares números 92 e 128.
Considerando que o acórdão mencionado não possui
efeito vinculante, não há que se falar em quebra de
isonomia ou de segurança jurídica. Adotar o posicionamento do Acórdão 852 ao caso concreto porque já
concedido a um servidor, seria perpetuar uma situação contrária ao ordenamento jurídico, violando os
princípios da legalidade esculpidos no art. 37 da
Constituição da República”. E, por fim, o parecer que
serviu de base para essa decisão indefiritória se volta, ou invoca, a Súmula Vinculante 37, segundo a
qual ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos sob fundamento de isonomia’, com muito
mais razão não deve haver aumento de ATS, decorrente de uma interpretação irregular, sob justificativa de isonomia”. Trago aqui para vossas excelências
decisões do Supremo que justamente contemplam o
contrário, o contrário daquele que foi sustentado como motivação para indeferir a pretensão da recorrente. No Agravo Regimental, na Reclamação 26.466/
Ceará, o Ministro Ricardo Lewandowski, numa decisão monocrática, depois de fazer várias ponderações
a respeito da discussão sob isonomia, diz: “Feita essa
ponderação, verifica-se que a irresignação da reclamante não merece acolhida, haja vista que o entendimento adotado no ato reclamado não constitui ofensa à tese firmada no enunciado 37 da Súmula Vinculante, o qual estabelece não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar venciwww.tce.es.gov.br

mentos de servidores públicos sob o fundamento de
isonomia. A decisão reclamada não determinou aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia, mas sim, com fulcro na Resolução 133 do Conselho Nacional de Justiça, que reconhece a extensão
das vantagens funcionais concedidas no Estatuto do
Ministério Público aos membros da Magistratura nacional e no princípio da simetria. Isonomia não foi,
portanto, o fundamento da decisão”. A situação aqui
é praticamente idêntica a essa decisão proferida pelo
Ministro Ricardo Lewandowski. Mas tem uma outra
decisão, ainda mais completa, do Ministro Luiz Fux,
também um Agravo Regimental numa Reclamação
do Maranhão - estou sendo breve para poupar o tempo de vossas excelências - que diz o seguinte: “Diversamente do que sugere o reclamante, da leitura do
acórdão reclamado não se verifica ofensa direta ao
enunciado vinculante em questão, haja vista que não
se fez presente a concessão de aumento salarial pelo
Poder Judiciário, mas a determinação de aplicação
da Lei 8.970/2009 de forma uniforme a todos os servidores, diante da impossibilidade de se conceder revisão geral com distinção de índices entre os servidores, o que torna impertinente a alegação de violação
àquele verbete. Em outras palavras, o Poder Judiciário não atuou como legislador positivo, o que é vedado pela Súmula, mas apenas e tão somente determinou a aplicação da lei de forma isonômica. Situação
diversa seria aquela em que, não existindo lei concessiva de revisão, o Judiciário estendesse o reajuste. Entendimento idêntico foi esposado pelo Ministro Celso
de Mello no julgamento do AI 401.337 AgR/PE, ocasião em que se concluiu pela não incidência da SúmuSexta-feira, 23 de novembro de 2018
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la 339, que deu origem à Súmula Vinculante 37, cujo
voto transcrevo o seguinte excerto: ‘Como já salientado, se inexistisse lei autorizadora da outorga da referida majoração (o que se alega ‘ad argumentandum tantum’), revelar-se-ia constitucionalmente vedado, então, ao Poder Judiciário, que não dispõe de
função legislativa, estender, em sede jurisdicional,
sob fundamento de isonomia, a elevação percentual”. Então, são situações semelhantes, o Supremo já
se manifestou, inclusive, no sentido de que não existe
em casos (palavra inaudível) em que se defere um benefício ao servidor. É igualdade com os demais servidores ou com outros servidores que já contemplados
com o mesmo benefício por esta augusta Corte. Não
há nesse caso ofensa ou qualquer tipo de agressão à
Súmula vinculante 37. O que, na verdade, é a aplicação do sentido da isonomia, como isonomia substancial, não só isonomia material. Quer dizer, aquela isonomia que resulta, na verdade, da igualdade perante
a lei. Não. A igualdade é perante a lei, mas perante
também a todas as outras autoridades que lidam
com a lei, todas as outras autoridades que buscam
aplicação da lei em questão de simetria com outros
benefícios já concedidos a outros servidores em idêntica situação. Então, trago aqui alguma doutrina para fazer uma diferenciação para vossas excelências.
Sei que não há necessidade da isonomia formal, que
é aquela que resulta do próprio art. 5º da Constituição, com a isonomia material, que é essa que estamos procurando aqui agora, de igual situação de fatos. Para que, mesmo as pessoas que se situam em
uma classe de menor importância ou de menor graduação, exerçam em situações fáticas idênticas os

mesmos direitos concedidos a outros servidores por
questão de igualdade, perante e na forma da lei. É isso que pedimos, então, a vossas excelências, o provimento deste recurso. Muito obrigado! (final) A SR.ª
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS – Senhor presidente, solicito a juntada das
notas taquigráficas e de eventual memorial. Mantenho o processo em pauta, em meu gabinete, para deliberação e julgamento na próxima sessão administrativa. (final)”. 2) Após a sustentação oral realizada,
o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, passou a palavra ao conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN para relatar o processo TC-8510/2015, que trata de processo de estabilidade, tendo sua excelência confirmado
o servidor MIGUEL BURNIER ULHOA, no cargo de auditor de controle externo deste Tribunal de Contas,
no que foi acompanhado, à unanimidade, pelo Plenário. 3) Antes de passar a palavra à conselheira em
substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS para relatar
os processos constantes em sua pauta, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, submeteu ao Plenário proposta de estender os
efeitos do Acórdão TC-660/2018, proferido no processo TC-15770/2017, que considerou a contagem de
tempo de serviço prestado durante o estágio probatório para fins de progressão temporal de carreira,
aos demais auditores de controle externo e analistas
administrativos desta Corte de Contas, o que foi anuído, à unanimidade, pelo Plenário. 4) Quando da
apreciação do processo TC-3080/1995, de relatoria
da senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, que trata de Recurso Interposto pelo
www.tce.es.gov.br

servidor José Claudio Del Pupo em face do seu processo de estabilidade, sua excelência conheceu do
Recurso, dando-lhe provimento a fim de reformar a
decisão anteriormente prolatada para deferir o pedido de reapresentação e utilização do título relativo
ao curso superior adicional de bacharel em Direito na
progressão por escolaridade da carreira de auditor
de controle externo, sendo acompanhada, à unanimidade, pelo Plenário. Após o voto da relatora, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN questionou se a decisão teria efeitos retroativos em relação às progressões obtidas e ao pagamento salarial, no que a senhora conselheira MÁRCIA JACCOUD FREITAS respondeu que sim, ao que
anuiu o conselheiro, conforme notas taquigráficas a
seguir transcritas: “O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Senhora relatora, primeiro, acompanharei o voto de vossa excelência para reconhecer o título do curso de Direito. Agora, embora ele já se encontre no último nível de carreira, faria jus à retificação das datas de vigência das
progressões obtidas, bem como o pagamento retroativo das respectivas referências salariais? A SRA.
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS – No meu
entendimento, sim. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Então, só com
esse destaque, estou acompanhando. (Final)”. O senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO absteve-se de votar, sem divergência, por motivo de impedimento. – ORDEM DO DIA – Julgamento
dos três processos constantes da pauta, conforme fl.
7, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRSexta-feira, 23 de novembro de 2018
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GIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, convocou os membros deste Tribunal para a próxima sessão, que seria
ordinária, a ocorrer no mesmo dia, à hora regimental, e deu por encerrada a sessão administrativa às
treze horas e vinte e cinco minutos, determinando,
ainda, que fosse feita a lavratura desta ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das
sessões, pelo senhor presidente e demais conselheiros e conselheiros substitutos.
PAUTA DA ATA DA 8ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DO
PLENÁRIO – 4/9/2018
CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 08510/2015-7
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Processo de Estabilidade
Apensos: 10031/2016-1, 08450/2016-7
Servidor TCEES: MIGUEL BURNIER ULHOA
Deliberações: Decisão. Conﬁrmação no cargo. À Presidência para homologação. À SGP. Juntar cópias no pro-

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 03080/1995-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Processo de Estabilidade
Apensos: 02757/2010-7
Servidor TCEES: JOSE CLAUDIO DEL PUPO
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Dar provimento. Reformar decisão. Dar ciência.
Absteve-se de votar por impedimento, sem divergência,
o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo: 00617/2018-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso Inominado
Apensos: 00966/1995-9
Interessado: ANA LUIZA GARCIA VIEIRA [ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR (OAB: 1946-ES), JOUBERT
GARCIA SOUZA PINTO (OAB: 9713-ES), MARCIO DELL
SANTO (OAB: 6625-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Total: 2 processos

cesso de pessoal.
Total: 1 processo

Total geral: 3 processos

www.tce.es.gov.br

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018
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Atos dos Relatores
DECISÃO MONOCRÁTICA 1845/2018-5

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: 7329/2013-8
CLASSIFICAÇÃO: FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
UN. GESTORA: CMS – CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA
EXERCÍCIO: 2009
RESPONSÁVEIS: RAUL CEZAR NUNES E OUTROS
Trata-se de Auditoria em razão do disposto na Decisão
TC-4663/2013, prolatada no Processo TC-3570/2010,
que formou processo apartado no tocante à Auditoria Ordinária levada a efeito na CÂMARA MUNICIPAL DA
SERRA, sob a responsabilidade de Raul Cezar Nunes, Presidente da Câmara Municipal, com a ﬁnalidade de averiguar a regularidade e legalidade dos atos de gestão praticados no exercício de 2009, conforme Plano e Programa
de Auditoria nº 249/2010.
A manifestação Técnica Preliminar MTP 403/2013 sugeriu a separação da matéria de engenharia tratada nos autos TC 3570/2010, em razão das falhas ocorridas na instrução processual, pelos autos serem composto 72 volumes, e por se tratar de matérias incomunicáveis, acatado
por esta corte conforme Decisão TC 4.663/2013.
Em continuidade, após análise e elaboração da Instrução Técnica Inicial 961/2013, o Conselheiro Relator determinou a citação dos responsáveis que ocorreu através
da Decisão Monocrática Preliminar 106/2014 a ﬁm de
prestarem os esclarecimentos acerca das inconsistências
apontadas nos subitens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4., 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13,
2.1.14, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.20,
www.tce.es.gov.br

2.1.21 e 2.1.22.
Tendo o Ministério Público de Contas por meio da Manifestação 05620/2018-7 evidenciado questão preliminar a
ser dirimida, por se referir a vício processual –capacidade postulatória – da advogada Natália D’Agostino Roseti,
vez que não consta nos autos o instrumento procuratório
na justiﬁcativa apresentada em nome do João Luiz Castello Lopes Ribeiro. Além disso, nenhum dos procuradores constituídos por Pedro Reco Sobrinho apuseram assinatura em sua defesa.
Considerando os princípios do contraditório e da ampla
defesa e o § 2° do art. 292 do RITCEES (aprovado pela Resolução TC 261/2013), que prevê constatado vício na representação da parte, o Relator ﬁxará prazo de dez dias
para que o responsável ou o interessado promova a regularização, sob pena de serem tidos como inexistentes os
atos praticados pelo procurador, hipótese em que o Relator determinará o desentranhamento e a restituição das
peças.
Podendo os responsáveis ratiﬁcaram os termos de defesa
seja apresentando o instrumento procuratório (defesa de
João Luiz Castello Lopes Ribeiro) e para aposição de assinatura do procurador na peça defensiva (defesa de Pedro Reco Sobrinho), com a ﬁnalidade de sanar a omissão.
As ressalvas aqui feitas pela área técnica são consideravelmente pertinentes, entretanto, o foco prioritário para
o ideal prosseguimento do feito se concentra no pedido
de saneamento pelos responsáveis, para então posterior
deliberação quanto a essas colocações ﬁnais.
Diante do exposto, com o intuito de assegurar o contraditório, com amparo no artigo 156 da Lei Complementar
621/2012, c/c com o artigo 402, inciso I, do RITCEES, nos
Sexta-feira, 23 de novembro de 2018
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termos do Parecer Ministerial 05620/2018-7, DECIDO:
NOTIFICAR a Dra. Natália D’Agostino Roseti para juntar
aos autos o instrumento procuratório referente a justiﬁcativa apresentada em nome do Sr. João Luiz Castello
Lopes Ribeiro, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis.
NOTIFICAR a Dra. Natália D’Agostino Roseti e Dr. Pablo
de Andrade Rodrigues procuradores do Sr. Pedro Reco
Sobrinho para providenciar aposição de assinatura na
peça defensiva, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis.
À Secretaria Geral das Sessões para as devidas providências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1844/2018-1
PROCESSO TC: 3857-2004
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
CLASSIFICAÇÃO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RESPONSÁVEL: GILMAR DE SOUZA BORGES
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Gilmar de Souza Borges, irresignado com o teor do ACÓRDÃO TC-468/2004 (apenso TC
- 3144/2004, ﬂs.05/07), que o condenou a multa pecuniária no valor correspondente a 1000 (um mil) VRTE´s,
diante do não encaminhamento da Prestação de Contas
Bimestral (SISAUD) da Prefeitura Municipal de Fundão,
referente ao 2º Bimestre de 2004.
Inconformado com o Decisum desta Corte, consubstan-

ciado pelo ACORDÃO TC-468/2004, o Sr. Gilmar de Souza Borges, interpôs Recurso de Reconsideração, que após
analisado e julgado, foi negado provimento mantendo os
termos do Acordão atacado, suscitando o ACÓRDÃO TC970/2005, ﬂs.63/65.
Devidamente notiﬁcado pelo Termo de Notiﬁcação Nº
0015/2006 as ﬂs. 66, o responsável não efetuou o recolhimento da importância que lhe foi imposta conforme
consta as ﬂs.32 dos autos. Sendo assim, a Secretaria do
Ministério Público de Contas encaminhou expediu ofício
nº 368/2006/PJC/TCEES à Secretaria Estadual da Fazenda – SEFAZ para inscrição do débito em dívida ativa, que
resultou na CDA 3194/2006, inscrita em 26 de julho de
2006, em nome do Sr. Gilmar de Souza Borges.
O ilustre Procurador Geral Luciano Vieira, à ﬂs.93, determinou os autos à SGS para certiﬁcação do trânsito em julgado/preclusão recursal do Acórdão TC-970/2005, bem
como solicitou fosse expedido ofício à Procuradoria Geral do Estado para que no prazo de 30 dias informasse as
providências adotadas quanto à cobrança do crédito referente à CDA 3194/2006.
A certidão de ﬂs. 95 informa que o prazo para o Senhor
Gilmar de Souza Borges opor Embargos de Declaração,
em face do Acórdão TC 970/2005, prolatado no Processo
TC 3857/2004, venceu em 19/01/2006.
Já a resposta da Procuradoria Geral do Estado veio em
despacho nos autos anexos – protocolo TC-15660/20182 – exarado pelo Procurador Chefe da Procuradoria Fiscal
José Alexandre Rezende Bellote, informando que a referida CDA no valor corrigido de 1.149,0000 VRTE´s, inscrita no ano de 2006, foi extinta em 24/11/2016, na forma da Lei.
www.tce.es.gov.br

Nos termos regimentais, após minuciosa análise, manifestou-se o Ministério Público de Contas através do
Procurador Geral Luciano Vieira, por meio do Parecer
05695/2018-5, ﬂs.103/104, que determina o arquivamento do feito, conforme art. 330, inciso IV, do RITCEES,
sem baixa do débito/responsabilidade, enfatizando ainda que, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, com a devida atualização
monetária e de juros legais, para a devida quitação, ou o
cancelamento da CDA/título executivo para ﬁns de baixa
de responsabilidade, hipótese que levará ao desarquivamento do feito. Por ﬁm, requer a devolução dos autos à
Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
Considerando, que o acompanhamento pelo Ministério
Público de Contas da execução do acórdão condenatório
só pode desenvolver-se diante das providências a serem
adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipal ou estadual quando houver imputação de débito, para a cobrança do crédito, o que ﬁcou nos autos evidenciado;
Considerando que a multa foi inscrita em Dívida Ativa –
CDA 3194/2006, em 23/08/2004, pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, em face Sr. Gilmar de Souza Borges nos termos do Acórdão TC nº 468/2004, reiterado pelo Acórdão TC-970/2005.
Considerando a prescrição da ação para cobrança do crédito tributário referente à CDA 3194/2006, nos termos
do art. 174 CTN, tornando-se inviável a realização do protesto extrajudicial do título executivo, bem como a adoção de qualquer outro meio de cobrança, notadamente
a via judicial.
Portanto, veriﬁca-se que as cobranças dos valores se enSexta-feira, 23 de novembro de 2018
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contram na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável pelo Parquet de Contas, o que justiﬁca
a extinção do procedimento de monitoramento e acompanhamento, entretanto, sem proceder-se à baixa do débito, do qual ainda resta obrigado o gestor condenado.
Sendo assim, subscrevo em todos os seus termos, o entendimento exarado no Parecer 05695/2018-5, da lavra
do ilustre Procurador Geral, DECIDO:
Pelo ARQUIVAMENTO do feito, sem baixa do débito/
responsabilidade, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde
que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do
débito para as medidas de direito.
Pela DEVOLUÇÃO dos autos à Secretaria Geral do Ministério Público de Contas, conforme solicitado, para a providências necessárias.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator

Cuidam os autos de Representação, ﬁgurando como Representante a Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, em face do Instituto de Atendimento
Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, em decorrência do ACÓRDÃO TC-1318/2017 – PLENÁRIO, prolatado
nos autos do processo TC-8699/2015, que cuida de Fiscalização – Inspeção – na Secretaria de Estado da Saúde,
destinada a averiguar a ocorrência de despesas realizadas sem prévio empenho no curso do exercício de 2014.
O feito teve origem a partir das determinações contidas no referido Acórdão, sendo autuado sob o número
TC-4824/2018-4, vale ressaltar que outros órgãos/entidades também teriam vivenciado por situações de despesas sem prévio empenho, e especiﬁcamente em relação à Unidade Gestora Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, visto que no Relatório de Avaliação das despesas sem empenho no exercício de 2014 – 45. IASES, procedido pela SECONT, de
01/11/2016, foi exarada a seguinte conclusão:
III - CONCLUSÃO

DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1830/2018-9
PROCESSO TC: 4824/2018-4
UN. GESTORA: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
CLASSIFICAÇÃO: FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: SECONT – SECRETARIA DE ESTADO DE
CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
RESPONSÁVEIS: CLÁUDIA LAURETH FAQUINOTE
MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA
RELATÓRIO

Assim, para ﬁns de consolidação, e considerando as premissas adotadas neste relatório, consideramos como despesa sem empenho os valores descritos abaixo:
Órgão
IASES
IASES
TOTAL

Fonte da
Despesa
101
101

Grupo
3
4

Valor (erro
formal)
164.813,53
600,00
165.413,53

Valor (irregula- Valor Total
ridade)
241.963,10
406.776,63
931.441,99
932.041,99
1.173.405,09
1.338.818,62

Tendo isso posto, recomendamos o envio deste relatório
para o órgão para que seja providenciada a efetivação da
recomendação elencada no mesmo.
Recomenda-se ainda o encaminhamento de cópia do relatório ao Tribunal de Contas do Estado, uma vez que a
ocorrência das despesas sem o regular empenho no IAwww.tce.es.gov.br

SES, são passíveis de serem interpretadas como irregularidades.
A Manifestação Técnica 638/2018-8 (peça 262), elaborada pela SecexSES – Secretaria de Controle Externo de
Educação e Segurança Pública, foi exarada em análise dos
pressupostos de admissibilidade, norma contida na LC
621/2012, e diante dos elementos carreados aos autos,
bem como do Acórdão TC-1318/2018 – Plenário, considerando, ainda, que os relatórios procedidos pela SECONT trouxe as supostas irregularidades que estão sendo apuradas, entendeu o subscritor da peça técnica pelo
conhecimento da presente Representação. Ao ﬁm, propôs que fossem notiﬁcados a Diretora-Presidente do IASES, Sra. Cláudia Laureth Faquinote (Termo de Notiﬁcação 01052/2018-3, peça 267), e o Secretário de Estado
de Controle e Transparência, Sr. Marcos Paulo Pugnal da
Silva (Termo de Notiﬁcação 01053/2018-8, peça 268), para que se manifestem nos termos da DECM 01584/20187, peça 266.
Em resposta ao Termo de Notiﬁcação 01053/2018-8,
inicialmente, vieram aos autos o Ofício nº 358/GAB/SECONT (Resposta de Comunicação 00943/2018-7, peça
273), apresentando as justiﬁcativas do Secretário de Estado de Controle e Transparência, Sr. Marcos Paulo Pugnal
da Silva e posteriormente manifestou-se a Sra. Cláudia
Laureth Faquinote (Termo de Notiﬁcação 01052/20183) Diretora-Presidente do IASES (Resposta de Comunicação 00940/2018-3, peça 281).
Diante das informações apresentadas o Despacho
55507/2018-5, peça 284, enviou o feito à Secretaria de
Controle Externo de Educação e Segurança Pública – SecexSES para a devida instrução, após a devida análise originou-se a Manifestação Técnica 01349/2018-1, peça
Sexta-feira, 23 de novembro de 2018
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285, que apresentou a seguinte proposta de encaminhamento:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante de todo o exposto, sugerimos a seguinte proposta
de encaminhamento:
3.1 - Seja notiﬁcado o Secretário de Controle e Transparência, Sr. Marcos Pugnal, a ﬁm de que se manifeste, no
prazo de 30 dias, acerca do resultado/arquivamento dos
processos abertos no âmbito do IASES que apuraram as
supostas irregularidades, sob os auspícios do Decreto Estadual nº 3.755-R/2015, devendo ser-lhe encaminhada
cópia dos seguintes documentos que constam do Processo 04824/2018-4:

cia, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste
acerca do resultado/arquivamento dos processos abertos no âmbito do IASES que apuraram as supostas irregularidades, sob os auspícios do Decreto Estadual nº 3.755R/2015.
Que seja ENCAMINHADA cópia dos documentos abaixo
listados, constante dos presentes autos, juntamente ao
respectivo termo de notiﬁcação:
273 - Resposta de Comunicação 00943/2018-7
274 - Peça Complementar 20366/2018-3
275 - Peça Complementar 20367/2018-8
276 - Peça Complementar 20368/2018-2
277 - Peça Complementar 20369/2018-7

273 - Resposta de Comunicação 00943/2018-7

278 - Peça Complementar 20370/2018-1

274 - Peça Complementar 20366/2018-3

279 - Peça Complementar 20371/2018-4

275 - Peça Complementar 20367/2018-8

Após a resposta da notiﬁcação em questão, que os autos retornem à Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança Pública – SecexSES, para prosseguimento da instrução.

276 - Peça Complementar 20368/2018-2
277 - Peça Complementar 20369/2018-7
278 - Peça Complementar 20370/2018-1
279 - Peça Complementar 20371/2018-4
Após, sugerimos o retorno dos autos esta SecexSES para
prosseguimento da instrução.
Assim, foram enviados os autos a este Gabinete através
do despacho 57993/2018-2, peça 286, para prosseguimento do feito.

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA 1852/2018

Visando subsidiar a análise do feito, acolho a proposta
expressa na Manifestação Técnica 01349/2018-1 e, DECIDO:

PROCESSO TC: 9063/2018

Pela NOTIFICAÇÃO do senhor MARCOS PAULO PUGNAL
DA SILVA, Secretário de Estado de Controle e Transparên-

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO

JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RESPONSÁVEL: TIAGO DOS SANTOS
Trata-se de Representação com pedido cautelar, formulada pelo vereador TIAGO ROCHA, contra possíveis irregularidades praticadas pela Câmara Municipal de São
Gabriel da Palha, referentes ao pagamento de diárias,
nos exercícios de 2017 e 2018, sem fundamento legal,
sem comprovação do interesse público no seu uso e sem
vínculo com as atribuições do Legislativo.
Na Manifestação Técnica n. 1404/2018, a Secretaria de
Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas
(Secex-Meios) considerou necessária a notiﬁcação do
atual Presidente da Câmara Municipal para encaminhar
cópia integral dos processos de diárias dos exercícios de
2017 e 2018, relativos aos senhores Tiago dos Santos,
Antônio Lopes, João Teixeira, Getúlio Andrade Loureiro, Levi Alves Pinheiro, Wagner Lucas dos Santos, Braz
Monfardini e Delizete Pinheiro.
Isto posto, DECIDO, com fundamento no art. 63, inciso
III, da Lei Complementar n. 621/2012, NOTIFICAR o senhor TIAGO DOS SANTOS, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe a documentação requerida na Manifestação Técnica n. 1404/2018, cuja cópia deverá ser
enviada ao responsável, ﬁcando advertido de que o descumprimento poderá resultar na aplicação da multa prevista no art. 135, inciso IV, da Lei Orgânica.
Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX, para instrução.
A publicação da presente decisão singular está agendada
para ocorrer no Diário Eletrônico de 23/11/2018.
Em 22 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

REPRESENTANTE: TIAGO ROCHA
www.tce.es.gov.br
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Atos da Secretaria Geral das Sessões
NOTIFICAÇÃO
PROCESSO: TC 8969/2018

À Secretaria Geral das Sessões – SGS compete:
- Secretariar as sessões do Plenário e assessorar o
Presidente, os Conselheiros, os Auditores e o Ministério Público junto ao Tribunal durante as reuniões, e em decorrência destas adotar todas as medidas necessárias ao funcionamento do Plenário;
- Zelar pela organização, divulgação e publicação dos
atos que lhe são pertinentes;
- Providenciar a redação dos acórdãos, pareceres e
decisões;
- Organizar e promover a publicação da súmula de
jurisprudência;
- Disponibilizar para consulta nos sistemas de informática e no sítio eletrônico do Tribunal os acórdãos e pareceres na íntegra, após sua leitura em
sessão, assim como as manifestações técnicas e
pareceres do Ministério Público junto ao Tribunal;
- Certiﬁcar o trânsito em julgado das decisões;
- Organizar, manter e divulgar os cadastros e registros previstos neste Regimento;
- Proceder à juntada de avisos de recebimento e contrafés relativos aos processos de sua competência.

(APENSOS TC 4905/2007; TC 4658/2007)
ASSUNTO: PEDIDO DE REEXAME
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

(APENSO TC 3047/2013)

RECORRIDO: LASTENIO LUIZ CARDOSO

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

PROCURADOR: FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB:
6381-ES)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
RECORRIDO: HUMBERTO ALVES DE SOUZA
PROCURADORES: CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB:
15042-ES, 120469-RJ); MARCELO GOMES PIMENTEL
(OAB: 9144-ES); MARCELO STITI DE PAULA (OAB: 16405ES, 131461-MG).
REFERÊNCIA: PROCESSO TC 3047/2013 – PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO – PARECER PRÉVIO TC
32/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Fica o senhor HUMBERTO ALVES DE SOUZA, por seus
advogados acima mencionados, NOTIFICADO da Decisão Monocrática 1841/2018-7, prolatada no Processo
TC 8969/2018, para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis apresente suas contrarrazões, ﬁcando ciente do direito de sustentação oral quando do julgamento
do Recurso de Reconsideração. O conteúdo integral da
Decisão Monocrática 1841/2018-7, bem como da peça
inicial do Recurso de Reconsideração encontram-se no
site do TCEES.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões

Telefone: (27) 3334-7677

PROCESSO: TC 8860/2018

(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
VOR/REC
www.tce.es.gov.br

REFERÊNCIA: PROCESSO TC 4905/2007 – FISCALIZAÇÃO
- AUDITORIA – ACÓRDÃO TC 711/2018 – SEGUNDA CÂMARA
Fica o senhor LASTENIO LUIZ CARDOSO, por seu advogado acima mencionado, NOTIFICADO da Decisão
Monocrática 1822/2018-4, prolatada no Processo TC
8860/2018, para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis apresente suas contrarrazões, ﬁcando ciente do
direito de sustentação oral quando do julgamento do Pedido de Reexame. O conteúdo integral da Decisão Monocrática 1822/2018-4, bem como da peça inicial do Pedido de Reexame encontram-se no site do TCEES.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
VOR/REC
PROCESSO: TC 9052/2018
ASSUNTO: AGRAVO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
RECORRIDOS: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS; JOÃO CARLOS COSER; FABIO RIBEIRO TANCREDI; ANTONIO CESAR
MENEZES PENEDO; JOSE ARTHUR BERMUDES DA SILVEIRA; EDESIO FRAGA MOREIRA; CANDIDO COTTA PASexta-feira, 23 de novembro de 2018
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CHECO; 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 SHERRING SIQUEIRA; ELISABETE CARVALHO CASEIRA ROCHA; e JOSE RODRIGUES DE
OLIVEIRA FILHO.
REFERÊNCIA: PROCESSO TC 4886/2002 – AUDITORIA ESPECIAL – ACÓRDÃO TC 801/2018 – PLENÁRIO
Ficam os senhores LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS, JOÃO
CARLOS COSER, FABIO RIBEIRO TANCREDI, ANTONIO
CESAR MENEZES PENEDO, JOSÉ ARTHUR BERMUDES DA
SILVEIRA, EDESIO 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 SHERRING SIQUEIRA, ELISABETE CARVALHO CASEIRA ROCHA e JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, NOTIFICADOS da Decisão
Monocrática 1840/2018-2, prolatada no Processo TC
9052/2018, para que no prazo de 10 (dez) dias apresentem contrarrazões ao Agravo. O conteúdo integral da Decisão Monocrática 1840/2018-2, bem como da peça inicial do Agravo encontram-se disponíveis no site do TCEES.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
VOR/REC

www.tce.es.gov.br

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018
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